ZAPISNIK
6. seje ŽPS Stara Loka z dne 31.3.2014
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, Urška
Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Marija Jezeršek, Marjan Klančar, Marcel
Kokelj, Tine Oblakovič, Franc Pertovt, Pavle Pokorn, Marko Porenta, Tončka
Trilar
Ana Florjančič, Andrej Hoivik, Klemen Karlin, Eva Omejc, Urška Omejc
Mojca Bernik, Slavko Dobrajc, Matjaž Košir

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. 6. Moja osebna molitev & 7. Spodbujanje
molitve v naši župniji predstavi Zinka Benedik.
Zinka nas je povabila k premišljevanju ob prebiranju molitvene ure. Skupaj smo brali
razlago Očenaša, Hvalnico stvarstva ali sončno pesem, Psalm 6. Zbrala je tudi nekaj
misli o molitvi in vsak je svojo podelil z drugimi.
O molitvi: ROŽNI VENEC – molitev v srcu krščanskega življenja
Dominik pomeni Gospodov. Kako lepo ime za sv. Dominika, ki naj bi si zamislil sv.
Rožni venec. To je v bistvu molitev, v kateri se s srcem in zbrano mudimo v
preprostosti in tihoti Jezusovega življenja. Med ves krščanski svet, ki je hitro sprejel to
molitev, spada tudi bl. Papež Janez Pavel II., TOTUS TUUS, ki nam je podaril še svetli
del.
Ta čudovita molitev prihaja iz takšne globine in višine, da presega običajne meje.
Pravijo, da je sama Božja Mati položila rožni venec v roko Dominiku. Zato mu ni bilo
treba te molitve iznajti, ampak jo je samo posredoval naprej. Mislim, da so imeli naši
predniki prav.
Rožni venec mi je, otročiči, posebno ljub. Med molitvijo rožnega venca mi odpirate
svoja srca in mogla vam bom pomagati.
Dragi otroci, danes vas vabim k molitvi. Naj vam bo molitev življenje. Otročiči, z vami
sem, rada vas imam in vas blagoslavljam in želim, da bi bil vsak od vas v mojem
objemu. V mojem objemu pa ne morete biti, če niste pripravljeni moliti vsak dan.
Gospa v Lurdu je z rožnim vencem, v Fatimi ga daje otrokom – vidcem, v Medjugorju
kliče k molitvi in uči moliti rožni venec. Cerkev se zaveda molitve in svojega daru prav
ob rožnem vencu.
Rožni venec in molitev sta nekako zgodovina Cerkve, to je: zgodovina svetnikov
Cerkve in njihove zmage iz težav. Vsaka obnova cerkve se je začela na kolenih. Zato
tudi Medjugorje ni polemika z množicami, ki ne verujejo, ampak je molitev s srcem, ki
ima sadove v spreobrnjenjih. Rožni venec je globok pogovor z Bogom, ker je
premišljevanje o Bogu – človeku, o življenju in delovanju njegovega sina.
Življenje je največji dar za druge. Molitev je sad življenja. Molivec je modrec, ki zna
videti, slišati, se zahvaliti, Gospoda poveličevati in blagoslavljati. Molivec je tisti, ki zna
sprejeti in živeti Njegovo voljo.
Družina brez molitve je drevo brez sadov; zapuščen vrt, v katerem nihče ne najde
veselja in lepote.

Molitev je milostni dar človeku kot Božjemu otroku. Otrok se pogovarja s svojim
Očetom, zahvaljuje se svojemu Bogu, izroča se svojemu Bogu, časti svojega Boga.
Molitev dela človeka velikega in svetega. Molitev je naša moč. Naša moč je v naših
sklenjenih rokah.
Samo vernik lahko z gotovostjo reče: MOJ BOG JE ŽIV, JAZ SEM GA SREČAL! Samo
molivec sreča Boga. Občuti ga. Sliši ga. Sveti Duh nam ga pokaže, razsvetljuje njegovo
obličje.Molivec se odloči, da hoče slediti samo najlepšemu in najsvetejšemu med
človeškimi sinovi.
Čas molitve ni zgubljen čas. To je čas blagoslova, čas druženja z Bogom. Tisti. Ki moli,
se pogovarja z Bogom. Ta vidi Boga. Tak človek je blagoslovljen, ker se nahaja v bližini
Njega, ob katerem se želijo vsi zadrževati. Je živa slika Božje luči, ki razsvetljuje pot
vsem, ki iščejo Jezusa.
Betlehem ni imel Elizabete, ni imel oznanjevalcev, nikogar ni imel, ki bi prepoznal
tistega, ki je iskal zavetje, zato je bil Jezus rojen v hlevu.
Strašno je živeti v župniji, ki nima oznanjevalcev! Ko je luč ugasnjena, je tema in se
ničesar ne vidi.ROŽNI VENEC je svetilka, ki razsvetljuje temo. Vsaka Zdravamarija je
nova kapljica olja, ki teče in polni naše svetilke, naša življenja.
Z vsakdanjo molitvijo, posebej rožnega venca, postanemo Bogu bližji. Dan za dnem
bližji…
5. Pogovor o temi:
Vedno moliti = vse delati v Božji volji.
G. župnik pove misel, ki jo je izrekel sv. Ludvik Marija Grignion Montfordski: »Kristjan,
ki moli, se bo gotovo zveličal. Kristjan, ki ne moli, se bo gotovo pogubil.«
O trinitarični molitvi. V Trojici so bistveni odnosi. Vsak oseba se popolnoma daruje
drugi. Oče je vse dal, Sin je vse dal (samega sebe), ljubezen med njima je Sveti Duh.
6. Mesec april
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 4.4. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
- obhajanje pobožnostih petih prvih sobot na fatimski način – sobota, 5.4.: Nagovorimo
bližnje in oddaljene!
- na Veliki petek, 18.4. ob 15.00 člani ŽPS molimo križev pot v župnijski cerkvi. Začetek
9-dnevnice pred sv. birmo in nedeljo Božjega usmiljenja!
- jutranja vstajenjska procesija na Veliko noč je nezamenljiv obred, zato se potrudimo z
udeležbo!
- Pobuda (U. Florjančič): Povabiti ljudi, da npr. pri Vigiliji, ko je blagoslov ognja in
prižiganje velikonočne sveče, ostanejo PRED CERKVIJO (npr. pred mašo Andrej
povabi ljudi pred cerkev in razloži pomeni obreda zunaj); tudi pevci pojemo ZUNAJ.
Enako na Cvetno nedeljo, ko je blagoslov zelenja, butaric – PRED CERKVIJO. Sedaj
velika večina ljudi odide v cerkev in ni udeležena pri teh obredih.
- četrtek, 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.
- petek, 25.4. – god sv. Marka. Markova procesija okoli cerkve v Crngrobu ob 8h, po
njej sv. maša.
- nedelja Božjega usmiljenja, 27.4. – zakrament sv. birme v Stari Loki ob 9h
- četrtek, 1.5. – praznik Jožefa delavca in sv. maša v Sopotnici ob 9h, ob 16h tudi sv.
maša v Crngrobu
7. Razno

Kako je bilo:
- predavanja za postni čas »DRUŽINA – (P)ostani živi ščit dostojanstva, četrtkovi
večeri ob 19h v Jurjevi dvorani:
13.3. – Aleš Primc: Božji načrt z družino
20.3. – Polonca in Tomaž Sokol: Prepričaj me, da se tudi v moderni družbi splača
poročiti
27.3. – Katarina Nzobandora in Anja Kastelic: Družina, poklicana, da ščiti življenje od
spočetja do naravne smrti
V razmislek: ZELO SLAB OBISK. Vzroki? Obveščenost? Prenatrpan urnik? Ali v
prihodnje še pripravljati predavanja?
- duhovni vikend za birmance v Stari Loki – sobota in nedelja, 15. in 16.3.: Zelo lep
odziv!
- molitev križevega pota, ob postnih petkih in nedeljah ½ ure pred večerno mašo; ob
petkih uprizoritev postaj z mladinci in veroučenci (4.-9. razred, po razporedu). Vaje
vsak petek ob 16.30 v cerkvi! V aprilu še 2x!
- sobota, 29.3. – DAN ODPRTIH VRAT v Vrtcu Sončni žarek, od 10h dalje: Zelo lep
obisk, cca. 200 odraslih, navdušenje obiskovalcev in lepa priložnost za gradnjo
skupnosti.
- nedelja, 30.3. – 1. romarska maša v Crngrobu v l. 2014
Kaj nas čaka:
- sobota, 4.4. – starši birmancev čistijo cerkev, povabljeni ob 9h.
- sobota in nedelja, 5. in 6.4. – Prodajna razstava ročnih del bolnikov in invalidov
geslom »Gradimo prijateljstvo« v Jurjevi dvorani. V soboto od 17h – 20h in v nedeljo
od 8.30 – 20h bo predstavljene izdelke mogoče tudi kupiti ali pa samo pokazati dobro
voljo in prispevati nekaj sredstev za lažje delo skupnosti, ki jo vodijo Marijine sestre.
- četrtek, 10.4. ob 19.30 v župnijski cerkvi in stari dekaniji v Stari Loki - Pasijonski večer
v Stari Loki 2014: oratorij Pasijonska pesnitev Jurija Dalmatina. Izvajajo župnijski
cerkveni pevski zbor, domači solisti in recitatorji.
- sreda, 23.4. – pred večerno sveto mašo, ob 18h, srečanje birmancev z birmovalcem,
gorenjskim arhidiakonom Antonom Slabetom
- Oratorij 2014 ?
- Misijon 2014
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.00 uri.
7. seja v pastoralnem letu 2013/14 bo v ponedeljek, 28.4.2014 zvečer po večerni maši. 8.
študijsko temo– NA POTI K IZVIRU. 8. Moj osebni odnos do evharistije pripravi Marko
Porenta.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 15.4.2014

