ZAPISNIK
5. seje ŽPS Stara Loka z dne 25.2.2013
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo LETO VERE. Pastoralni izzivi – 1. del (PIP 61 - 85) predstavi Blanka
A. Florjanovič.
1. izziv: Vrnitev k izvirom - osebna vera, molitev, verska zrelost, zakramenti – kamni
srečanja z Jezusom!
2. izziv: Poklicanost in poslanstvo! Božja ljubezen je ustvarila vsakega! Nihče se ne
sme čutiti nepoklicanega! Osebno srečevanje s Kristusom! Zakrament birme! Poklicani
smo npr. v duhovništvo, animatorji, kulturni delavec, katehet, itd.
3. izziv: Živa občestva, v katerih bo posameznik osebnostno rasel, povezanost pastirja
z ljudstvom (evharistični kongres, romanja, skupne kulturne prireditve). Majhna
občestva so dobra, se morajo pa povezovati navzven!
5. Pogovor o temi
6. Mesec marec
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 1.2. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
- na četrtek, 28.2., papež odstopi – sv. maša s posebnim poudarkom na tem
- obhajanje pobožnostih petih prvih sobot na fatimski način: Odziv je lep, je treba
vztrajati! Nagovorimo bližnje in oddaljene!
- molitev križevega pota, ob postnih petkih in nedeljah ½ ure pred večerno mašo; ob
petkih uprizoritev postaj z mladinci in veroučenci (4.-9. razred, po razporedu)
- teden družine, 19.3. – 25.3.: od praznika sv. Jožefa do praznika Marijinega
oznanjenja
- sv. maša za dan materinstva (Gospodovo oznanjenje) bo v soboto, 23.3.
- na Veliki petek, 29.3. ob 15.00 člani ŽPS molimo križev pot v župnijski cerkvi
- Velika noč: radi obiščimo vse glavne maše, udeležimo se procesije, ne zanemarjajmo
obredov! Jutranja vstajenjska procesija na Veliko noč je nezamenljiv obred, zato se
potrudimo z udeležbo!
7. Razno
Dogodki pred nami:
- četrtek, 28.2. v Sokolskem domu: ob 17h srečanje pasijonskih mest, ob 19h
Tisnikarjev pasijon in predstavitev nove številke Pasijonskih doneskov 2013
- postni nagovori pri četrtkovih večernih mašah: 21.3. – Tadej Strehovec: O
krščanskem upanju / 3. postni večer

- četrtek, 21.3. ob 19.30 v stari dekaniji v Stari Loki: Pasijonski večer v Stari Loki 2013 Križev pot Daneta Zajca z recitatorji in glasbo Andreja Missona
- 4-dnevni izlet/romanje na grob sv. Pija v San Giovanni Rotondo, z obiskom Loretta,
Monte San Michele, nazaj grede v Lanciano, kraj nastarejšega evharističnega
čudeža: 17.-20.4. (sreda - sobota). Strošek 329 EUR za vsaj 45 ljudi.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.20 uri.
6. seja v pastoralnem letu 2012/13 bo v ponedeljek, 25.3.2013 zvečer po večerni maši.
Temo za marec – LETO VERE. Pastoralni izzivi – 2. del (PIP 86 - 102) pripravi Matjaž Košir.
VSE DOBRO!
Po zapisu Ane Florjančič zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 15.2.2013

