ZAPISNIK
7. seje ŽPS Stara Loka z dne 25. 4. 2016
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška
Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič, Franci Pertovt,
Jan Pintar, Tončka Trilar
Andrej Hoivik, Špela Vodnik
Karmen Hafner, Marija Jezeršek, Metka Oblak

Dnevni red:
1. Češčenje najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo DRUŽINA NA POTI K IZVIRU. Popolna podaritev sebe v ljubezni,
str. 50, predstavi Marcel Kokelj.
»Kot starši ste poklicani vse krščene spominjati, da JE VSAKDO, četudi na drugačen
način, poklican BITI OČE ALI MAMA. Tudi duhovnik, redovnica ali katehet so poklicani
k duhovnemu očetovstvu ali materinstvu. Bog kliče, da bi postali starši, moške in
ženske, ki verjamejo v ljubezen, ki verjamejo v njeno lepoto.« (papež Frančišek)
5. Pogovor o temi
6. Mesec maj
- šmarnice – branje, sklep. Letos bodo govorile o fatimskih dogodkih. Več let že Blanka
in Alenka Oblakovič, ki biva v CSS, tam bereta šmarnice in zmolita litanije, ob 17h v
Burnikovi dvorani. Kdor bi se rad pridružil, povabljen, da se javi Blanki.
Pripis zapisnikarja: Po našem srečanju, v petek, 29. 4., nam župnik sporoča tole
spremembo: »Hvala vsem, ki ste pripravljeni sodelovati pri šmarnicah v CSS. Pred
nekaj minutami me je poklicala Alenka iz Doma in rekla, da ona ne more brati
šmarnic. Povedal sem ji, da boste to delali drugi in tudi za uro. Rekla je, da je takrat
(ob 17. uri) prepozno, ker morajo oskrbovanci takrat že oditi na oddelke. Ob 16. uri je
v dvorani rožni venec, takoj nato pa naj bi brali šmarnice, torej ob 16.30 uri ali
malo kasneje. Zato prosim vse, da to upoštevate. In še to: šmarnice dobite pri meni
(prvi, ki bo šel, naj se oglasi v župnišču). Na koncu šmarnic zmolite še litanije.«
- nedelja, 1.5. – praznik Jožefa delavca in sv. maša v Sopotnici ob 9h, ob 16h tudi sv.
maša v Crngrobu, ob 10.30 na Planici, kjer so maše vsako nedeljo v maju.
- Prošnji dnevi pred praznikom Gospodovega vnebohoda: pon., 2. 5., ob 8h na Križni
Gori, tor., 3. 5., ob 8h v Pevnem (odhod za romanje ob 7.15 pri Jamnikovemu križu),
sre., 4. 5., ob 8h v Crngrobu (odhod za romanje ob 7h pri Jamnikovemu križu)
- sreda, 4. 5. – god sv. Florjana, maša v Pevnem ob 16h
- četrtek, 5. 5. – Gospodov vnebohod: ob 16h sv. maša tudi v Crngrobu
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 6.5. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače Ponovno imamo nočno
češčenje, na pobudo Špele Jezeršek! Radi se zapišimo.
- pobožnost petih prvih sobot na fatimski način, sobota, 7. 5. – Pripravljamo se na
prihod kipa fatimske Marije v Slovenijo. Pobožnost ob 7.15 in 18.15 v cerkvi. Na
spletu imamo razpored za 3 sodelujoče pri vsaki pobožnosti (2 bralca in 1 vodi rožni
venec). Radi se vpišimo
- nedelja, 8. 5. – osebna posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu, pri vseh mašah

- 9. – 15. 5., teden družine – IZJEMOMA prestavljen v mesec maj, ker je letos redni
termin (od praznika sv. Jožefa do praznika Marijinega oznanjenja oz. Materinskega
dne) sovpadal z Velikim tednom.
- četrtek, 12. 5. – zvečer pride kip Fatimske Matere Božje na Brezje. Naslednji dan, 13.
5., začne kip romati po Sloveniji. V Stari Loki bo kip 24. 5. 2016 od 9h do 11.30
(Pripis zapisnikarja: Naknadno je bilo dogovorjeno, da je prihod kipa fatimske Marije
v Staro Loko z 9. ure prestavljen na 8. uro). Pri maši bo župnik vso župnijo posvetil
Mariji. 10. 7. bo posvetitev ljubljanske nadškofije, škofom pa je bil predlagan datum
24. 6., da tedaj posvetijo Mariji vso domovino pri maši za domovino
- nedelja, 15. 5. – Binkošti, ob 9h maša za ostarele in invalide. Pripelje jih Karitas, po
maši pogostitev pod šotorom pred župniščem
- nedelja, 22. 5. – prvo sv. obhajilo. Pred slovesnostjo bo za prvoobhajance in starše 3dnevnica
- četrtek, 26. 5. – praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi Gospodove; procesija bo v
nedeljo po prvi maši, ker nekaterim ni bilo všeč na dan praznika po večerni maši
- petek, 27. 5. – goduje bl. Alojzij Grozde
- nedelja, 29. 5. – ob 11:00 v Crngrobu spominska slovesnost s sv. mašo za žrtve
povojnih pobojev v Crngrobu
7. Ostalo dogajanje v župniji
Kako je bilo:
- birmanska 9-dnevnica, obisk škofa Franca Šuštarja: podelili smo vtise, cela župnija je
lepo doživela pripravo in sam praznik
- nedelja, 24. 4. - god farnega zavetnika sv. Jurija in praznik SV. BIRME v Stari Loki.
Pri večerni maši je bil sklep celodnevnega češčenja ob farnem prazniku, župnik in
Janez sta pela litanije, bilo je lepo.
Pobuda (Urška): Lahko bi domači pevci (možje iz mešanega zbora, iz ŽPS in GS, še
kdo, ki rad poje) z duhovnikom prepevali litanije pred oltarjem. Nositi v srcu za
prihodnje leto
Kaj nas čaka:
- PROGRAM za obisk kipa Marije romarice iz Fatime, priprave, organizacijski odbor:
po 1. maju bo sklican odbor za pripravo sprejema fatimske Marije v Stari Loki v
sestavi: Tine Oblakovič, Mojca Berce, Aleš Mohorič, Rok Oblak, Marjan Hafner,
Marcel Kokelj, Karmen Hafner, Urška Florjančič, Gregor Voje, Ambrož Demšar, Lucija
Štalec, Marko Porenta, Klemen Karlin, Andrej Misson.
- sobota, 7. 5. – četrto srečanje Družinske akademije 2015/16, gost prof. dr. Manfred
Porsch, ravnatelj Oddelka za razvoj šolstva na Pedagoškem inštitutu na Dunaju.
Osvetlil bo problematiko pedagogike konflikta. Pričetek ob 8.45 uri v Jurjevi dvorani.
(op. zapisn. – ODPADE zaradi zadržanosti predavatelja, ki je vključen v reševanje
migrantske problematike
- sobota, 7. 5. – prvi od treh komornih koncertov ORGLE & v okviru VIII.
mednarodnega cikla koncertov Občine Škofja Loka. Vsakokrat v kapeli Jezusovih
blagrov v Papirnici ob. Prihodnja termina: sobota, 21. 5. in 4. 6.
- nedelja, 8. 5. – tradicionalno romanje po staroloških podružnicah, predstavljenih v
knjižici »Starološki romar« Odhod iz Stare Loke ob 7h. Organizirata Prosvetno
društvo Sotočje in naša župnija. Romanje poteka drugo soboto v maju, prvič je bilo
organizirano maja 2011.
8. Razno
- Pobuda (Mojca Berce): Po končani 9-dnevnici pred birmo sta Ambrož Demšar in
Jerneja Eržen pristopila k Mojci s pobudo, da bi začeto sodelovanje otrok z glasbili pri

birmanski 9-dnevnici nadaljevali tudi pri šmarnicah. V pogovoru o letošnji birmi smo
tudi člani ŽPS pohvalili to sodelovanje z glasbili. Člani ŽPS podpiramo pobudo
faranov in smo hvaležni Ambrožu, da je pripravljen delati z mladimi glasbeniki in jih
uvajati v bogoslužje s petjem in igranjem. Mojca bo naše stališče posredovala
Ambrožu.
- čiščenje v Crngrobu: Urška poroča, da je bilo po maši z Markovo procesijo peščica
žena, potrebno bi se bilo bolje organizirati, povezati se tako domačini, kot staroločani,
morda nagovoriti še župnije širše v dekaniji, ki rade romajo v Crngrob. Karmen
predlaga, da se kar določi datum, npr. 2. sobota v juniju.
Sklep: Čiščenje Crngrobske cerkve bo v 2. soboto v juniju, 11. 6. 2016 od 10h do
13h. Župnik VSE FARANE povabi, da se odzovejo, DATI V JUNIJSKA OZNANILA.
Župnik obvesti tudi crngrobčane.
9. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.00 uri.
8. seja v pastoralnem letu 2015/16 bo v ponedeljek, 30. 5. 2016 zvečer po večerni maši. 8.
študijsko temo: DRUŽINA NA POTI K IZVIRU. Podrejajte se drug drugemu, str. 56, pripravi
Aleš Mohorič.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 7. 5. 2016

