ZAPISNIK
4. seje ŽPS Stara Loka z dne 29.1.2018
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče
Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška
Florjančič, , Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič,
Metka Oblak, Tončka Trilar, Špela Vodnik
Blanka A. Florjanovič, Franci Pertovt, Jan Pintar
Karmen Hafner

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Uvodni pozdrav župnika molitev za blagoslov dela ŽPS
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev. Študijsko temo za januar z naslovom Vera kot živa, ljubezniva
Božja navzočnost iz pastoralnega priročnika IZ RODA V ROD je pripravila Mojca
Berce.
Pogovor o temi: S prihodom otrok v družino sta starša poklicana, da nenehno negujeta
tako njun zakonski odnos kot odgovorno skrbita za vzgojo otrok. Naučiti se je potrebno
izročati se Bogu, spoštovati Božjo logiko, ki spoštuje VSAKO ŽIVLJENJE.
Sklep: Večkrat na leto (npr. ob prazniku družine, ob prazniku Marijinega oznanjenja 25.
marca, …) pri (po) maši povabiti starše v pričakovanju otroka, da prejmejo poseben
BLAGOSLOV STARŠEV; KI SO V PRIČAKOVANJU.
5. Redno pastoralno delo: februar
- statistika verskega življenja v letu 2017 (predstavljena bo v oznanilih za februar
2018): 34 krstov (lani 23, prejšnja leta 35, 36 in 38), od tega 25 v zakonski zvezi, 3 v
civilnem zakonu in 6 izvenzakonskih; 31 pogrebov (lani in predlani 29), od tega 11
previdenih, 3-4 maziljeni z odvezo; 10 sklenitev sv. zakona (lani 12, kar je bilo 5 več
kot predlani). Področje župnije Stara Loka ima cca. 5000 prebivalcev, od tega se
šteje, da je 4000 župljanov (faranov).
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred Najsvetejšim 12 ur (8h –
20h) na prvi petek, 2. 2. – Ohranjajmo najpomembnejšo pobožnost, ki jo ima
Cerkev! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače Uro slavljenja od 19.00
do 20.00 vodijo družine. Na prvi petek in prvo soboto smo povabljeni k sveti maši
in k zakramentu svete spovedi
- Svečnica, praznik Jezusovega darovanja – petek, 2. 2.: blagoslov sveč, darovanje
sveč in voska za cerkev, nabirka za ogrevanje in razsvetljavo
- blagoslov sv. Blaža – sobota, 3. 2.: Ne pozabimo na lep star običaj Blaževega
blagoslova za varstvo pred boleznimi v grlu in vsakim drugim zlom! Blagoslov bo tudi
pri jutranji maši.
- sobota, 3. 2. – na prvo soboto v februarju začenjamo letošnjo pobožnost 5 prvih
sobot na fatimski način v zahvalo za prejete milosti v jubilejnem letu praznovanja
100-letnice fatimskih prikazovanj. Ob 7.15 in 17.15. Vpišimo se na seznam za
vodenje pobožnosti (vsakokrat 2 bralca in 1 molivec rožnega venca).
- petek, 9. 2. – god sv. Apolonije, ob 8h maša v Pevnem (stranski oltar posvečen sv.
Apoloniji)
- Svetovni dan bolnikov, praznik lurške Matere Božje – nedelja, 11. 2.: pri maši ob 9h
bodo v procesijo z lučkami po cerkvi povabljeni otroci, po večerni maši bo procesija z
lučkami po cerkvi za vse (pri pripravi pomaga Andrej Hoivik)
- Pepelnica – sreda, 14. 2.: začetek postnega časa, postna postava

- molitev križevega pota, ob postnih petkih ½ ure pred večerno mašo in ob nedeljah
20 min pred večerno mašo. Ob petkih uprizoritev postaj z mladinci in veroučenci (4.9. razred, po razporedu). Vaje vsak petek ob 16.45 v cerkvi! Ob nedeljah beremo
križev pot člani ŽPS. Na spletu imamo razpored za bralce. Radi se vpišite
6. Razno
Kako je bilo:
- trikraljevska akcija od četrtka do sobote, 28. – 30. 12. 2017 (popoldne od 14h dalje):
koordinirala Metka Oblak, pomagala Marica Bogataj. Metka se je zelo zavzela,
sodelovalo je 42 -43 otrok in odraslih, na dan so šle na teren po domovih 3-4 skupine.
Zbrali smo 4.272 EUR, 100 EUR več kot lani (70 EUR so ljudje prinesli še naknadno).
HVAL VSEM ZA POŽRTVOVALNOST! POGUMNO NAPREJ
V adventni akciji OTROCI ZA OTROKE je bilo oddanih nekaj več adventnih
hranilnikov kot lani, otroci so zbrali 584 EUR.
- sobota, 6. 1. 2018, pri večerni maši — Trikraljevski koledniki pri sv. maši: Zaključek
koledovanja z zahvalno mašo na praznik treh kraljev. Vso koledniki so prišli k maši
oblečeni v oblačila modrih z Vzhoda, pred oltarjem so povedali koledniško pesem.
- sobota, 20. 1. 2018 - Trikraljevski koledniki na srečanju v Šentvidu nad Ljubljano:
Spremstvo odraslih: Metka Oblak, Mihael Habicht, Jerneja Eržen, Urška Florjančič.
Na srečanje je z vlakom šlo 15 mladih iz naše župnije. Odlično pričevanje laične
misijonarke Lucije Čok, ki je bila na Madagaskarju pri sestrah, ki vodijo vrtec!
- nedelja, 28. 1. 2018 - dekanijsko srečanje bralcev Božje besede ob 15h v mestni
župnijski cerkvi Sv. Jakoba. Gost: Pavle Ravnohrib
Kaj je pred nami:
- torek, 6. 2. – predvajanje filma Goreči škof ob 19h v Jurjevi dvorani / filmski večeri
(filmoteka)
- četrtek, 8. 2. – Letni zbor članov Lonke, Jurjeva dvorana ob 19h. Kratek program ob
kulturnem prazniku.
- petek, 16. 2. - prvo srečanje Družinske akademije 2017/2018 ob 20.00 v Krekovi
dvorani v Selcih (župnišče Selca). Naslov predavanja: Vloga očeta in matere v
družini. Predavatelj: dr. Andrej Perko
- mini zimski oratorij župnije Škofja Loka, 17. – 18. 2.: začetek in zaključek v Stari
Loki?? Spanje v Jurjevi dvorani?? Tako piše na zgibanki. Preveriti z voditeljico
animatorjev Laro Dagarin.
- torek, 27. 2. – predstavitev knjige Ivana Albrehta o Filipu Terčelju ob 19. uri v
Jurjevi dvorani. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja v Škofji Loki
- del priprave na birmo je, da se kandidati za birmo aktivno vključijo v življenje župnije
(sodelovanje pri mašah – vsaka 2. nedelja v mesecu do junija, pomoč ostarelim v
CSS ob petkih, da pridejo k sveti maši v dvorani; petje v zboru, pomoč v vrtcu,
čiščenje cerkve, …).
Za pomoč v CSS ob petkih je za vsak petek določena ena skupina, da skupaj z
animatorjem pride pomagat. Marija Jezeršek iz Starološke Karitas bo sproti obvestila
animatorja, če pride do kakšne spremembe.
- župnik odhaja za teden dni na duhovne vaje v Prago (od ponedeljka, 5. 2., do petka,
9. 2.)
Gospodarske zadeve 2017/18
- zavariti zvon & urediti zvonjenje (cca. 12.000); delo izvedeno, manjši del je treba še
plačati;
- nova streha na Križni Gori: vplačana je ara + oder za zaščito, da deli strehe ne letijo
na obiskovalce (cca. 6.500 EUR); konec februarja naj bi začeli z delom na strehi,

skupen strošek cca. 19.000 EUR. Domačini so zbrali 7000 - 8000 EUR, manjka še
več kot polovico sredstev, zbirali bodo še naprej;
- rušitev starega gospodarskega poslopja in postavitev nadomestne stavbe (za
knjižnico, dvorano, 2 garaži): rušenje je potekalo konec januarja 2018 (strošek 3000
EUR), izdelani so načrti za novo stavbo (nekaj več kot 5000 EUR), plačani so
komunalni prispevki (4000 EUR); narejen je bil predračun za gradnjo, ki je prevelik,
da bi šli takoj v gradnjo;
- napeljava elektrike v Pevnem: pobudo je dal župnik potem, ko so se domačini sami
zbrali in ponudili župniku, da nekaj dobrega naredijo za cerkev (naredili so nove
stopnice za v zvonik – les je dal župnik iz gozda, naredili pa so jih domačini z
Markotom Mohoričem); omarica za elektriko je že postavljena, urejena bo
razsvetljava in zvonjenje;
7. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.30 uri.
5. seja ŽPS v pastoralnem letu 2017/18 bo v ponedeljek, 26. 2. 2018. Pričnemo z večerno
mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču.
Duhovno poglobitev s temo za februar z naslovom Starši, prvi vzgojitelji svojih otrok v
veri, str. 22 v pastoralnem priročniku z naslovom IZ RODA V ROD, bo pripravil Marjan
Debeljak.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 1. 2. 2018

