ZAPISNIK
5. seje ŽPS Stara Loka z dne 27.2.2012
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami (15 min)
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo Ljubezen v resnici predstavi Zinka Benedik.
- Krščanska in odrešena ljubezen človeka sili, da pozablja nase in ne išče svojih koristi,
temveč bolj išče srečo bližnjega.
- Premalo je stisko samo gasiti, več narediti za preprečevanje pomanjkanja in krivic.
- Diakonija (služenje) zahteva od Cerkve, da več stori vsaj s svojim oznanjevanjem in
pastoralnim delom za lajšanje stiske in preprečevanja krivic.
- Naše krščanstvo se še ne izčrpa z udeležbo pri sveti maši. Včasih se nam zdi, da
kristjani ne moremo odločilno vplivati na delovanje naše oblasti – toda ljubezen je
iznajdljiva!
5. Branje zapisnika:
- Sklep za sklic sestanka na temo Miklavževanja v Stari Loki ('manj je več') še ni
uresničen. Zadolženi M. Berce, U. Florjančič in župnik.
- Sklep, da župnik predlaga AKRISu objavo informacij o pogrebih na spletnih straneh, še
ni uresničen. Zadolžen: A. Snoj. Pripomba: Če želimo objavljati na spletni strani AKRISa
pokope naših rajnih, jih moramo o tem sami obveščati – s soglasjem domačih.
- Voditelja komisij za oznanjevanje in bogoslužje, M. Kokelj in M. Berce, ter U. Florjančič
so pripravili osnutek predlogov in namigov za dogajanje v župniji 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,…). Voditelja v marcu skličeta skupni sestanek članov obeh
komisij za oblikovanje skupnega predloga in razdelitev nalog.
6. Mesec marec
- Pepelnica, 22.2.2012, začetek postnega časa
- molitev križevega pota: ob petkih beremo in igramo križev pot ½ h pred večerno mašo
(17.30). Povabljeni vsi veroučenci, posamezni razredi aktivno sodelujejo (igra, katehet
bere razmišljanja ob križevem potu) po razporedu (4.-9. razred)
Sklep: Ob nedeljah 20 min pred večerno mašo beremo razmišljanja ob križevem potu
člani ŽPS. Prostovoljci sporočimo svojo pripravljenost M. Berce, ki izdela razpored.
- romanje v stolno cerkev ob 550-letnici ljubljanske nadškofije, sobota, 10.3.2012: plakat
visi na cerkvenih vratih, T. Trilar je rezervirala avtobus;
Sklep: Člani ŽPS se romanja v stolno cerkev ob 550-letnici ljubljanske nadškofije, v
soboto, 10.3.2012, udeležimo v čim večjem številu. Vzpodbudimo svoje prijatelje,
sosede, sorodnike, bližnje k udeležbi.

- teden družine, 19.-24.3.2012: od praznika sv. Jožefa do praznika Marijinega
oznanjenja. Več molimo za družine in za razsvetljenje Svetega Duha pri odločanju na
družinskem referendumu!
- družinski referendum, nedelja, 25.3.2012: Pogumno pričevati za vrednoto družine! Ne
čakajmo druge, izražajmo svoje mnenje med domačimi, prijatelji, znanci, sosedi in
drugje v javnosti. Iščimo načine, da ljudi vzpodbudimo k udeležbi na referendumu.
7. Razno
Refleksije:
- duhovna obnova za birmance na Planini pri Rakeku, 2 vikenda (24.-26.2. in 9.11.3.2012) – kratka refleksija prvega vikenda; poročata A. Snoj in U. Florjančič kot
animatorka. Sodelovalo cca. 12 župnij, udeležba 49 fantov (petek in sobota) in 52 deklet
(sobota in nedelja). Iz Stare Loke smo kot animatorji sodelovali Janez Snoj, Gregor
Kržišnik in Urška Florjančič. Mlade so močno nagovorila pričevanja ozdravljenega
alkoholika, nekdanje(ga) narkomanke(a), tetraplegika in mladih zakoncev o njihovi
skupni poti in zavezi za čistost pred zakonom. Lepo doživete so bile skupne maše s
petjem. Za mlade je pomembno, da se srečajo s svojimi sovrstniki iz drugih župnij in
vidijo, da na poti niso sami, da izmenjajo izkušnje, sklepajo poznanstva in v skupnosti
odkrivajo prisotnost Boga. Taki dogodki nas vse močno povežejo in nas naučijo novih
pristopov za delo po župnijah. Potrebno je nadaljevati s tako obliko vikendov in celotno
pripravo na birmo razširiti na daljše obdobje (npr. 2 leti). Podobna srečanja (v manjšem
obsegu) se lahko odvijajo po župnijah, mladim ponuditi različne dejavnosti, da se
približajo Cerkvi in skozi doživljanje spoznavajo Boga in njegov nauk.
B. A. Florjanovič poda svojo izkušnjo kot animatorka v skupini birmancev, s katerimi se
bo pripravljala na birmo. Družina je odpovedala v svoji nalogi, da kot prva daje zgled
vere v Boga in življenja po veri! Doma se ne moli, se ne pogovarja o Bogu, se ne hodi k
maši. Mladi zato toliko bolj potrebujejo zgled drugje. Poklicani smo, da iščemo poti,
kako mlade usmeriti nazaj k Bogu.
Aktivnosti:
- postna predavanja: izdelano je bilo vabilo za 3 postna predavanja. Vabilo na razpolago
v cerkvi in poslano po pošti;
(1) četrtek, 1.3.2012 ob 19.00 v Jurjevi dvorani: Jože Možina – Čas vojne in sprava
(2) četrtek, 15.3.2012 ob 19.00 v Jurjevi dvorani: Jože Dežman – Resnica in sočutje
(3) ponedeljek, 26.3.2012 ob 19.00 v Jurjevi dvorani: Gregor Čušin – monodrama Jona,
Besni prerok
- sobota, 10.3.2012: pri večerni maši se bodo zbirali posebni darovi (skrinjica) za Janeza
Krmelja, misijonarja na Madagaskarju.
- Oratorij 2012: A. Hoivik obvešča, da iščejo voditelja dogodka!
Pobuda: Š. Čadež izrazi željo po Dramskem krožku za odrasle!
Sklep: A. Snoj posreduje pobudo iz Stare Loke Borutu Gartnerju, režiserju in pobudniku
Ljudskega ljubiteljskega duhovnega gledališča v Stari Loki.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
6. seja v pastoralnem letu 2010/11 bo izjemoma v torek, t.j., 27.3.2012 zvečer po večerni
maši. Temo za marec: Družina – Priložnost in izziv za našo generacijo pripravi Marko
Porenta.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 28.2.2012

