ZAPISNIK
6. (sklepne) seje ŽPS Stara Loka v pastoralnem letu 2016/17 z dne 29. 5. 2017
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša ob 19h), nadaljevanje v župnišču Stara Loka
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška
Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel
Kokelj, Aleš Mohorič, Metka Oblak, Franci Pertovt, Špela Vodnik
Jan Pintar
Karmen Hafner, Tončka Trilar

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Mesec maj - junij
- šmarnice – sklep
- mesec junij – Obhajamo vrtnice. Poslušali bomo pričevanja iz knjižice »Češčenje
Jezusovega Srca v naših družinah (osebna izkustva redovnic, redovnikov,
duhovnikov in laikov)«. Za glasbeno spremljavo pri vsakodnevni maši bo še naprej,
tako kot med šmarnicami, poskrbel naš otroško-mladinski župnijski »bend«
(orkester) Hvala mladim za zvestobo in Ambrožu za vodenje »iz ozadja«, ki
dopušča mladim razvoj samostojnosti!
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 16 ur (8h –
24h) na prvi petek, 2. 6. Ob 20h ura češčenja&slavljenja, ki jo vodijo družine.
- nedelja, 4. 6. – Binkošti. Pri maši ob 9h maziljenje starejših, bolnih in invalidov, po
maši zanje pogostitev pred župniščem.
- zaključek verouka: izjemoma v tednu 29. 5. – 2. 6. spoved in podelitev spričeval pri
urah verouka za 3., 4., 5. razred, za ostale razrede v tednu 5. – 9. 6.
- nedelja, 11. 6. – Zahvalna maša ob 9h ob zaključku veroučnega leta. Veroučenci
prinesejo podpisana spričevala.
- četrtek, 15. 6. – Praznik Svetega Rešnjega telesa in krvi (Télovo). Maše kot ob
nedeljah. Uro pred večerno mašo češčenje Najsvetejšega.
- nedelja, 18. 6. – nedelja Télovske procesije. Po prvi maši procesija s tremi blagoslovi.
Druga maša ob 10h. Otroci potresajo cvetje pred oltarji.
- petek, 23. 6. – praznik presvetega Srca Jezusovega. Posvetitev Jezusovemu in
Marijinemu Srcu bo v nedeljo, 25. 6. Na posvetitev se bomo pripravljali z 9-dnevnico,
ki jo začnemo v petek, 16. 6.
- sobota, 24. 6. – na predvečer dneva državnosti bomo imeli večerno mašo za
domovino.
5. Ostalo dogajanje v župniji
Kako je bilo:
- sreda, 17. 6. – MarijaDA – BODI DAR. Zadnje (4.) srečanje Družinske akademije za
vse družine. Od 17.30 do 21h. Šmarnično branje z litanijami v cerkvi sv. Jakoba,
nadaljevanje v Kristalni dvorani Sokolskega doma s pričevanji in petjem na čast
fatimski Mariji. Lepo obisk, bogato doživetje, pohvale obiskovalcev
- nedelja, 21. 6. - Prvo sveto obhajilo: 30 otrok
- šmarnice: orkester z mladimi se krepi / Larisa Demšar - čelo, Neža Berce, Manca
Trpin in Neža Berce – kitara, Lara (ali) Nika Demšar - flavta, Manca Berce - violina,

Julija Demšar – saksofon, Pavel Karlin in Drejc Eržen - trobenta, Jakob Habicht –
klavir, orgle
- šmarnice: Letos so bile šmarnice zelo lepo obiskane, veliko mladih je prihajalo, lepo
petje med mašo in pri Lavretanskih litanijah. Mladi so obogatili naša srečanja z
Jezusom in Marijo z inštrumenti Vzpodbuden zametek orkestra mladih / Larisa
Demšar, Neža Berce, Manca Berce, Lara (ali) Nika Demšar, Jerca Jesenovec, Jerca
Berce Hvala Ambrožu, ker jih povezuje!
Kaj je pred nami:
- petek, sobota in nedelja (2. – 4. 6.): 11. festival družin na Visokem pri Poljanah
(Tavčarjev dvorec); organizira Zavod Iskreni.net.
- sobota, 3. 6. – obletna spominska maša in spravna slovesnost pri kapeli ob
breznu pod Krenom v Kočevskem Rogu ob 11.00. Odhod avtobusov iz Ljubljane
izpred dvorane »Tivoli« ob 8. uri, povratek predvidoma do 16. ure.
- sobota, 3. 6. – drugi komorni koncert ORGLE & v okviru IX. mednarodnega cikla
koncertov Občine Škofja Loka. Kapela Jezusovih blagrov v Papirnici ob 20h.
- 2. sobota v juniju, 10. 6. 2017 – čiščenje Crngrobske cerkve od 10h do 13h. Ta dan
je poln dogodkov (tudi Oglasbena Loka), dogovoriti se za kakšen dan med poletnimi
dopusti. Po stari navadi je peščica žena cerkev očistila (pometla, posesala, pobrisala
tla) po maši z Markovo procesijo.
- sobota, 17. 6. – Vseslovensko (49.) romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k
Mariji Pomagaj na Brezje. Začetek ob 9h, sv. maša ob 10h. Odhod avtobusa izpred
CSS ob 8h. Prijave do 12. 6.
- sobota, 24. 6. – Vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu
Srcu na Zaplazu. Ob 9h molitev rožnega venca, ob 10h maša, ob 12h igra (fatimski
dogodki v povezavi z Alojzijem Grozdetom. Iz Stare Loke pelje avtobus, ob 7.30 pod
cerkvijo, ob cesti pod parkiriščem. Prijave do torka, 20. 6.
6. Razno
- Pobuda (Urška Florjančič): prebuditi zavest o pobožnostih naših prednikov, ki
nagovarjajo tudi nas:
(i) zaobljubljeno romanje za kruh na Šmarno goro z mašo ob 17h na velikonočni
torek, 18. 4. VSAKO LETO je romanje na velikonočni torek. Prebuditi zavest, da
smo tudi mi poklicani živeti obljubo naših prednikov.
(ii) Markova procesija v Crngrobu z jutranjo sveto mašo, na god sv. Marka 25. 4.
(po prazniku sv. Jurija)
(iii) prošnji dnevi pred Vnebohodom: krepiti zavest o pomenu molitve s procesijo in
sveto mašo za blagoslov polj, travnikov, pridelkov in vsega našega dela
- Pobuda (Andrej Hoivik) / procesije, bandera – organizacija: za boljšo organizacijo v
župniji bo Andrej pripravil razpored dejavnosti, imena in kontaktne podatke
odgovornih oseb in seznam sodelujočih (npr. vodja za nošenje bander, neba, ….).
Prisotni pozdravimo pobudo, se spomnimo, da tak seznam na spletni strani že je, da
pa je ključno to, da nekdo skrbi za ažurnost seznama in komunikacijo z odgovornimi
sodelujočimi. Predlog, da Andrej kot pobudnik to koordinira.
- Pobuda (Andrej Hoivik): v Crngrob prihaja veliko obiskovalcev in škoda je, da je
cerkev zaprta. Andrej in Aleksandra Hoivik predlagata, da zbereta skupino
prostovoljcev (vsi bomo povabljeni!), ki bi bili pripravljeni preko poletja čez vikende
podariti kakšno uro za dežurstvo v cerkvi. Aleksandra bo skrbela za evidenco
prostovoljcev in koordinirala akcijo. Možne ure za dežurstvo: 10-12h in 14-16h (ali 1113h in 15-17h). Mežnar v Crngrobu (hiša ob cerkvi) nima posluha, lahko dela težave.
Molimo k sv. Jožefu in crngrobski Mariji, da nam izprosita mežnarja po božji volji! Ob
priložnosti poskrbeti za prevode besedil o Crngrobski cerkvi v tuje jezike.

- Delo GS (poroča Aleš Mohorič):
(i) obnoviti je potrebno streho na Križni Gori. Pobuda je prišla s Križne Gore.
Potrebno bo zbirati denar. Domačini bodo pristopili, a verjetno ne bo dovolj.
Trenutno so namestili zaščito, da deli strehe ne letijo na obiskovalce. Strošek cca.
18.000 (do 20.000) EUR.
(ii) zaradi dotrajanosti bo treba podreti nekdanjo štalo (preko ceste ob vrtcu),
trenutno se zbirajo dokumenti, da bi bilo po rušenju možno postaviti nov objekt.
Strošek cca. 10.000 EUR.
(iii) na farni cerkvi bo treba zavariti bratovski zvon. Strošek cca. 10.000 EUR.
Tik pred tiskom je kratka zgibanka o vseh treh delih v župniji s povabilom sponzorjem
in darovalcem, da združimo moči in pomagamo po svojih močeh.
- duhovna obnova za ŽPS, Zagorje, sobota, 3. 6. (??): cel junij je zelo natrpan z
dogodki, rajši prestavimo na september (morda 16. ali 23. 9.)
7. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.00 uri.
S to sejo zaključujemo srečanja ŽPS v pastoralnem letu 2016/17. Nadaljujemo v septembru.
Hvala Bogu za vse milosti, ki smo jih bili deležni v tem letu in za pogum, s katerim se trudimo
graditi edinost med nami in v celotni župnijski skupnosti!

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 6. 6. 2017

