ZAPISNIK
4. seje ŢPS Stara Loka z dne 30.1.2012
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

ţupnijska cerkev (po večerni maši) in ţupnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (ţupnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Mojca Bernik, Štefan Čadeţ,
Slavko Dobrajc, Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marjan
Klančar, Marcel Kokelj, Matjaţ Košir, Tine Oblakovič, Eva Omejc, Urška
Omejc, Franc Pertovt, Pavle Pokorn, Marko Porenta, Tončka Trilar
Ana Florjančič, Klemen Karlin
Marija Jezeršek

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v ţupnijski cerkvi z litanijami (15 min)
2. Molitev in uvodni pozdrav ţupnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Branje zapisnika:
- Sklep za sklic sestanka na temo Miklavţevanja v Stari Loki ('manj je več') še ni
uresničen. Zadolţeni M. Berce, U. Florjančič in ţupnik.
- Trikraljevska akcija je bila uspešno izpeljana 27., 28. in 29.12. Več v rubriki refleksije.
- Sklep, da ţupnik predlaga AKRISu objavo informacij o pogrebih na spletnih straneh,
še ni uresničen. Zadolţen: A. Snoj. Pripomba: Če ţelimo objavljati na spletni strani
AKRISa pokope naših rajnih, jih moramo o tem sami obveščati – s soglasjem
domačih.
5. Študijsko temo Druţbena odgovornost kristjana predstavi Eva Omejc. Iztočnice za
pogovor:
- Manjka nam duhovne sveţine, da bi se aktivno udeleţevali v druţbeno ţivljenje.
Vidne posledice revolucije in s tem pomanjkanj intelektualnega potenciala na desni
opciji.
- Kristjani se ne smemo izločati iz druţbenega ţivljenja ali celo padati pod vpliv
vsesplošnega nezadovoljstva – moči za to iščimo v globoki veri.
- Bodimo pozitivna alternativa v druţbi, saj s tem obogatimo druţbo in gradimo nov
svet.
Pogovor o temi:
U. Florjančič izpostavi Primca (civilna iniciativa) – smo podobni njemu ali se skrijemo
pred vsakim izzivom?
M. Kokelj se sprašuje ali se bojimo polemik, ki jih sproţimo ob svojem razmišljanju, ki je
drugačno od drugih?
M. Berce – se borimo za poštenost, ali se strinjamo s trendom, da velja goljufija danes
za iznajdljivost?
V razmislek: Študijska tema naj nam odpre misli za vsakodnevno razmišljanje o
obravnavani temi.
6. Mesec februar
- statistika verskega ţivljenja v letu 2011 (predstavljena v oznanilih za februar 2012)
- Svečnica – četrtek, 2.2.: blagoslov sveč, tudi evharističnih za dom, nabirka za
ogrevanje in razsvetljavo cerkve. K večerni maši povabljeni mladi, predvsem

birmanci. Po maši mladi povabljeni k pospravljanju jaslic in smrek. Do sedaj bolj slab
odziv.
- blagoslov sv. Blaţa – petek, 3. 2.
Tudi prvi petek – češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur. Starejši imajo teţave z
nočnimi urami, zato bi prosili močnejše skupine za pomoč in predvsem mlajše člane
za pokritje ur med 24 in 5 uro zjutraj.
Predlogi:
(i) U. Omejc predlaga, da bi častili skrajšano, t.j. do 24. ure, ponovno bi začeli ob 67, zadnja pa od 7-8, nato je sv. maša in bi se izšlo glede na skupine. Pritrdita S.
Dobrajc in T. Triler.
(ii) E. Omejc predlaga, da bi zdruţili naše moči za češčenje v nočnih urah.
(iii) M. Porenta opozori, da se moramo zavedati, da gremo k Jezusu, ne na tlako –
tako nam bo laţje.
(iv) S. Dobrajc predlaga, da bi se ljudje tudi sami vpisovali v tabele (list s svinčnikom
bi visel na vratih?).
Sklep: Vsi člani ŽPS pomagamo vodjem skupin vabiti in pridobiti nove častilce,
predvsem za nočne ure. Nagovoriti zakonce, mladino, skavte, ??
- Svetovni dan bolnikov – 11. 2.: procesija po cerkvi z lučkami. VABLJENI! 
- Pepelnica, začetek postnega časa, postna postava – 22. 2.
- Postni čas - pobude:
(i) postna akcija Slovenske Karitas: 40 dni brez alkohola
(ii) mladi uprizorijo kriţev pot – vsak petek pred mašo, veroukarji naj bodo obvezno
prisotni, predvsem birmanci. Vzpodbuda katehetov!
(iii) skupen post ob kruhu in vodi (nagovorjeni smo člani ŢPS) - drţali bi se Marijinih
priporočil iz Medţugorja. Lahko pa tudi druge oblike (računalnik, tv, mobitel…).
KORAJŢNO! 
7. Razno
Refleksije:
- trikraljevska akcija je potekala 27., 28. in 29.12. v popoldanskih urah. T. Oblakovič je
v poštne nabiralnike hiš in stolpnic v Podlubniku dostavil prijavnice. Iz stolpnic so bile
oddane le 4 prijave. V prihodnje ne bo prijavnic. Dober glas gre od ust do ust! Vsako
leto se seznam naslovov za obiske dopolni po izkušnjah in priporočilih. M. Berce je
lepo pripravila ekipe kolednikov. Skupaj z darovi otrok pri jaslicah (Adventna pobuda)
zbrali 2.800 EUR. Opomba: tudi neverni so z veseljem poslušali sporočilo naših treh
kraljev, poznajo ta star običaj.
Aktivnosti:
- Druţinski zakonik – priprava na referendum: akcija s podpisi za razpis referenduma
odlično uspela, nabranih 43.000 podpisov. Tiskovna konferenca v Šk. Loki uspela,
sodeloval je Škofjeloški oktet, Fantje Šubic, Tanja Jenko, narodne noše. Tanja Jenko
se je udeleţila seje glavnega odbora za druţinski zakonik (Civilna iniciativa), razprava
o tem kako iti naprej, s kakšnimi pristopi. Teţave so s stroški in financiranjem – če je
le moţno naj bi vsak prispeval po svojih zmoţnostih.
- predavanja za postni čas: postna predavanja ob četrtkih zvečer (ţupnik bo povabil
predavatelje Moţina, Deţman, …).
- udejstvovanje naše ţupnije v jubilejnem letu ljubljanske nadškofije (550-letnica
ustanovitve), 6.12.2011 – 12.12.2012, in Slomškovem jubilejnem letu (150-letnica
smrti), 26.11.2011 – 25.11.2012: program za celo leto se nahaja na spletnih straneh.

Romanje 4 arhidiakonatov ljubljanske nadškofije v stolno cerkev ob sobotah v marcu.
Naš arhidiakonat (sestavlja ga 5 dekanij) je na vrsti 10.3.2012. Nagovorimo vse v
ţupniji - mi pa vsi gremo .
Sklep: Do prihodnjega sestanka ŽPS Komisija za oznanjevanje in Komisija za
bogoslužje skličeta skupen sestanek na temo: »Kako bo naša župnija odgovorila na
klic k praznovanju obeh jubilejnih let?« (npr. aktivnosti v župniji, romanje na Slomškov
grob v MB, češčenja, dogodki z mladimi, kulturne prireditve, predavanja,…).
Zadolžena: voditelja komisij M. Kokelj in M. Berce.
- duhovne vaje za birmance (Planina pri Rakeku, 24.-26.2. in 9.-11.3.): Animatorji se
vsa leta trudijo in opravljajo delo staršev, zato je letos odločitev, da se preverjanje
osnovnega znanja (vsaj molitve) preloţi na starše, kar je v osnovi njihova
odgovornost. Znanje otrok bo njihova podoba pred škofom . Ponujene jim bodo
kvalitetne duhovne vaje na Planini pri Rakeku. Pomislek, da bi s tem naredili
negativni vpliv na starše – vendar starši morajo oddelati svoje poslanstvo tudi pri
verski vzgoji. G. Ţupnik bo starše nagovoril z mehkimi, vendar jasnimi besedami.
- 7. svetovno srečanje druţin v Milanu – 30.5.-3.6.2012. pod geslom »Druţina: delo in
praznovanje«
- ţupnik predstavi finančne zagate Vrtca Sončni ţarek, ki ni upravičen do 85%
subvencije s strani drţave in dejavnosti, ki ţe tečejo v smeri iskanja rešitev. Imamo
priloţnost, da s prostovoljnim prispevkom v obliki donacije podpremo delovanje vrtca
in postanemo ZLATI ŢARKI, t.j. zvesti prijatelji in podporniki vrtca. Na voljo so
poloţnice. Povabimo še koga, ki se čuti nagovorjen!
Pobuda (E. Omejc): v Slovenijo (na operacijo) pride misijonar Janez Krmelj, ki deluje
na Madagaskarju. Povabili bi ga k sv. maši 17. februarja in zanj darovali puščico.
Pobuda: U. Omejc predlaga, da bi romanje po staroloških podruţnicah, predstavljenih
v knjiţici »Starološki romar«, na katerega smo se prvič organizirano podali v maju
2011, postalo tradicionalno.
Sklep: Na marčevski seji se bomo dogovorili o izdelavi plakata in podrobnostih romanja
po staroloških podružnicah v mesecu maju.
Pobuda: Prošnji dnevi so premalo obiskani. Potrebno je obuditi star običaj, ki so ga
uvedli naši predniki, saj prehitro izgubljamo doto naših prastaršev.
Pripomba: seje ŢPS-ja naj bi ne trajale dlje kot 100 -120 minut.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.00 uri.
5. seja v pastoralnem letu 2010/11 bo četrti ponedeljek v februarju, t.j., 27.2.2012 zvečer
po večerni maši. Temo za februar – Ljubezen v resnici pripravi Zinka Benedik.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič po predlogi Blanke A. Florjanovič
Kraj in datum: Stara Loka, 7.2.2012

