ZAPISNIK
5. seje ŽPS Stara Loka z dne 24.2.2014
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo NA POTI K IZVIRU. 5. Spodbujanje branja Božje besede v naši
župniji predstavi Matjaž Košir.
Uvodoma župnik prebere odlomek iz Besede življenja za februar 2014 (priloga k
župnijskim oznanilom): Jezus pravi, da obstaja predvsem eno vzvišeno sredstvo
očiščevanja: »Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal.« (Jn 15,3). Duha ne
očistijo toliko verski obredi, ampak Njegova beseda. Jezusova beseda ni kakor
človeške besede. V njej je navzoč Kristus, kakor je – na drugačen način – navzoč v
evharistiji. Po besedi Kristus vstopa v nas, in če ji pustimo, da deluje, nas osvobaja
greha in smo zato čisti v srcu.
Božjo besedo moramo ne le poslušati – poklicani smo, da jo živimo in uresničujemo!
Hiša, ki je zidana na kamnu, predstavlja usmiljenje, ki ga nudimo drug drugemu. V
Cerkvi, ki je hiša, grajena na kamnu, drug drugega izgrajujemo. Človek postane
beseda, ki jo posluša!
Prednosti za branje v naši župniji so, da že imamo močno skupino bralcev. Ovire so, da
manjka rednih srečanj za bralce beril, kjer bi drug drugemu pomagali k polni uresničitvi
poslanstva.
5. Pogovor o temi:
Ana Florjančič poudari, da bralec ni nastopajoči na odru; je »le« posrednik Božje
besede ljudstvu, zato jo mora premišljevati, umevati, živeti in jo glasno, razločno,
primerno počasi in goreče posredovati ljudem.
Alojz Snoj izpostavi, da je v temelju potrebno vzbuditi ljubezen do branja Božje besede.
Marcel Kokelj predlaga, da bi podobno kot na svetopisemskih maratonih tudi v naši
cerkvi več prebirali Sveto pismo.
Za vse nas se zastavlja vprašanje: Kako (še) vzbujati ljubezen do Božje besede,
začenši v družinah, pri otrocih?
Sklep: Za čas 24-urnega češčenja najsvetejšega na prvi petek se predlaga kot ena od
možnosti za uro češčenja: prvih 15 minut branje Svetega pisma, sledi 15 minut branja
razodetij iz knjige krščanske mistikinje Marie Valtorta (pri ambonu), zatem
premišljevanje in molitev rožnega venca. Župnik bo predlog oznanil v cerkvi, voditelji
skupin pa predlagajo posameznikom.
Sklep: V župniji začeti s prenovo verouka v smeri, da kot temeljni »učbenik«
uporabljamo Sveto pismo – skupaj prebiramo odlomke, razlagamo, premišljujemo in
skozi Božjo besedo odkrivamo Boga v našem življenju.

6. Mesec marec
- Pepelnica, začetek postnega časa, postna postava – sreda, 5. 3.
- 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 16.30 v cerkvi! Ob nedeljah beremo križev
pot člani ŽPS.
Sklep: Urška Florjančič pripravi razpored za veroučne razrede in razpošlje
katehetom. Obenem pripravi razpredelnico za branje križevega pota pred nedeljsko
večerno mašo in ga posreduje članom ŽPS, da se prostovoljci vpišejo k posameznim
datumom.
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 7.3. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
- pobožnost petih prvih sobot na fatimski način, sobota, 8.3. – Nagovorimo bližnje in
oddaljene!
- 1. postna nedelja, 9.3. – pri sv. maši ob 9h predstavitev vseh birmancev
Sklep: Mojca Berce povabi starše birmancev, da pripravijo prošnje.
- teden družine, 19.3. – 25.3.: od praznika sv. Jožefa do praznika Marijinega
oznanjenja
7. Razno
Kaj nas čaka:
- predavanja za postni čas = postni nagovori pri četrtkovih večernih mašah (tema =
DRUŽINA)
13.3. – Aleš Primc: BOŽJI NAČRT NAD DRUŽINO
20.3. – pričevanje zakoncev o naravnem urejanju rojstva (?)
27.3. – zaroka in priprava mladih na zakon (?)
- postna akcija Slovenske Karitas: 40 dni brez alkohola
- molitev za domovino: vzemimo zares, molimo v različnih občestvih
- sobota, 1.3. ob 19h v Sokolskem domu – nastop Škofjeloškega okteta
- sobota, 1.3. ob 9h na Brezjah – izobraževanje za člane ŽPS v pripravi na pastoralno
načrtovanje (vsaj dva župnijska sodelavca poleg duhovnika)
Sklep: Župnik vabi, da se lahko pelje z njim kdor se mu pridruži. Sporočiti župniku.
- četrtek, 6.3. ob 19h v Jurjevi dvorani – srečanje za starše birmancev
- sreda, 12.3. ob 16.30 – odprtje razstave »Stara Loka na razglednicah Petra Grzetiča«
s kulturnim programom v Burnikovi dvorani Centra slepih, slabovidnih in starejših v
Stari Loki. Organizirata Kulturno-zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka in CSS.
Razstava bo na ogled do vključno 21.4.
- sob., 15.3. do ned., 16.3. – DUHOVNI VIKEND za birmance v Stari Loki
- torek, 25.3. – materinski dan
Sklep: Župnik povabi Lucijo, da bi pri večerni maši pel otroški zbor. Po maši lahko
preberemo kakšno misel ali pesem, npr. Sveto obhajilo avtorja Ivana Cankarja.
Premisli Mojca Berce.
- sobota, 29.3. – DAN ODPRTIH VRAT v Vrtcu Sončni žarek, 9.00 – 13.00
- Oratorij 2014: Župnik se še pogovori z mladimi.
- Misijon v Stari Loki 2014 – LOŠKI MISIJON: pet., 17.10. – ned., 26.10.: skupaj
župnije Škofja Loka, Stara Loka, Suha in kapucini
- gospodarske zadeve (poroča župnik):
(i) cerkev v Crngrobu: zaključena je obnova glavnega oltarja, križev pot bo
obnovljen predvidoma v marcu, blagoslov oltarja predviden v maju (ned., 11.5.

popoldne ob 16h); zaključena so dela na strehi, drenaža, novi so podi pod
klopmi, oltarna miza je prestavljena bližje oltarju, v teku še nekatera dela
(vodnjak, oltar Agate z Nežo in Uršulo)
(ii) cerkev v Stari Loki: v teku dogovarjanja glede strešne kritine (bobrovec)
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
6. seja v pastoralnem letu 2013/14 bo v ponedeljek, 24.3.2014 zvečer po večerni maši. 6.
študijsko temo: NA POTI K IZVIRU. Moja osebna molitev pripravi Zinka Benedik.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 26.2.2014

