ZAPISNIK
7. seje ŽPS Stara Loka z dne 30.4.2012
Lokacija:
Prisotni:
Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Ana Florjančič, Urška Florjančič, Marjan
Klančar, Tine Oblakovič, Franc Pertovt, Marko Porenta
Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Klemen Karlin, Urška
Omejc, Pavle Pokorn, Tončka Trilar
Zinka Benedik, Mojca Bernik, Štefan Čadež, Slavko Dobrajc, Marcel Kokelj,
Matjaž Košir, 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. Zaradi majhne udeležbe seje in odsotnosti M. Bernik, ki je pokrivala študijsko temo
Zdrava duhovnost – zdrava skupnost, smo to točko izpustili.
5. Branje zapisnika:
- Župnik je AKRISu predlagal objavo informacij o pogrebih na spletnih straneh. Zaenkrat
te možnosti še nimajo. Veseli so bili pobude. Delali bodo na tem, da bo to mogoče.
Pripomba: Če želimo objavljati na spletni strani AKRISa pokope naših rajnih, jih
moramo o tem sami obveščati – s soglasjem domačih.
- Župnik je popravil seznam za češčenje na god farnega zavetnika, sv. Jurija.
- Sklep za sklic sestanka na temo Miklavževanja v Stari Loki ('manj je več') še ni
uresničen. Zadolženi M. Berce, U. Florjančič in župnik.
- Sklep za sklic skupnega sestanka članov komisij za oznanjevanje in bogoslužje, da
oblikujejo predlog dogodkov 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,…) še ni uresničen.
Zadolžena M. Kokelj in M. Berce, voditelja komisij.
6. Mesec maj
- šmarnice: Pri sv. mašah bomo brali Šmarnice za otroke 2012 »Iskat gremo božje
kraljestvo« Urške Smerkolj. Bere več bralcev (M. Berce, A. Hoivik, U. Florjančič). Branje
šmarnic bo tudi v domu, vsak dan ob 16.30 v Burnikovi dvorani (B. Florjanovič, U.
Florjančič in drugi prostovoljci). Prostovoljci vabljeni!
- torek, 1.5. – praznik Jožefa delavca in zaobljubljena sv. maša staroločanov v Sopotnici
pri sv. Florijanu ob 9h; ob 16h sv. maša v Crngrobu
- nedelja, 13. 5. – sv. birma (67 birmancev); začetek devetdnevnice v petek, 4.5. na sv.
Florijana. Kateheti in animatorji bodimo za zgled!
- »prošnji dnevi« v »križevem tednu« pred Gospodovim vnebohodom, maše vsak dan ob
8h: pon., 14.5., na Križni gori, tor., 15.5., v Pevnem (zbor 7.15 pri križu), sre., 16.5., v
Crngrobu (zbor 7.00 pri križu)
- četrtek, 17. 5. – Vnebohod: ob 16h sv. maša tudi v Crngrobu
- nedelja, 20. 5. – prvo sv. obhajilo (25 prvoobhajancev); tudi nedelja sredstev
družbenega obveščanja. Nabirka za socialno zavarovanje duhovnikov.
- sobota, 26. 5. – praznovanje godu bl. Alojzija Grozdeta (preloženo zaradi praznika
binkošti)
- nedelja, 27. 5. – Binkošti, goduje bl. Alojzij Grozde

- ?? v maju ali juniju zahvalna maša ob zaključku veroučnega leta (s podelitvijo priznanj
bralcem za Slomškovo bralno priznanje)
Sklep: Zahvalna maša ob zaključku veroučnega leta s podelitvijo priznanj bralcem za
Slomškovo bralno priznanje bo v nedeljo, 10.6.
7. Razno
Refleksije:
- sodelovanje pri Križevem potu ob petkih in nedeljah: Lep obisk, dober odziv s strani
veroučencev.
Sklep: Nadaljevati z dobro prakso. Vsako leto kateheti in animatorji vključimo
veroučence v branje in igranje Križevega pota.
- Pasijonski večer v Stari Loki: Lepo doživetje, ki je povezalo mnoge sodelujoče in
obiskovalce! Oživitev starega župnišča že rojeva sadove: B. Gartner je župniku izrazil
željo, da nadaljuje z ljubiteljskim ljudskim gledališčem v Stari Loki! In dal pobudo za 3
igre, ki bi se igrale.
- vstajenjska procesija: letos smo zaradi dežja šli po krajši poti mimo župnišča nazaj v
cerkev.
Pobuda: V primeru slabega vremena naj gre kratka procesija vsaj do Marijine kapelice
pod cerkvijo.
- zaključna prireditev Slomškovega bralnega priznanja (SBP), sobota, 21.4. v Ponikvi:
350 udeležencev iz 30 župnij, iz Stare Loke nas je bilo 11 (10 veroučencev, 1 katehet).
Lepo doživetje, vzpodbuda mladim, da radi vzamejo v roke knjigo z lepo slovensko
besedo in tudi z versko vsebino.
Pobuda (U. Florjančič): Kateheti naj še naprej spodbujajo branje za SBP. Potrebujemo
še več koordinacije med kateheti.
- dnevi knjige: podarimo knjigo, 22.4. po nedeljskih mašah. Ljudje so bili navdušeni,
akcijo bomo še ponovili! Ljudje premalo poznajo našo starološko knjižnico!
- praznovanje farnega zavetnika sv. Jurija, Jurjeva nedelja: Zelo slab obisk. Kaj storiti za
poživitev vere? V družini, pri verouku, širše na fari?
Aktivnosti:
- nedelja, 6.5.2012 – romanje po staroloških podružnicah, predstavljenih v knjižici
»Starološki romar« (prvič organizirano v maju 2011). Odhod iz Stare Loke ob 7h.
- sobota, 12.5. - srečanje krščanskih gibanj in skupnosti na prireditvi “Skupaj za Evropo”
na Vrhniki, 15.30 – 17.30. Sledi sv. maša. Odhod z avtobusom 14.15 s parkirišča pod
cerkvijo.
- nedelja, 27. 5. – srečanje bolnih, invalidnih in starejših iz naše župnije ob 9h v župnijski
cerkvi. Po maši druženje pred župniščem. Napecimo pecivo.
- nedelja, 27. 5. – ob 11:00 v Crngrobu spominska slovesnost s sv. mašo za žrtve
povojnih pobojev v Crngrobu
- nedelja, 27. 5. – ob 17:00 v Crngrobu (takoj po sv. maši) koncert Marijinih pesmi, izvaja
Škofjeloški oktet in Cantabile
- torek, 29. 5. – koncert MePZ San Justo iz Buenos Airesa v Argentini po večerni maši v
žup. cerkvi sv. Jurija (pobudnik S. Igličar)
- IV. mednarodni cikel koncertov ORGLE &: Papirnica, kapela Jezusovih blagrov, ob
sobotah, 19. 5., 2. 6. in 16. 6., vedno ob 20:00
- Zlata maša Jankota Žagarja iz Papirnice: župnik še čaka na Jankotovo odločitev.
Predlogi: nedelja, 24.6, petek, 29.6., najkasneje 1. ali 8.7.
- Oratorij v Stari Loki 2012 (??): še nihče od mladih se ni odločil, da prevzame
organizacijo.

Pobuda (U. Florjančič): na sv. Marka smo čistili cerkev v Crngrobu. Še vedno po cerkvi
letajo ptiči, njihovi iztrebki pa so po vseh oltarjih. Takoj pri vhodu v cerkev (pred
spovednico) sta se dvignili dve ploščici (vlaga v tleh). Kakšen je odnos nas vseh do naše
romarske cerkve? Do Marije Priprošnjice? Koliko (če sploh še) se čutimo nagovorjeni, da
skrbimo za cerkev, jo čistimo, poromamo k sv. mašam? Potrebovali bi gospodarski svet,
ki bo imel pregled nad potrebnimi deli na fari in po podružnicah in po potrebi in
zmožnostih iskal rešitve. Župnik predlaga, da se nov gospodarski svet oblikuje in potrdi
do jeseni 2012.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.20 uri.
8. seja v pastoralnem letu 2011/12 bo v ponedeljek, t.j., 28.5.2012 zvečer po večerni maši.
Temo za maj: Pravičnost in ljubezen v župnijski mladinski pastorali pripravi Tine Oblakovič.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 3.5.2012

