ZAPISNIK
8. seje ŽPS Stara Loka z dne 28.5.2012
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje pred najsvetejšim v župnijski cerkvi z litanijami (15 min)
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Pregled zapisnika 7. seje ŽPS
5. Študijsko temo Pravičnost in ljubezen v župnijski mladinski pastorali predstavi Tine
Oblakovič.
Mladinska pastorala v Stari Loki: mladinska skupina, dramski krožek, pevski zbor, oratorij;
mladi radi pomagajo pri aktivnostih Karitas. Posebej lepo deluje mladinska skupina, ki jo
vodi Janez Snoj. Lepo bi bilo, da se mladinska skupina predstavi celi župniji. Aktivni mladi
so zametek živega občestva v župniji!
Sklep: Župnik se dogovori z J. Snojem, da se mladinska skupina predstavi pri zahvalni
maši ob zaključku veroučnega leta, v nedeljo, 10.6., pri kateri sodelujejo vsi veroučni
razredi.
Pobuda (U. Florjančič): Podobno se predstaviti v septembru, pri veroučni maši za
blagoslov novega veroučnega leta.
Pobuda (A. Hoivik): Priprave na birmo (srečanja z birmanskimi animatorji) naj potekajo 2
leti.
Pobuda (B. Florjanovič): V pripravo na birmo vključiti tudi STARŠE.
Sklep: Potrebujemo ločen sestanek, na katerem bomo kateheti in animatorji podelili
izkušnje, vtise in oblikovali predloge za naprej. Zadolžen za sklic sestanka: župnik, še v
mesecu juniju.
6. Mesec maj – junij:
- torek, 29. maj 2012 ob 20.00 uri: koncert MePZ San Justo iz Buenos Airesa v Argentini
pod vodstvom Andrejke Selan Vombergar. Ob 19.00 v prostorih Gimnazije Škofja Loka
na Podnu odprtje razstave Bare Remec, ilustratorke del Tineta Debeljaka
- četrtek, 31. maj: zaključek šmarnic
- mesec junij – obhajamo vrtnice, brali bomo besedilo Berte Golob
- nedelja, 3. junij ob 11.00 uri: obletna maša ob grobišču pod Krenom (Kočevski Rog)
- nedelja, 3. junij ob 10.30 uri: pričetek 6. festivala družina na Rogli; organizira Zavod
Iskreni.net
- četrtek, 7. junij: praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi Gospodove; procesija po večerni
maši, v primeru slabega vremena bo v nedeljo
- nedelja, 10. junij: zahvalna maša ob zaključku veroučnega leta, podelitev SBP,
sodelujejo vsi razredi
- sobota, 16. junij ob 9.30 uri: romanje posvečenih Srcu jezusovemu in Marijinemu v
Petrovče pri Celju

- nedelja, 24. junij ob 9.00 uri: zlata maša rojaka Janka Žagarja
7. Razno
- IV. mednarodni cikel koncertov ORGLE &: Papirnica, kapela Jezusovih blagrov, ob
sobotah, 2. in 16. 6., vedno ob 20:00
- izlet in duhovna obnova ŽPS v Zagorju, 9. junij 2012. Op. zapisnikarja: zaradi
zasedenosti mnogih članov ŽPS na predlagan dan je bil izlet naknadno prestavljen na
soboto, 23. junija.
- sobota ali nedelja, 23. ali 24. junij: slovesnost ob dnevu državnosti - Škofjeloški oktet
poje pri maši, po maši še nekaj pesmi in recitacije mladih (L. Grozde,…). Program
pripravi M. Berce.
Pobuda (B. Florjanovič): V žagradu je veliko (preveč) vlage, zato je bojazen za nastanek
gobe. Potrebno je veliko zračiti, puščati in zlivati čim manj vode in mokrih krp. Razmisliti o
primerni ureditvi tal (trenutno les na zemlji).
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.20 uri.
To je bila zadnja seja ŽPS v letu 2011 / 2012.
Ponovno se srečamo v septembru.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 7.6.2012

