ZAPISNIK
6. seje ŽPS Stara Loka z dne 21.03.2011
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnišče, Stara Loka, začetek ob 18.30 (po večerni maši)
Alojz Snoj (župnik), Blanka Avguštin F., Zinka Benedik, Mojca Berce, Mojca
Bernik, Dobrajc Slavko, Urška Florjančič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek,
Klemen Karlin, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Tine Oblakovič, Pavle Pokorn,
Tončka Trilar, Urška Omejc, Čadež Štefan, Košir Matjaž, Pertovt Franc,
Porenta Marko
Eva Omejc, Ana Florjančič
-

Dnevni red:
1. Molitev pred najsvetejšim v župnijski cerkvi (15 min)
2. Ugotovitev navzočnosti
3. Pregled zapisnika 5. seje ŽPS
- Pobuda 'minutka za Karitas' se oblikuje v Sklep: Ćlani Karitas poskrbijo, da se 1 x
mesečno (oz. po potrebi) po zaključku oznanil pri nedeljskih mašah povabi župljane
k posameznim dejavnostim Karitas.
- Postna predavanja so v teku. Predavanje T. Kompareta 19.3. v Jurjevi dvorani je
bilo lepo obiskano. Vsa naslednja predavanja (3) bodo izvedena kot postni nagovori
pri sobotnih večernih mašah. 26.3. bo maševal s postnim nagovorom Imre Jerebic s
temo Nič revščine, ukrepajmo zdaj.
- Sklep: Na postne petke kateheti z veroučnimi skupinami sodelujejo pri križevem
potu z branjem in molitvijo;
- zloženka s predstavitvijo dela Karitas se deli med ljudi; javila se je že 1 prostovoljka,
ki bi želela sodelovati;
- predstaviti delovanje Karitas veroukarjem. Povabiti k sodelovanju (birmanci, višji
razredi).
- U. Florjančič še v postnem času pripravi seznam dejavnosti, ki se izvajajo v župniji
in obesi na oglasno desko.
4. Kratka predstavitev teme EVHARISTIJA ŽIVLJENJA – DAJTE JIM VI JESTI:
Različne oblike revščine: Postni program, ki jo predstavi Zinka Benedik
5. Mesec april - maj
- na Veliki petek, 22.4. ob 15.00 člani ŽPS molimo križev pot v župnijski cerkvi
- jutranja vstajenjska procesija na Veliko noč je nezamenljiv obred, zato se potrudimo
z udeležbo
- na Velikonočni ponedeljek, 25.4., bomo praznovali god farnega zavetnika, sv. Jurija
(ker 24.4. sovpada z Veliko nočjo); pri češčenju se bo v času 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;
ob 16h bo tudi sv. maša v Crngrobu
- šmarnice začnemo v nedeljo, 1. maja s sv. mašo v Crngrobu ob 16.00, med tednom
pri večerni maši
6. Razno
- ob izvedbi mednarodnega znanstvenega simpozija ''Pasijoni v Evropi - bogata
dediščina za prihodnost'' je Muzejsko društvo Škofja Loka v sodelovanju z Lonko v
zbirki Memorabilia Locopolitana izdalo Pasijonske doneske kot uradni zbornik
simpozija; v starološki cerkvi sv. Jurija je bil izveden tudi koncert koralne glasbe v
izvedbi koralnega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani;

- povabilo na vseslovensko srečanje 'Žarki upanja' na Vrhniki 2.4.2011, ki ga
pripravlja Marijino delo – gibanje fokolarov; teme: Karizma edinosti, Blažena Chiara
Luce Badano kot izziv in vzor, Je družina še zanimiva, Kako prispevam k sodobni
družbi
- predstavitev skavtskega gibanja – okrogla miza v Kašči, 14.4.2011
- pobuda Karitas za postno akcijo zbiranja denarne pomoči za družino iz Čabrač, ki je
izgubila očeta – pri nedeljski maši se v poseben nabiralnik zbirajo darovi z družino
7. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 20.30 uri.
7. seja v pastoralnem letu 2010/11 bo predvidoma v ponedeljek, 16.5.2011 zvečer po
večerni maši.
Temo za 7. sejo ŽPS – Kako mlade vključiti v karitativno delo? str. 45 – 48 in Marijin zgled
poklicanosti str. 49 – 52 pripravita T. Oblakovič in A. Hoivik.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 30.3.2011

