ZAPISNIK
6. seje ŽPS Stara Loka z dne 4. 4. 2016
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška Florjančič, Andrej
Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Franci Pertovt, Tončka
Trilar, Špela Vodnik
Jan Pintar, Aleš Mohorič
Zinka Benedik, Blanka A. Florjanovič, Karmen Hafner,

Dnevni red:
1. Češčenja najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami tokrat nismo imeli, ker smo po
maši kratko počastili materinski dan s prebiranjem pesmi
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo DRUŽINA NA POTI K IZVIRU. Moja sestra, nevesta, str. 44, predstavi
Marjan Debeljak.
Ustvarjeni smo bili po božji podobi. To, da moški gleda na žensko kot na svojo sestro,
kaže na to, da ne gleda s poželenjem (ki nekaj hoče zase), temveč z ljubeznijo (ki se
daruje za drugega). Pomembno je ohraniti to hrepenenje v srcu vse življenje in v vseh
sokoliščinah.
5. Pogovor o temi:
Pobuda (Urška Florjančič): Na šolo bi starši morali nasloviti pobudo, da starši želimo,
da se otrokom v višjih razredih (5. razred in dalje, ko je to v programu z zunanjimi
predavatelji) spolnost predstavi celovito, ne le ozko skozi oči telesnega dojemanja
spolnosti, ki se pogosto skrči na preventivno vzgojo za varno spolnost s kontracepcijo.
Pobuda: Tudi za odrasle, za starše, bi bilo potrebno pripraviti srečanja, kjer bi približali
Teologijo telesa. Razmisliti kako pripraviti v župniji.
6. Mesec april
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 1. 4. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače Ponovno imamo nočno
češčenje, na pobudo Špele Jezeršek! Radi se zapišimo.
- pobožnost petih prvih sobot na fatimski način, sobota, 2. 4. – Pripravljamo se na
prihod kipa fatimske Marije v Slovenijo. Pobožnost ob 7.15 in 18.15 v cerkvi. Na
spletu imamo razpored za 3 sodelujoče pri vsaki pobožnosti (2 bralca in 1 vodi rožni
venec). Radi se vpišitež
- bela nedelja, 3. 4. – nedelja Božjega usmiljenja
- ponedeljek, 4. 4. – pri večerni maši ob 19h izjemoma obhajanje praznika
Gospodovega oznanjenja oz. materinskega dne, ker je bil 25. 3. Veliki petek
- petek, 15. 4. – začetek DEVETDNEVNICE pred birmo. RADI PRIHAJAJMO VSI
FARANI!
- nedelja, 24. 4. – god farnega zavetnika sv. Jurija in praznik SV. BIRME v Stari Loki
ob 9h. Najsvetejše bo izpostavljeno od 14h do 19h. Ob 18.30 bo sklep češčenja s
petimi litanijami in ob 19.00 slovesna sv. maša. Razpored češčenja po skupinah je v
farnih oznanilih: 4 skupine + molitvena skupina ob 18h.
- ponedeljek, 25. 4. – Markova procesija v Crngrobu, ob 8h. Po maši čiščenje cerkve.
7. Ostalo dogajanje v župniji

- sobota, 5. 3.– srečanje za člane ŽPS v Zavodu sv. Stanislava. Tema srečanja: Odkriti
poti oz. načine prenosa vere v družini v današnjem času
- sobota in nedelja, 12. in 13. 3. – DUHOVNI VIKEND za birmance v Stari Loki, Jurjeva
dvorana. MLADI SO BILI NAVDUŠENI!
- sobota, 12. 3. ob 19h – Pasijonski večer na Fari 2016. Kot že ponavadi velik obisk in
navdušenje
- molitev križevega pota ob postnih petkih in nedeljah, 6x
- obredi velikonočnega tridnevja in vstajenjska procesija, 24. – 27. 3. Na Veliki četrtek,
24. 3., so se večerne maše prestavile na 19. uro
- bela nedelja, 3. 4., nedelja Božjega usmiljenja – POT LUČI IN ROŽNI VENEC
BOŽJEGA USMILJENJA v nunski cerkvi ali cerkvi sprave ob 20h
Kaj nas čaka:
- četrtek, 7. 4. – kateheza za starše birmancev ob 20h v Jurjevi dvorani
- sobota, 9. 4. – starši birmancev čistijo farno cerkev ob 9h
- sobota, 9. 4. – celodnevni izlet društva Lonka na Dolenjsko in v Posavje
- sobota, 9. 4. – svetoletno romanje učiteljev in vzgojiteljev na Brezje za ljubljansko
nadškofijo, ki ga organizira Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Povabljeni vsi, ki
se na kakršen koli način ukvarjajo z vzgojo otok in mladih.
- sobota, 9. 4. – v cerkvi sv. Jakoba bodo pri večerni sveti maši (ob 19h) navzoči člani
skupine Akamasoa. Po maši bo skupno slavljenje Boga v pesmi in molitvi.
- teden molitve za duhovne poklice, nedelja, 10. 4. – nedelja Dobrega pastirja, 17. 4.
Geslo tedna: Priče Božjih del
- petek, 15. 4. – uvodno srečanje dekanijske skupine za razvezane ob 19.30 v kapeli
župnišča na Suhi (kjer bo ob 19. uri tudi sveta maša). Skupino za razvezane
ustanavljajo dekanijski duhovniki v letu usmiljenja. Srečanje bo vodil p. Vili Lovše.
- ponedeljek, 18. 4. – pospravljanje Božjega groba od 15h dalje
- torek, 19. 4. – Ob 18h v cerkvi srečanje birmovalca, ljubljanskega pomožnega škofa
dr. Franceta Šuštarja, Z VSEMI VEROUKARJI, POSEBNO BIRMANCI IN NJIHOVIMI
STARŠI, KATEHISTI IN ANIMATORJI. Poiskati predstavnike birmancev, ki bodo
kratko predstavili program priprave na birmo (vsebina snovi, duhovna priprava,…).
Med mašo priložnost za spoved pri škofu. Po maši (ob 20h) srečanje škofa s
predstavniki župnije (ključarji, gospodarski svet, ŽPS, župnijska Karitas, pevci,
mladinska skupina) v Jurjevi dvorani. Urška pripravi kratko predstavitev dela ŽPS.
- pletenje vencev bo pri Francki Pokorn in Tončki Trilar, kdaj ??
- sobota, 23. 4. od 8.30 do 12. 30 - Jurjev semenj na Fari, pred Marijino kapelico.
Pripravlja Lonka.
- program za obisk kipa Marije romarice iz Fatime, priprave: Na obisk se v župniji
duhovno pripravljamo s pobožnostjo petih prvih sobot, v maju bo zadnja. Tik pred
obiskom bo 3-dnevnica. Kip fatimske Marije romarice prispe v Slovenijo v četrtek, 12.
5. 2016. Na Brezjah bo ob 18h slovesen sprejem, ob 19h sv. maša z nadškofom in
procesija z lučkami. Na Faro pride Marija v torek, 24. 5., na praznik Marije
Pomočnice, dopoldne (9h do 11.30). Potrebno bo pripraviti lep program sprejema.
8. Razno
9. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.05 uri.

7. seja v pastoralnem letu 2015/16 bo v ponedeljek, 24. 4. 2016 zvečer po večerni maši. 7.
študijsko temo: DRUŽINA NA POTI K IZVIRU. Popolna podaritev sebe v ljubezni, str. 50,
pripravi Marcel Kokelj.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 20. 4. 2016

