ZAPISNIK
5. seje ŽPS Stara Loka z dne 29.2.2016
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo DRUŽINA NA POTI K IZVIRU. Zakrament ženina in neveste, str. 36,
predstavi Karmen Hafner.
Za uspeh zakramenta zakona je ključna molitev. Povabimo Boga v zakon.
5. Pogovor o temi:
Staršem bi lahko pomagali pri osebni rasti v veri s katehezami za odrasle.
Lepo bi bilo imeti v župniji družinski pevski zbor. Nekajkrat na leto bi ta zbor lahko
pripravil družinsko mašo.
Sklep: Za nedeljsko mašo ob 9h se bo v oznanilih napisalo, da je to DRUŽINSKA
MAŠA.
K družinski maši so povabljene cele družine. To je najlepši zgled za otroke, da je
evharistija hrana za življenje vsakogar, tudi naših družin, in obenem zgled, da oče in
mati svoj zakon gradita na Jezusu Kristusu.
6. Mesec marec
- 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
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 4.3. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače Ponovno imamo nočno
češčenje, na pobudo Špele Jezeršek! Radi se zapišimo.
- pobožnost petih prvih sobot na fatimski način, sobota, 5.3. – Pripravljamo se na
prihod kipa fatimske Marije v Slovenijo. Pobožnost ob 7.15 in 17.15 v cerkvi. Na
spletu imamo razpored za 3 sodelujoče pri vsaki pobožnosti (2 bralca in 1 vodi rožni
venec). Radi se vpišite
- IZJEMOMA je teden družine, 19. – 25. 3., ki ga redno obhajamo od praznika sv.
Jožefa do praznika Marijinega oznanjenja oz. Materinskega dne, zaradi sovpadanja z
Velikim tednom, prestavljen v mesec maj, in sicer 9. – 15. 5. V tem tednu, letošnjem
tednu družine, 12. 5. zvečer pride na Brezje kip Fatimske Matere Božje. Naslednji
dan, 13. 5., začne kip romati po Sloveniji.
7. Ostalo dogajanje v župniji
Kako je bilo:
- sobota, 27. 2. – DAN ODPRTIH VRAT v Vrtcu Sončni žarek: zelo velik obisk, lepi
odzivi, odlična predstava vzgojiteljev in otrok

Kaj nas čaka:
- sobota, 5. 3. ob 9h v Zavodu sv. Stanislava – srečanje za člane ŽPS iz II. in IV.
arhidiakonata oz. dekanije: Radovljica, Kranj, Šenčur, Tržič, Škofja Loka, Vrhnika,
Cerknica, Ribnica, Grosuplje). Srečanje bo potekalo od 9.00 do 13.00 (sledi skupno
kosilo). Namen srečanja je: Odkriti poti oz. načine prenosa vere v družini v
današnjem času. Možno tudi v soboto, 12. marca, skupaj s člani ŽPS iz I. in III.
arhidiakona.
Prav in dobro bi bilo, da bi se vsak član ŽPS vsaj 1xletno udeležil izobraževanja oz.
srečanja za člane ŽPS.
- sobota in nedelja, 12. in 13. 3. – BIRMANSKI VIKEND za birmance v Stari Loki,
Jurjeva dvorana. Zbiranje v soboto ob 8.30, zaključek prvega dne ob 21.30. Naslednji
dan zaključimo ob 14h z mašo za birmance in starše. Več je bilo napisano v prilogi
župnijskih oznanil za marec. Poleg naših 51 birmancev pride še 9 birmancev iz
Portoroža in Strunjana. Pomemben dogodek za birmance in celotno župnijo. Vsi,
CELA ŽUPNIJA, smo povabljeni, da več molimo za birmance, njihove družine in
tudi za animatorje, ki pripravljajo birmanski vikend. Domači animatorji in kateheti
še posebej povabljeni, da sodelujejo.
- sobota, 12. 3. ob 19h – PASIJONSKI VEČER NA FARI, nekdanja dekanija. Križu pot
Tomaža Hostnika bere sam avtor, na harmoniko ga spremlja Jernej Hostnik. Verze
Charlesa Peguya bere Klemen Karlin. Povabljeni, da skupaj pripravimo večer!
Potrebujemo dobrovoljce za ozvočenje, osvetlitev, namestitev Križa upanja za sceno,
pogostitev, pripravo prostora
Karmen ponudi prevoz, ker imajo prikolico ali kombi (do 700 kg).
- v mestni župniji sv. Jakoba se je formirala skupina za može. Dobivali se bodo vsak
drugi četrtek v mesecu ob 18.30 v župnišču. Srečanje je sestavljeno iz pogovora na
določene teme, ki jih pripravi pater Viljem Lovše in pogostitve. Vabljeni.
- v mestni župniji sv. Jakoba bo v petek, 4. 3., ob 18.45 (po sveti maši) v župnišču
srečanje za žene. Gostja bo gospa Sonja Pungertnik. Na podlagi svoje življenjske
izkušnje bo spregovorila na temo: "Z veseljem živeti evangelij."
8. Razno
- Marija Jezeršek predlaga, da povabimo Blaža Jezerška, ki je doktoriral na temo
islama in ima zadnje čase predavanja na to temo, da tudi v naši župniji pripravi
predavanje. Župnik ga bo poklical, se z njim pogovoril kakšna je vsebina njegovih
predavanj in ocenil, ali bi tudi pri nas pripravili tako srečanje.
- Marija Jezeršek posreduje komentar neke žene, da je spominska plošča za žrtve
povojnih pobojev na neuglednem, preveč skritem mestu (na nekdanji vežici, na
pokopališču za cerkvijo). Ženska je sorodnica nekoga, ki je zapisan med žrtvami na
seznamu.
Franci Pertovt meni, da so to naši mučenci in bi morali biti zapisani na pročelju
cerkve.
Urška Florjančič meni, da se da lokacijo plošče (pa tudi drugih spominskih obeležij na
pokopališču, npr. spomenik žrtvam 1. svetovne vojne) lepo označiti z vidnim
kažipotom pred cerkvijo. Obenem pa bi bilo potrebno nekdanjo vežico, ki trenutno
služi kot skladišče orodja za komunalo, preurediti v kapelo in ji tako dati novo
vsebino. V to kapelo bi lahko umestili star lesen oltar iz nekdanje grajske kapele, ki
prikazuje Jezusa ob postavitvi zakramenta evharistije med zadnjo večerjo, in jo
poimenovali evharistična kapela.
- Urška Florjančič opozori, da okolica stare dekanije postaja odlagališče peska in
zemlje s pokopališča, pa tudi prostor za odlaganje česarkoli. Enako velja tudi za
notranje prostore, ki jih uporabniki za sabo ne pospravijo. Vsak, kdor želi uporabiti
prostore, bi moral dovoljenje dobiti pri župniku in prostore po uporabi zapustiti
urejene. Ker nekateri vstopajo v prostore brez dogovora z župnikom (skozi odprtino,

kjer je le prislonjena mreža), bi bilo potrebno spodnje odprtine stavbe zabiti, v stavbo
pa se dostopa skozi vhodna vrata z dovoljenjem župnika.
9. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
6. seja v pastoralnem letu 2015/16 bo v ponedeljek, 4.4.2016 zvečer po večerni maši. 6.
študijsko temo: DRUŽINA NA POTI K IZVIRU. Moja sestra, nevesta, str. 44, pripravi Marjan
Debeljak.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 31.3.2016

