ZAPISNIK
7. seje ŽPS Stara Loka z dne 26.5.2014
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Martin Golob (diakon), Mojca Berce, Mojca Bernik, Štefan
Čadež, Ana Florjančič, Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Marija
Jezeršek, Marjan Klančar, Marcel Kokelj, Matjaž Košir, Tine Oblakovič, Pavle
Pokorn, Marko Porenta, Tončka Trilar
Andrej Hoivik, Klemen Karlin, Eva Omejc, Urška Omejc, Franc Pertovt
Zinka Benedik, Slavko Dobrajc,

Dnevni red:
1. Češčenje najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Študijsko temo NA POTI K IZVIRU. 8. Moj osebni odnos do evharistije predstavi
Marko Porenta.
Ko prihajam k češčenju Najsvetejšega, k sveti maši, prihajam v ŠOLO BOŽJE
LJUBEZNI.
5. Pogovor o temi
6. Mesec maj – junij
- torek, 27. 5. – Goduje bl. Alojzij Grozde.
- »prošnji dnevi« v »križevem tednu« pred Gospodovim vnebohodom, maše vsak dan
ob 8h: pon., 26.5., na Križni gori, tor., 27.5., v Pevnem (zbor 7.15 pri križu), sre.,
28.5., v Crngrobu (zbor 7.00 pri križu)
- četrtek, 29.5. – Praznik Gospodovega vnebohoda. 16h sv. maša tudi v Crngrobu
Začetek binkoštne devetdnevnice.
- petek, 30.5. – Začetek binkoštne 9-dnevnice. Animatorji povabijo birmance.
- sobota, 31. 5. – Zaključek šmarnic: Zelo skromen obisk šmarnic.
- mesec junij – Obhajamo vrtnice. Beremo iz knjižice p. Branka Petauerja Svetniki in
češčenje Srca Jezusovega.
- Češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 6.6. – Ne pozabimo!
Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje domače
- sobota, 7.6. – Obhajanje pobožnostih petih prvih sobot na fatimski način: Nagovorimo
bližnje in oddaljene! Zadnja prva sobota na fatimski način (s premišljevanjem in
molitvijo rožnega venca ob 7.15 pred jutranjo mašo) v letošnjem letu.
- sobota, 7. 6. –Obletna maša ob grobišču pod Krenom ob 11.00 (Kočevski Rog).
Odhod avtobusov iz Ljubljane izpred dvorane »Tivoli« ob 8. uri, povratek predvidoma
do 16. ure.
- nedelja, 8. 6. – Binkošti. Sveta maša ob 9h z bolniškim maziljenjem. Po maši pred
župniščem župnijsko srečanje starejših, bolnih in invalidnih
- nedelja, 15. 6. – Zahvalna maša ob 9h ob zaključku veroučnega leta.
- četrtek, 19 6. – Zapovedan praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi Gospodove (Telovo),
procesija po večerni maši, v vsakem vremenu. V primeru dežja bo procesija po
cerkvi.
- nedelja, 29.6. – Posvetitev letošnjih novomašnikov.
- nedelja, 6.7. – Zlata maša Janeza Ambrožiča ob 9h. Obenem praznovanje njegovih
75 let. Pri maši bo ofer namenjen slavljencu.

7. Razno
Kako je bilo:
- nedelja, 27.4. – sveta birma: Lep obisk 9-dnevnice, za nekatere redka priložnost, da
se udeležijo obredov Velika tedna.
- nedelja, 11.5. – blagoslov prenovljene cerkve v Crngrobu: Sveto mašo ob 16h je vodil
apostolski administrator, Andrej Glavan. Po maši in blagoslovu opravljenih del je bila
pred cerkvijo pogostitev. Slovesnosti so se udeležili tudi starološki romarji, ki so ta
dan romali po staroloških podružnicah.
- nedelja, 18.5. – prvo sveto obhajilo: Letos zelo skromen obisk prvoobhajancev pri
šmarnicah.
- nedelja, 25. 5. – ob 11:00 v Crngrobu spominska slovesnost s sv. mašo za žrtve
povojnih pobojev v Crngrobu. Letos že 14-ič zapored.
Kaj nas čaka:
- sobota, 31. 5. – Zahvalna maša za slepe in slabovidne na Ptujski gori.
- VI. mednarodni cikel koncertov ORGLE &: Papirnica, kapela Jezusovih blagrov –
zadnjič v soboto, 7. 6., ob 20:00
- nedelja, 15. 6. – Dobrodelni sejem Karitas Stara Loka pred cerkvijo od 8h do 11h.
Povabimo mlade za pomoč na sejmu. Kar bomo darovali za sejem (domače izdelke,
pecivo, marmelade, oblačila, nakit, igrače,….) prinesemo v tednu 9.-13.6. v cerkev,
kjer bo pod korom škatla v ta namen.
- sobota 21. 6. – Vseslovensko romanje bolnikov, invalidov in ostarelih na Brezje.
Začetek ob 9h, sv. maša ob 10h. Odhod avtobusa izpred CSS ob 8h.
- sobota, 28. 6. – Vseslovensko srečanje srečanje posvečenih Jezusovemu in
Marijinemu Srcu v Stari Loki. Pričetek ob 9.30 z molitvijo in pričevanji, ob 11h
somaševanje. Potrudimo se za udeležbo, povabimo prijatelje in domače. Bodimo
dobri gostitelji, napecimo peciva.
- petek, sobota in nedelja, 27. – 29.6. – 8. festival družin na Otočcu; organizira Zavod
Iskreni.net.
- Misijon 2014
- Duhovna obnova ŽPS v Zagorju bo v SEPTEMBRU, predvidoma 2. vikend v
septembru, v soboto, 13.9.
- nedokončana ostaja obnova strehe na starološki cerkvi.
Pobuda (U. Florjančič): Na vse farane naj se naslovi pobuda, da namensko zbiramo
darove za obnovo strehe. Ko bomo zbrali dovolj sredstev, se začne z obnovo.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.00 uri.
To je bila zadnja seja ŽPS v letu 2013 / 2014.
Ponovno se srečamo v septembru.
VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 5.6.2014

