ZAPISNIK
4. seje ŽPS Stara Loka z dne 26.1.2015
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Mesec februar
- statistika verskega življenja v letu 2014 (predstavljena v oznanilih za februar 2015):
36 krstov (38 v l. 2013), 20 porok, od tega 3 drugod (4 v l. 2013), 57.000 obhajil
(44.000 v l. 2013), 21 pogrebov (39 v l. 2013).
- Svečnica, praznik Jezusovega darovanja – ponedeljek, 2.2.: blagoslov sveč,
darovanje sveč in voska za cerkev, nabirka za ogrevanje in razsvetljavo
- blagoslov sv. Blaža – torek, 3. 2.: Ne pozabimo na lep star običaj Blaževega
blagoslova za varstvo pred boleznimi v grlu in vsakim drugim zlom!
- PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi
petek, 6.2. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
Ohranjajmo najpomembnejšo pobožnost, ki jo ima Cerkev!
- Svetovni dan bolnikov, praznik Lurške Matere Božje – sreda, 11. 2.: ob koncu sv.
maše bo procesija z lučkami po cerkvi. VABLJENI! 
- Pepelnica, začetek postnega časa, postna postava – sreda, 18. 2.
5. Razno
Kako je bilo:
- trikraljevska akcija od petka popoldne do nedelje, 2., 3., 4.1.2015. Zbrali 4.096 EUR
za slovenske misijonarje!. Otroci so v adventni akciji OTROCI ZA OTROKE zbrali 440
EUR. Nabirka misijonske nedelje za vse misijonarje je bila 1576 EUR.
- Starološka karitas v letu 2014 (poroča M. Jezeršek): bolj redno je aktivnih 8-12
članov, občasno pomaga še cca. 20 prostovoljcev. Zbralo se je precej darov (npr.
Sejem na Fari 640 EUR, dobrodelni sejem pred cerkvijo 400 EUR, ostali darovalci).
Od tega se je del predal Loški Karitas, del za potrebe v poplavah, ostaja cca. 900
EUR. Na škofijskem srečanju skupin Karitas, ki je bilo 10.1.2015 na Viču, sta bili T.
Trilar in Jana Vidic(Dagarin).
Kaj nas čaka:
- četrtek, 5.2. – predstavitev knjige Silve Matos: Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku,
v Jurjevi dvorani ob 19h. Avtorico je povabila Antonija Križaj, za organizacijo skrbi
Aleš Jezeršek.
- torek, 17.2. – predstavitev knjige Noriško kraljestvo, avtor Janez Janša, v Jurjevi
dvorani ob 19h. Pogovor bo vodila Andreja Valič Zver.

- angelska nedelja, 6.9.2015 – osrednje praznovanje 20. obletnice blagoslova cerkve
na Planici – obišče nas nadškof Stane Zore
- rožnovenska nedelja, 4.10.2015 – osrednja slovesnost ob praznovanju150. obletnice
posvetitve farne cerkve – obišče nas škof Andrej Glavan
- od petka, 2.10. do nedelje, 4.10.2015 bomo imeli OBNOVO Loškega misijona
Pobuda (A. Florjančič): Potrebno je sklicati pripravljalni odbor ob praznovanju 150.
obletnice posvetitve farne cerkve. Župnik načrtuje sklic odbora v mesecu februarju.
- Vseslovensko srečanje družin / Katoliški shod družin v letu 2016 bo v soboto,
21.5.2016 (predvidoma v Mariboru): v pripravi sodeluje 30 različnih skupin
(organizacij, gibanj, itd.) – odboru predseduje nadškof, tajnik odbora za pripravo je
naš župnik Alojz Snoj, člani odbora so voditelji gibanj in različnih civilnih združenj,
predstavniki škofijskih odborov za družino, direktor Radia Ognjišče Franci Trstenjak,
direktor Družine Franci Petrič, direktorica Zavoda ŽIVIM Katarina Nzobandora, tajnik
škofovske konference Tadej Strehovec, …
- Dogodke, povezane z intenzivno pripravo na Vseslovenski shod družin v letu 2016,
bomo povezali z dogodki, ki se bodo navezovali na pripravo svetovnega praznovanja
100-obletnice prikazovanj v Fatimi (1917-2017). V januarju 2016 bomo začeli z
obhajanjem pobožnosti prvih petih sobot na fatimski način, od 13.5. do 13.10.2016 pa
bo po Sloveniji romal kip fatimske Matere Božje. Priporočimo v varstvo in
blagoslov Fatimski Materi Božji tudi naš Vseslovenski shod družin, ki bo
potekal med romanjem njenega kipa po naši domovini.
- V mesecu marcu 2015 poteče 5-letni mandat članom ŽPS-jev in pred nami so volitve
novih članov.
Pobuda (U. Florjančič): Vsak, kdor bo povabljen k sodelovanju, naj razmisli o tem
klicu in odgovornosti, ki jo prinaša to služenje. Ali sem v polnosti in ponižnosti
pripravljen, da služim, brez 'fige v žepu'? Ali (in kako) sem pripravljen darovati svoj
čas in talente za dobrobit skupnosti? Ali zmorem v bližnjih iskati dobro in si
prizadevati za medsebojno sodelovanje in zaupanje? Sodelavci ŽPS-jev smo
najtesnejši sodelavci domačih duhovnikov in smo poklicani, da gradimo edinost, da
smo most med farani in župnikom, da vsak s svojimi talenti dejavno gradi občestvo v
župniji, da smo zgled v ljubezni, ponižnosti, zvestobi in zaupanju.
- Odprta vprašanja in pobude:
a) vprašanje glede gospodarske komisije in njenega delovanja: kdo so člani in kakšna
je vloga ključarjev?
b) A. Florjančič je izpostavila, da moramo biti med seboj iskreni, se odkrito pogovarjati
o težavah na Fari in dileme naslavljati neposredno na g. župnika ('ne razpravljati po
ovinkih'). Poudarila je, da so nekoč pred leti člani ŽPS ob večjih popravilih pri cerkvi
zbirali prostovoljna sredstva (darove) po domovih in ppredlagala, da se tudi tokrat
razmisli o tem načinu zbiranja sredstev za obnovo strehe.
c) A. Florjančič je predlagala, da se v gospodarskem svetu odkrito in zaupno
pogovorijo o finančnem stanju župnije, pripravijo temeljit načrt za potrebna popravila
oz. investicije v župniji in vsaj enkrat letno seznanijo člane ŽPS o gospodarskih
zadevah;
c) A. Florjančič je predlagala, da se v prihodnjih letih razmisli o drugačnem načinu
ogrevanja cerkve (npr. cevi pod sedeži ali pri nogah) – star način je neučinkovit in
energetsko zelo potraten;
č) Povedano je bilo, da so bili nekdaj ''ofri'' le trikrat ali štirikrat letno in da se med
ljudmi pojavlja nezaupanje prav glede financ – koliko se zbere, kako se denar
porabi,…
d) vsaj v zimskem času, ko v cerkvi zelo zebe, skrajšati 24-urno češčenje
Najsvetejšega v nočnih urah;

e) B. Florjanovič zastavlja vprašanje, kaj lahko ŽPS kot skupina še naredimo v
župniji?

6. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 20.15 uri.
5. seja v pastoralnem letu 2014/15 bo v ponedeljek, 23.2.2015 zvečer po večerni maši.

VSE DOBRO!

Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 30.1.2015

