ZAPISNIK
6. seje ŽPS Stara Loka z dne 22.4.2013
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Štefan Čadež, Slavko
Dobrajc, Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Marija Jezeršek, Klemen
Karlin, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Matjaž Košir, Tine Oblakovič, Franc
Pertovt, Pavle Pokorn, Marko Porenta, Tončka Trilar
Ana Florjančič, Andrej Hoivik, Urška Omejc
Mojca Bernik, 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 – 2. del (PIP 86 - 102) predstavi Matjaž
Košir.
- Četrti izziv – Sočutje in pravičnost: ozrimo se v drugega, bodimo soodgovorni za
skupno dobro in solidarni – ne prelagajmo te odgovornosti na institucije, delimo z
drugimi ne le materialne dobrine, temveč tudi družbene in duhovne. Podprimo delo z
molitvijo – Ora et labora.
Pobuda (Š. Čadež): V skupnosti Barka s sedežem v Zbiljah pri Medvodah, ki pomaga
ljudem z motnjo v duševnem razvoju, vabijo prostovoljce z različnimi talenti in
veščinami, ki bi jim radi pomagali. Več na http://www.barka-drustvo.si/.
- Peti izziv – Odpuščanje in sprava: »Vadimo« vsak dan v svojih družinah in okolju kjer
bivamo. Vsak je poklican k molitvi za spravo v našem narodu. Učimo svoje otroke in
mlade odpuščati.
Poklicani smo biti ŽIVO OBČESTVO!
Ne pozabimo: Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z novo
apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k
osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da bi se lahko drug
drugemu darovali v ljubezni. Pripravljavci načrta nas slovenske katoličane izzivajo,
da vzamemo ta namen tako zares, da ga bomo znali povedati na pamet, iz globine
svojega srca
Člani ŽPS smo v župniji prvi poklicani, da gradimo živo občestvo. Povabljeni smo, da si
temeljito izprašamo vest: Kaj mi pomeni delo v ŽPS? Koliko si sam prizadevam biti živo
občestvo z drugimi? Koliko sem pripravljen narediti za rast vere v župniji? Ali molim za
blagoslov dela ŽPS? Ali znam prisluhniti svojim sodelavcem v ŽPS, jih razumeti in po
svojih močeh pomagati? Katere talente sem pripravljen dati na razpolago za našo
skupnost in prevzemati odgovornost? Kaj lahko spremenim pri sebi?
5. Pogovor o temi:
Pričujmo s svojim zgledom iz življenja. Bodimo hvaležni za dar vere in pogumno
izražajmo držo kristjana, s ponižnostjo v srcu. Brez nadutosti in moraliziranja.
6. Mesec april - maj
- sreda, 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, vodi p. Peter Vrabec.
- četrtek, 25.4. – god sv. Marka. Markova procesija okoli cerkve v Crngrobu ob 8h, po
njej sv. maša. Po maši povabljeni k čiščenju cerkve.

- šmarnice – branje, sklep
- sreda, 1.5. – praznik Jožefa delavca in sv. maša v Sopotnici ob 9h, ob 16h tudi sv.
maša v Crngrobu
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 3.5. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
- obhajanje pobožnostih petih prvih sobot na fatimski način: Odziv je lep, je treba
vztrajati! Nagovorimo bližnje in oddaljene!
- »prošnji dnevi« v »križevem tednu« pred Gospodovim vnebohodom, maše vsak dan
ob 8h: pon., 6.5., na Križni gori, tor., 7.5., v Pevnem (zbor 7.15 pri križu), sre., 8.5., v
Crngrobu (zbor 7.00 pri križu)
- četrtek, 9. 5. – Vnebohod: ob 16h sv. maša tudi v Crngrobu
- nedelja, 12. 5. – nedelja sredstev družbenega obveščanja. Nabirka za socialno
zavarovanje duhovnikov.
- nedelja, 19. 5. – prvo sv. obhajilo; Binkošti
- nedelja, 26. 5. – ob 11:00 v Crngrobu spominska slovesnost s sv. mašo za žrtve
povojnih pobojev v Crngrobu
- ponedeljek, 27. 5. –goduje bl. Alojzij Grozde. G. župnik bo povabil J. Snoja, da bi
mladinci pripravili sv. mašo
- četrtek, 30. maj: praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi Gospodove; procesija po
večerni maši, v primeru slabega vremena bo v nedeljo
- nedelja, 16. junij: zahvalna maša ob zaključku veroučnega leta, podelitev SBP,
sodelujejo vsi razredi
7. Razno
Refleksije:
- Pasijonski večer v Stari Loki 2013: Križev pot Daneta Zajca z recitatorji in glasbo
Andreja Missona v stari dekaniji v Stari Loki, četrtek, 21.3. V teku pogovori med g.
župnikom in g. Trstenjakom, urednikom Radia Ognjišče, da bi na radiu posneli recital
in bi ga na radiu predvajali v postu 2014
- mednarodni seminar »Deset let korakov v vzgoji, ki nosi upanje« ob 10. obletnici
vrtca Sončni žarek v Sokolskem domu, sobota, 13.4.
- vrnitev škofa Rožmana v Slovenijo, sobota, 13.4.
Dogodki pred nami:
- LLDG Stara Loka: veseloigra Dve nevesti
- slovenski dnevi knjige, 21.-25.4. / svetovni dan knjige, 23.4.: dvojnike knjižic iz
starološke knjižnice bomo podarili ljubiteljem knjig na stojnicah pred cerkvijo po
nedeljskih mašah – v soboto, 27.4. zvečer in po vseh mašah v nedeljo, 28.4.
- romanje relikvij sv. Janeza Boska po Sloveniji – od 1. do 17. 5. 2013. Brezje, Bled 5.5., osrednji romarski shod na Rakovniku – 12.5. Več na
http://www.donbosko.si/relikvije.
- 2. nedeljo v maju, 12.5.2013 – romanje po staroloških podružnicah, predstavljenih v
knjižici »Starološki romar«, na katerega smo se prvič organizirano podali v maju
2011. Odhod iz Stare Loke ob 7h. Organizirata Prosvetno društvo Sotočje in naša
župnija.
- nedelja, 9. 6. – srečanje starejših, bolnih in invalidnih iz naše župnije ob 9h v župnijski
cerkvi. Napecimo pecivo.
- V. mednarodni cikel koncertov ORGLE &: Papirnica, kapela Jezusovih blagrov, ob
sobotah, 4. 5., 18. 5. in 1. 6., vedno ob 20:00
- ponovitev nove maše Martina Goloba: 13. ali 14.7. v Stari Loki

- Oratorij 2013: ?? zaenkrat še nič ne kaže, da bi se kdo opogumil in prevzel
organizacijo oratorija v Stari Loki
- Misijon 2014: predvidoma od petka do nedelje, 16. – 23.10.2014. Skupaj župnije
Stara Loka, Škofja Loka in Suha. V teku so že pogovori med župniki.
Pobuda (K. Karlin): 7. oktobra 2015 bo minilo 150 let od posvetitve naše farne cerkve.
Razmislimo o praznovanju. Dogodki?
Pobuda (M. Jezeršek): Skupina Karitas Stara Loka želi organizirati dobrodelno akcijo v
obliki sejma pred cerkvijo – vsak bi za prodajo prispeval kar lahko sam izdela (domači
izdelki – hrana, oblačila, nakit, …..). Predlagan termin nedelja, 16. ali 23.6. Kdor želi
sodelovati pri organizaciji naj se ČIMPREJ javi Mariji!!
Pobuda (M. Jezeršek): Škofijska Karitas ponuja družinam, ki si same ne morejo
privoščiti letovanja, lepo priložnost za oddih na morju. Če poznamo takšno družino, se
obrnimo na Marijo najkasneje do 10.5.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.00 uri.
7. seja v pastoralnem letu 2012/13 bo v ponedeljek, 27.5.2013 zvečer po večerni maši.
Temo za april – LETO VERE. Pastoralni itinerariji (PIP 103 - 115) pripravi Slavko Dobrajc.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 27.4.2013

