ZAPISNIK
5. seje ŽPS Stara Loka z dne 27. 3. 2017
župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Urška Florjančič, Blanka A.
Florjanovič, Karmen Hafner, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj,
Metka Oblak, Franci Pertovt, Tončka Trilar, Špela Vodnik
Opravičeni: Jan Pintar
Ostali odsotni: Marjan Debeljak, Aleš Mohorič
Lokacija:
Prisotni:

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev. Študijsko temo za marec KRŠČANSKI ZAKON IN DRUŽINA:
NJUNA LEPOTA IN IZZIVI. Luč v svetilniku pristanišča predstavi Špela Vodnik.
Bog nas nikoli ne zapusti.
Sklep: Zanimajmo se za ločene, ranjene družine, iščimo način kako jim biti v oporo,
kako jih povabiti in sprejeti v skupnost.
5. Mesec april
- molitev križevega pota, ob postnih petkih in nedeljah ½ ure (oz. v nedeljo 20 min)
pred večerno mašo; ob petkih uprizoritev postaj z mladinci in veroučenci (4. - 9.
razred, po razporedu). Vaje vsak petek ob 17.45 (od 31. 3. dalje, pred tem so bile ob
16.45) v cerkvi! Vabljeni za bralce
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 16 ur (8h –
24h) na prvi petek, 7. 4. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače
- sobota, 8. 4. – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način kot priprava na praznovanje
100-letnice fatimskih prikazovanj. Ob 7.15 in 18.15.
- Cvetna sobota (zvečer) in cvetna nedelja, 8. in 9. 4. – branje pasijona pri mašah.
Pobuda (Andrej Hoivik): Andrej bo pripravil tabelo in povabil in povabil bralce, da se
zapišejo.
- na Veliki četrtek, 13. 4. – začetek obredov Velikega tedna pri večerni sveti maši
- na Veliki petek, 14. 4. ob 15.00 člani ŽPS molimo križev pot v župnijski cerkvi.
Začetek Devetdnevnice Božjega usmiljenja.
- jutranja vstajenjska procesija na Veliko noč je nezamenljiv obred, zato se potrudimo z
udeležbo!
Pobuda (Andrej Hoivik): Andrej bo pripravil tabelo, v katero bomo zapisali nosilce
bander. Pravočasno povabiti mlade fante (Jaka in Krištof Zarnik, Jaka Eržen, Jan
Kafol, Martin in Jan Pintar, Jan in Matic Jezeršek, Jure Ravnikar, Matjaž Košir, Blaž
Hafner, …..). Vabijo župnik, Marija Jezeršek (vpraša sinova), Metka Oblak (vpraša
Jana in Martina Pintarja).
- bela nedelja, 23. 4. – praznik Božjega usmiljenja
- ponedeljek, 24. 4. – god farnega zavetnika sv. Jurija. Maše kot ob nedeljah. Pri
češčenju se bo od 10.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00 zvrstilo 6 skupin, ob 18.30 bodo
pete litanije in ob 19.00 slovesna sv. maša. Razpored češčenja po skupinah bo v
farnih oznanilih.
6. Ostalo dogajanje v župniji

Kako je bilo:
- sobota, 11. 3. – spomladansko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) v
Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Namen srečanja: Preko predavanj,
pogovorov in osebnega razmisleka iskati oseben odgovor na izziv: kako živim
občestvo in zaznavam težave posameznikov? Udeleženci: Andrej Hoivik, Urška
Florjančič, Alojz Snoj
- petek, 24. 3. ob 19h – PASIJONSKI VEČER NA FARI, stara dekanija. POT NA
KALVARIJO, izbrana poezija Denise Levertov in glasba za godalni trio Alfreda
Schnittkeja. Scena: Pasijonski križ Franca Temelja. HVALA VSEM, KI POMAGAJO
PRIPRAVITI TA DOGODEK IN SE GA UDELEŽIJO!
- Jerihonsko bdenje v tednu družine, 19. 3. – 25. 3.: od sv. Jožefa do Marijinega
oznanjenja. Cel teden (vsak dan od 20h do 21h) smo molili za 3 namene (Nove
binkošti v Sloveniji - izlitje Sv. Duha z znamenji in čudeži na vse prebivalce v
Sloveniji!, Življenje slovenskih družin po podobi Sv. Družine!, Osebni nameni - Jezusu
predajmo vse naše nerazrešene težave!), v petek še posebej za Evropo – da se
Kristus vrne v Evropo (ta dan smo imeli molitev od 19h do 22h). HVALA BOGU ZA
LEP OBISK!
Kaj je pred nami:
- petek, 31. 3. – Predstavitev Pasijonskih doneskov ob 19h v Sokolskem domu. Letos
posvečeni vpisu Škofjeloškega pasijona v UNESCO-v reprezentativni seznam
nesnovne kulturne dediščine človeštva
- petek, 31. 3. – Večerja v soju sončnega žarka ob 20h v Vrtcu Sončni žarek. Pripravlja
Vrtec v sodelovanju z Družinsko akademijo.
7. Razno
- župnik nam je razdelil 3 različne zgibanke ob praznovanju 100-letnice prikazovanj
Marije v Fatimi
- vsaka dekanija bo dobila Marijino kapelico, ki bo romala po župnijah in obiskala
družine. Družine se bomo zapisale, če bomo želele sprejeti Marijo na domu. Povabili
bomo tudi druge družine, da skupaj molimo.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.30 uri.
6. seja v pastoralnem letu 2016/17 bo v ponedeljek, 29. 5. 2017 zvečer po večerni maši.
Temo za maj z naslovom KAR JE MOJE, JE TVOJE (str. 62 v pastoralnem priročniku z
naslovom Krščanski zakon in družina: njuna lepota in izzivi) pripravi Blanka Florjanovič.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 19. 4. 2017

