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ZAPISNIK
7. seje ŽPS Stara Loka z dne 19.4.2010
SREČANJE Z NADŠKOFOM DR. ANTONOM STRESOM OB NJEGOVEM OBISKU V
ŽUPNIJI STARA LOKA PRED SVETO BIRMO

Lokacija:
Prisotni:

Jurjeva dvorana, Stara Loka
Alojz Snoj (župnik), Andrej Hoivik, Tine Oblakovič, Eva Omejc, Marija
Jezeršek, Pavle Pokorn, Franci Pertovt, Marcel Kokelj, Marko Porenta, Štefan
Čadež, Marjan Klančar, Urška Omejc, Zinka Benedik, Urška Florjančič,
Klemen Karlin, Ana Florjančič, Blanka Avguštin Florjanovič, Mojca Berce,
Mojca Bernik, Tončka Trilar, Slavko Dobrajc, Košir Matjaž;
Gašper Kočan, Ambrož Demšar, ključarji

Po srečanju s starološkimi birmanci in večerni maši v Stari Loki se je g. nadškof dr. Anton
Stres srečal s člani ŽPS Stara Loka. Po pozdravu g. župnika A. Snoja so nekdanji oz.
ponovno izvoljeni voditelji 3 komisij predstavili delovanje posamezne komisije in povzeli
pomembnejše dogodke v preteklem 5-letnem mandatnem obdobju ŽPS.
Dejavnost Komisije za oznanjevanje je predstavil Ambrož Demšar, njen voditelj v preteklem
mandatnem obdobju. Njegova predstavitev je zbrana v Prilogi 1 k temu zapisniku.
Dejavnost Komisije za bogoslužje je predstavila Mojca Berce, njena voditeljica v preteklem in
novem mandatnem obdobju. Njena predstavitev je zbrana v Prilogi 2 k temu zapisniku.
Dejavnost Komisije za diakonijo (dobrodelnost) je predstavila Urška Omejc, njena voditeljica
v preteklem in novem mandatnem obdobju. Njena predstavitev je zbrana v Prilogi 3 k temu
zapisniku.
Po predstavitvah je sledil kratek pogovor z nadškofom.
Naslednje srečanje ŽPS in hkrati zadnje v pastoralnem letu 2009/10 bo 17.5. po večerni
maši.

Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 14.5.2010

Priloge:
1 – Poročilo o delovanju Komisije za oznanjevanje
2 – Poročilo o delovanju Komisije za bogoslužje
3 – Poročilo o delovanju Komisije za diakonijo (dobrodelnost)
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Priloga 1.
Spoštovani gospod nadškof,
Tega ne bom trdil za duhovnost, a na škofjeloškem so parcele majhne. Zato smo člani
oznanjevalne komisije ŽPSja razpršeni vsepovsod: od organiziranja kulturno-prosvetnih
prireditev v Domu na Fari pa do orglanja na koru, od restavratorstva pa do animatorjev
birmanskih skupin.
Vseeno smo združno stopili skupaj pri več večjih stvareh: vsako pastoralno leto zaključimo z
dnevom duhovne obnove, vsi smo sodelovali v duhovnem gledališču z igro (prosim, ne
ustrašite se) Umorjeni škof in prav tako pri uprizoritvi pravega škofjeloškega pasijona in
križevega pota v cerkvi, vsakodnevnim branjem šmarnic in vrtnic v Domu ostarelih v maju in
juniju, s plakatiranjem v cerkvi in zunaj nje, upali smo poslati celo inšpekcijo v diskoteko in
tako preprečili spremembo diskoteke v kupleraj.
Mladino smo se trudili navduševati z vsakotedenskimi Lifeteen mašami. Teh Lifeteen maš
sedaj ni več. A seme je vsejano, verujemo, da je On tisti, ki daje rast.

Ambrož Demšar
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Priloga 2.

Poročilo o delovanju KOMISIJE ZA BOGOSLUŽJE
V KOMISIJI ZA BOGOSLUŽJE bomo pomagali oblikovati javno mnenje, ki bo naklonjeno
krščanskemu praznovanju Gospodovega dne po družinah in po župniji. Zato bomo
z ZGLEDOM oznanjali nedeljo kot GOSPODOV dan, kjer sv. maša predstavlja radostno
srečanje vernikov z Gospodom;
*Zavzemamo se za UREJENO, LEPO in DOŽIVETO bogoslužje tako, da:
 skrbimo za BRANJE BERIL – vsake tri mesece naredimo seznam BRALCEV beril,
ki berejo ob nedeljah in praznikih.
Ga. Pavla Bergant pošilja berila bralcem vsak teden, nekaj dni pred branjem, po
elektronski pošti.
 ob raznih slovesnostih v cerkvi oblikujemo pano z določenim geslom ali naredim
plakate, ki polepšajo praznovanje. Pripravimo tudi prošnje in uvode v posamezne dele
sv. maše, s katerimi vernikom približamo lepoto in globino bogoslužja.
 z zgledom spodbujamo tudi LJUDSKO PETJE.
*Spodbujamo tudi češčenje NAJSVETEJŠEGA zunaj sv. maše.
Vsak mesec imamo 24 – urno češčenje Najsvetejšega, enkrat na leto, v oktobru, pa naša
župnija praznuje 7-dnevno nenehno češčenje Najsvetejšega. To so sadovi sv. Misijona iz leta
2004.
V mesecu OKTOBRU skupaj z g. župnikom organiziramo MOLITEV ROŽNEGA VENCA.
V molitev so skozi cel mesec po dnevih vključeni vsi župljani - upokojenci so bili npr, ob
ponedeljkih, ob torkih naši BIRMANCI, ob sredah so sledili ostali učenci, ki hodijo k
verouku, ob četrtkih oskrbovanci Centra slepih in slabovidnih, ob petkih smo vključili vse tri
komisije (za oznanjevanje, bogoslužje in dobrodelnost) in ob sobotah zakonske skupine.
Skozi cel mandat se bomo trudili, da bomo s svojim delovanjem v komisiji za bogoslužje širili
krog sodelavcev tudi navzven (ne le znotraj ŽPS) in k aktivnemu sodelovanju spodbujali in
vključevali vse ostale vernike v naši župniji (vrtec SONČNI ŽAREK, starše otrok, ki
obiskujejo verouk, bralce beril, častilce Najsvetejšega, birmance, zakonske skupine).
Vsako leto, na praznik Svete družine, pri sveti maši, povabimo k sodelovanju zakonske
skupine.
Ob različnih priložnostih (kot je bilo npr. v letu družine) skupaj z g. župnikom organiziramo
predavanja za starše.
Trenutno se pripravljamo na praznik sv. Jurija, , ki bo v soboto, 24. aprila. Ob 9.00 uri bomo
praznovali pri sv. maši skupaj z vrtcem Sončni žarek in starološkimi družinami. Slovesno
večerno bogoslužje pa bo vodil g. arhidiakon prelat Anton Slabe, ki bo po sv. maši
blagoslovil tudi farno ploščo na stari mrliški vežici.
To je le nekaj utrinkov iz življenje naše župnije. Tako in še bolj poglobljeno bomo z BOŽJO
POMOČJO delali tudi v bodoče.
Mojca Berce
Stara Loka, 19.4.2010
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Priloga 3.
Komisija za diakonijo – KARITAS
1.)

- duhovna oskrba doma starejših občanov
- vsak dan vodenje k maši v župnijsko cerkev
- vsako 2. nedeljo v mesecu sv. maša v domu
- vsako nedeljo obhajilo
- vsak 1. petek – obhajilo, spoved
- Velika noč in Božič - v domu sv.maša in obiski vseh oskrbovancev

2.) Binkošti – srečanje starejših, invalidov v župniji
3.) Junij – romanje (z avtobusom) na Brezje – spremstvo
4.) obiski starejših na domu
5.) dobrodelni koncert – ne vsako leto
6.) sodelovanje pri zbiranju sredstev za romanje naše invalidne župljanke v Lurd
7.) pomoč družini pri izdelavi fasade – vsa logistika in večji del sredstev
8.) skrb za posamezne družine v stiski – materialna, duševna
9.) Škofja Loka – paketi prehrane, razdeljevanje hrane, obleke; mi pomoč pri pripravi obleke
NAČRTI:
- prostori za delo Karitas
- higienska postaja v Stari Loki

Urška Omejc

