ZAPISNIK
6. seje ŽPS Stara Loka z dne 27.3.2012
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Mojca Bernik, Štefan Čadež,
Slavko Dobrajc, Ana Florjančič, Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej
Hoivik, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Tine Oblakovič, Urška Omejc, Franc
Pertovt, Marko Porenta
Marija Jezeršek, Klemen Karlin, Matjaž Košir, Pavle Pokorn, Tončka Trilar
Eva Omejc

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami (15 min)
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo Družina – priložnost in izziv za našo generacijo predstavi Marko
Porenta.
- Slovenci smo se na zakonodajnem referendumu o družinskem zakoniku večinsko izrekli
proti. Hvala Bogu! Na Gorenjskem je bilo glasov proti 56,60%, udeležba pa 30,02%.
Najvišji delež proti sta imeli obe dolini (Selška in Poljanska), 71,13%.
- Ostanimo budni in si še naprej prizadevajmo za ohranitev vrednote družine!
5. Branje zapisnika:
- Sklep za sklic sestanka na temo Miklavževanja v Stari Loki ('manj je več') še ni
uresničen. Zadolženi M. Berce, U. Florjančič in župnik.
- Sklep, da župnik predlaga AKRISu objavo informacij o pogrebih na spletnih straneh, še
ni uresničen. Zadolžen: A. Snoj. Pripomba: Če želimo objavljati na spletni strani AKRISa
pokope naših rajnih, jih moramo o tem sami obveščati – s soglasjem domačih.
- Voditelja komisij za oznanjevanje in bogoslužje, M. Kokelj in M. Berce, ter U. Florjančič
so pripravili osnutek predlogov in namigov za dogajanje v župniji na temo: »Kako bo
naša župnija odgovorila na klic k praznovanju obeh jubilejnih let?« (npr. aktivnosti v
župniji, romanje na Slomškov grob v MB, češčenja, dogodki z mladimi, kulturne
prireditve, predavanja,…). Voditelja skličeta skupni sestanek članov obeh komisij za
oblikovanje skupnega predloga in razdelitev nalog.
6. Mesec april
- na Veliki ponedeljek (2.4.) možje in fantje postavljajo Božji grob, od 14h dalje: povabimo
mlade, posebej birmance!
- na Veliki torek in sredo (3. in 4.4.) žene in dekleta čistijo cerkev (torek od 9h dalje
lestenci, sledijo stranski in glavni oltar): povabljeni VSI, še posebej povabimo mlade in
letošnje birmance!
- na Veliki petek (6.4.) ob 15.00 člani ŽPS molimo križev pot v župnijski cerkvi
Sklep: Celodnevnega češenja v aprilu ne bo, ker pade na Veliki petek. Povabljeni k
češčenju na Veliki četrtek po večerni maši - z Jezusom na Oljski gori. Še posebej
povabiti molitvene skupine, molivce, častilce.
- jutranja vstajenjska procesija na Veliko noč je nezamenljiv obred, zato se potrudimo z
udeležbo.
- na Velikonočni ponedeljek (9.4.) maša ob 16h v Crngrobu in v Brodeh za pokojne
čebelarje (g. župnik oznani!); ob 15.30 maša v Centru slepih, slabovidnih in starejših. U.
Omejc povabi, da se kdor more v času 13.30 – 15.00 pridruži obiskovanju stanovalcev
doma po sobah z velikonočnimi voščili.

- god farnega zavetnika, sv. Jurija, torek, 24.4. 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
Sklep: Župnik popravi seznam za češčenje.
7. Razno
Refleksije:
- postna predavanja: dobro obiskana, odlični predavatelji in teme
- romanje v stolno cerkev: Zahvala članom ŽPS za lepo udeležbo!
- Akademija ob praznovanju materinskega dne: Zahvala Mojci Berce za pripravo in
izvedbo dogodka z mladimi!
Sklep: Naziv prireditve se preimenuje v PRAZNOVANJE MATERINSKEGA DNE. Izraz
Akademija se uporabi ob praznovanju dneva državnosti in kulturnega dne.
Aktivnosti:
- Radijski misijon 2012 na Radiu Ognjišče: 25.-31.3.2012
- Pasijonski večer v Stari Loki: četrtek, 29.3.2012 ob 19.30 v Dekaniji, branje (recital)
Pasijona ubogih avtorja Andreja Capudra ob svečah in baklah, glasbena spremljava CD
z glasbo Škofjeloškega pasijona
- koncert mešanega pevskega zbora Auditus (nekdanji Tratarski zvon) v župnijski cerkvi,
nedelja, 1.4., po večerni maši
- Slovenski dnevi knjige, 16.-21.4. / svetovni dan knjige, 23.4.: dvojnike knjižic iz
starološke knjižnice bi podarili ljubiteljem knjig na stojnicah pred cerkvijo po nedeljskih
mašah – 22.4.
- romanje po staroloških podružnicah, predstavljenih v knjižici »Starološki romar«, na
katerega smo se prvič organizirano podali v maju 2011 (Pobuda na 4.seji ŽPS,
30.1.2012): dogovoriti se o datumu (mesec maj), izdelati plakat
Sklep: Romanje bo 1. nedeljo v maju, 6.5. Odhod iz Stare Loke 8.30. Povabilo bo
posredovano na Radio Sora in Radio Ognjišče. Pripraviti plakat. Organizator: T. Trilar.
- 7. svetovno srečanje družin v Milanu – 30.5.-3.6.2012. pod geslom »Družina: delo in
praznovanje«. Zadnji čas za prijave! Vabljeni.
- Zlata maša Jankota Žagarja iz Papirnice
Sklep: A. Snoj se z g. Žagarjem dogovori za datum. Predlogi: nedelja, 24.6, petek,
29.6., najkasneje 1. ali 8.7.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.30 uri.
7. seja v pastoralnem letu 2011/12 bo v ponedeljek, t.j., 23.4.2012 zvečer po večerni maši.
Temo za april: Zdrava duhovnost – zdrava skupnost pripravi Mojca Bernik.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 4.4.2012

