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ZAPISNIK
8. seje ŽPS Stara Loka z dne 17.5.2010
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:

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

Po predstavitvi teme Po Mariji k Jezusu, ki jo je pripravila Blanka smo se v pogovoru o temi
dotaknili vprašanja: Koliko je evharistična prenova zajela našo župnijo in v čem se to pozna.
- mladi se radi udeležujejo predvsem večernega/nočnega češčenja, ki poteka redno prve
petke v mesecu;
- 24-urnega češčenja v župniji se udeležuje veliko ljudi
- pobuda za zbiranje dobrih del v duhovni šopek za uspeh SEK je bila dobro sprejeta
Sledil je pregled preteklih dogodkov v mesecu maju:
- sv. birma in prvo sv. obhajilo sta bila lepo pripravljena; otroci in mladi so se pred
dogodkoma v lepem številu udeleževali sv. maš kot pripravo na milostna dogodka.
Birmance je g. župnik na začetku devetdnevnice opomnil, da kdor se sv. maš pred birmo
ne bo udeleževal ne bo pripravljen na sv. birmo;
- g. župnik se je zahvalil animatorjem za trud z birmanci,
- Blanka se je v imenu staršev birmancev zahvalila g. župniku za trud in skrb,
- lepa slovesnost in dober obisk spominske maše za žrtve povojnih pobojev v Crngrobu,
- letošnje šmarnice so lepo obiskane, tudi s strani birmancev in prvoobhajancev.
Eva je poudarila, da bi birmance čimprej povabili k sodelovanju pri različnih dejavnostih v
župniji, saj so nekateri že izrazili željo. Potrebno bi bilo vedeti kdo so posamezne osebe, ki
vodijo oz. skrbijo za dejavnosti.
Sklep 1/8-2010: Pripraviti seznam odgovornih oseb, ki vodijo posamezne dejavnosti v
župniji, in ga posredovati animatorjem, da bodo birmance in ostale mlade lahko povabili k
sodelovanju v različnih skupinah. Mlade povabiti tudi k aktivnemu sodelovanju v 3 komisijah
ŽPS. (konec sklepa)
V nadaljevanju smo obravnavali dogodke, ki so pred nami v mesecu maju in juniju.
Poseben poudarek je bil dan udeležbi na SEK.
G. župnik je sporočil, da je bilo do roka za prijavo na SEK, t.j., 15.5.2010, zbranih 85 prijav iz
Stare Loke, 50 iz Škofje Loke in 10 mladih. Naročen je že poseben vlak za 450(480) ljudi, ki
bo peljal v Celje. Pomembno je, da se vsi trudimo po najboljših močeh in povabimo čim več
prijateljev, znancev, sodelavcev na SEK.
Sklep 2/8-2010: Člani ŽPS, vsak v svoji sredini, kjer deluje in prebiva, vabijo k udeležbi na
SEK. Vse sobote in nedelje pred SEK bodo člani ŽPS po sobotnih večernih mašah in po
vseh nedeljskih mašah pred cerkvijo delili prijavnice za SEK z osnovnimi informacijami o

8. seja ŽPS Stara Loka, ponedeljek, 17. maj 2010 – Pastoralno leto 2009/10

prevozu, ceni in drugimi koristnimi napotki. Prijavnico bosta pripravila župnik in Gašper.
(konec sklepa)

G. župnik je povabil, da se udeležimo Zbora za vrednote, ki bo potekal v Kristalni dvorani in
kamor so tudi njega povabili kot enega izmed sogovornikov.
Za srečanje bolnih, invalidnih in starejših tečejo priprave. Po srečanju ŽPS se bodo člani
Komisije za dobrodelnost kratko sestali, da se dogovorijo podrobnosti glede nedeljskega
praznovanja.
Zaradi dobrega odziva pri ljudeh, da je procesija Presvetega Rešnjega telesa na sam praznik
med tednom po večerni maši, bo enako tudi letos, v četrtek, 3.6.2010.
Pod razno:
- G. župnik je izrazil obžalovanje, da je bila prav na dan župnijskega praznika pri
večerni maši zelo slaba udeležba, pri čemer je po maši potekal blagoslov spominskih
farnih plošč na pokopališču. Kljub večkratnemu pozivanju domačinov, da sporočijo
podatke o svojcih, je zaenkrat večina imen brez rojstnih podatkov. Ob tem se
postavlja vprašanje ali gre za nezanimanje svojcev ali nekakšen bojkot.
- S strani civilne iniciative »Za družino in pravice otrok« je po elektronski pošti prišla
pobuda za peticijo. Razmnožili smo večje število obrazcev, da jih lahko verniki
vzamejo v cerkvi, posamezni člani ŽPS pa jih bomo raznosili po naši okolici (bloki,
hiše, itd.).
- Pomembno je, da se udeležimo referenduma in pokažemo, da nam ni vseeno za
našo domovino.
- G. župnik je sporočil, da bo 18.5. v prostorih župnišča Stara Loka ustanovna seja
Ljudskega ljubiteljskega duhovnega gledališča.
- K. Karlin je povabil k udeležbi koncertov, ki bodo potekali v mesecih maj in junij v
kapeli v Papirnici.
- Urška F. je predlagala, da bi se cerkev v Crngrobu vsaj pred začetkom šmarnic v
maju temeljito očistilo. Predlog: zbere se nas večje število mladih in manj mladih,
povabi se birmance itd., da bo delo hitreje teklo in da postane ta aktivnost del naše
odgovornosti. Letos je maja že skoraj konec, pa to lahko naredimo enkrat v poletnih
mesecih.
Sklep 3/8-2010: Duhovna obnova za ŽPS bo potekala v septembru (sredina oz. druga
polovica meseca) in sicer v soboto. Datum in kraj bosta izbrana naknadno. (konec sklepa)
Sklep 4/8-2010: Zapisniki sej naj bodo pripravljeni in poslani članom ŽPS v potrditev
najkasneje v 5 dneh od sestanka. Če v roku 1 tedna od sestanka ni pripomb, se smatra, da
je zapisnik sprejet. (konec sklepa)
Ta seja je bila zadnja v pastoralnem letu 2009/10. Prva seja v pastoralnem letu 2010/11 bo v
septembru. Datum bo določen naknadno.
Pa SREČNO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 22.5.2010

