ZAPISNIK
7. seje ŽPS Stara Loka z dne 16.05.2011
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

ţupnišče, Stara Loka, začetek ob 19.45 (po večerni maši)
Alojz Snoj (ţupnik), Mojca Berce, Mojca Bernik, Štefan Čadeţ, Ana Florjančič,
Urška Florjančič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marjan Klančar, Matjaţ
Košir, Eva Omejc, Urška Omejc, Franc Pertovt, Pavle Pokorn, Tončka Trilar,
Porenta Marko
Blanka Avguštin F., Klemen Karlin, Marcel Kokelj, Tine Oblakovič
Zinka Benedik, Dobrajc Slavko

Dnevni red:
1. Molitev pred najsvetejšim v ţupnijski cerkvi (15 min)
2. Ugotovitev navzočnosti
3. Pregled zapisnika 6. seje ŢPS
- s postno nabirko za druţino iz Čabrač smo pri nedeljskih mašah zbrali 2.180 EUR.
Znesek je bil nakazan na TR druţine. Predstavniki ţupnijske Karitas in ŢPS (U.
Omejc, T. Trilar, Š. Čadeţ) bodo obiskali druţino.
4. Kratka predstavitev dveh tem iz EVHARISTIJA ŢIVLJENJA – DAJTE JIM VI JESTI:
Kako mlade vključiti v karitativno delo? / Marijin zgled poklicanosti, ki ju predstavi A.
Hoivik
Marija je izkusila najteţje ţivljenjske preizkušnje (zavrnitev zaročenca, brezdomka,
revščina, smrt sina,…). Vedno je znala začeti znova. Ţivljenje je sprejemala kot boţji
dar. Ni obupala, veliko je molila in zaupala v Boţjo previdnost.
Mladi potrebujejo vzpodbudo in zaupanje starejših. Potrebno jim je dati svobodo pri
svojem izraţanju. Lahko sodelujejo pri pripravi prireditev (oratorij), so bralci beril,
ministranti, pevci, obiskujejo osamljene in jim berejo knjige,…
Sklep 1: Eva Omejc se pogovori z Alenko Oblakovič, ali bi Alenka vodila in
koordinirala skupino mladih prostovoljcev, ki bi obiskovali starejše v domu, jih peljali
na sprehod, jim brali,... Povabiti birmance in starejše mladince.
Sklep 2: Tine Oblakovič in Andrej Hoivik predstavita delo Karitas veroučencem ob
začetku novega veroučnega leta.
5. Mesec maj – junij
- ob priloţnosti prvega sv. obhajila v nedeljo, 22. maja, bo posvetitev otrok Mariji
- šmarnice so letos lepo obiskane (vsaj 40 otrok)
- odrasli se potrudimo za dober obisk vrtnic v mesecu juniju
- pri zahvalni maši ob zaključku veroučnega leta, v nedeljo, 5. junija, bodo sodelovali
veroučenci s prošnjami in branjem beril, kateheti pa z uvodi k delom maše; ţupnik
bo podelil Slomškova bralna priznanja (SBP)
- po nedeljski sv. maši ob 9.00 v nedeljo, 12.6., na Binkošti, bo na Fari srečanje
bolnikov
- telovska procesija na praznik Sv. Rešnjega Telesa, v četrtek, 23. junija bo potekala
po večerni maši; v primeru slabega vremena po nedeljski maši
POBUDA (T. Oblakovič): V procesijo vključiti Bidetovo kapelico.
Sklep 3: Letos bo procesija potekala po ustaljeni poti. Za prihodnja leta razmisliti o A,
B, C različicah poti, ki bi vključevale različna znamenja in kapelice.

POBUDA (U. Omejc): Ob kapelicah (npr. v Podlubniku, Bidetova kapelica v
Groharjevem nas.) obuditi poboţnosti ob praznikih, v maju (npr. pete litanije).
6. Razno
- III. mednarodni cikel koncertov ORGLE &: Papirnica, ob sobotah, 14. maj, 28. maj
in 11. junij, vedno ob 20:00
- Grozdetova noč mladih pod geslom Srce se ne boji: prvo praznovanje godovnega
dne bl. Alojzija Grozdeta - v noči iz petka, 27. 5. 2011, na soboto, 28. 5. 2011.
Začetek v ţupnijski cerkvi na Mirni ob 20. uri, konec v romarski cerkvi na Zaplazu
(9:30 - prenos relikvij, 10:00 - evharistično slavje). Organiziramo avtobusni prevoz
za ţupljane.
Sklep 4: E. Omejc izdela plakat z vabilom za mlade na romanje in za udeležbo pri
evharističnem slavju.
nedelja, 29. maj: spominska slovesnost za pobitimi v Crngrobu ob 11:00
sobota, 4. junij: izlet in duhovna obnova ŢPS v Zagorju
nedelja, 5. junij: spominska slovesnost v Kočevskem rogu
18. junij: romanje bolnikov na Brezje; zvečer ob 19h pri sv. Jakobu v Škofji Loki sv.
maša ob 20-letnici delovanja Karitas
- romanje Kriţa SDM (Slovenski dan mladih): sprejem v dekaniji (Selca) – sobota, 11.
junij, v Stari Loki – torek, 14. junij zvečer.
-

Sklep 5: Odbor za pripravo sprejema križa (A. Snoj z mladimi) se sestane do 30.5. in
dogovori podrobnosti sprejema (npr. torek po večerni maši sprejem, sreda dopoldan
po jutranji maši molitev odraslih za mladino, popoldne ob 18h križev pot in slovo). E.
Omejc izdela plakat.
- sreda, 22. junij: slovesnost ob dnevu drţavnosti (Škofjeloški oktet, recitacije, mladi
glasbeniki, vrtec).
Sklep 6: Odbor v sestavi Aleš Jezeršek, Mojca Berce in Alojz Snoj se sestane v
tednu 23.-27.5., da pripravi program za slovesnost ob dnevu državnosti.
- Oratorij - sreda, 6.7. zvečer do sobote, 9.7. opoldne. Vodja in koordinator je Špela
Jezeršek.
Sklep 7: Odbor za pripravo in izvedbo oratorija 2011 se sestane v petek, 20.5. v
župnišču. Dogovoriti objavo na spletni strani, izdelavo plakata, zgibanke, prijavnice
(E. Omejc).
POBUDA: Obuditi župnijska romanja.
Prihodnje leto eno nedeljo v mesecu maju cela ţupnija poroma k Mariji v CRNGROB,
da se ji zahvalimo in jo prosimo za varstvo.
Letos v soboto, 11.6. povabimo ţupnijo in posebno druţine z veroučenci, da
poromamo v CRNGROB ali na BREZJE v zahvalo za zaključeno veroučno leto.
- Obnova cerkve v CRNGROBU: podarjena so bila denarna sredstva namensko za
obnovo glavnega oltarja cerkve. Priprave so v teku. Kipci bodo v kratkem preneseni
v restavratorski center, leseni del oltarja se zaplini, predvideno trajanje 5-6
mesecev. Kasneje freske in drugi oltarji glede na denarne prilive (prijave na razpise,
vključitev preko EUROPASSIONA, Muzejsko društvo,…). V 2006 je bila izdelana
študija obnove posameznih delov cerkve. Stroški skupaj so bili ocenjeni na 450.000
EUR (danes to znese 600.000 EUR).
- 13.-15. maja je v vojašnici v Škofji Loki potekalo srečanje skavtov ob 20-letnici
stega Škofja Loka. V nedeljo je bila slovesna maša pri kapucinih.
7. Zaključek z molitvijo.

Seja je zaključena ob 22.00 uri.
To je bila zadnja seja ŽPS v letu 2010 / 2011.
Ponovno se srečamo jeseni.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 17.5.2011

