ZAPISNIK
8. seje ŽPS Stara Loka z dne 6. 6. 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, Urška Florjančič, Blanka A.
Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič,
Metka Oblak, Franci Pertovt, Tončka Trilar
Marjan Debeljak, Jan Pintar, Špela Vodnik
Karmen Hafner

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. Podrejajte se drug drugemu, str. 56,
predstavi Aleš Mohorič.
Izpostavi pomen dobrega zgleda v družini, zgled staršev za otroke. Zakonec ljubezen
izkazuje tudi s hvaležnostjo.
5. Beseda župnika ob sklepu letošnjega pastoralnega leta:
Zahvalil se nam je za našo pripravljenost pomagati in požrtvovalnost. Še naprej računa
na nas Za nami je prvo pastoralno leto v novem 5-letnem mandatu. Vedno znova je
potrebno ozavestiti našo poklicanost, svoje poslanstvo v župnijskem pastoralnem
svetu. Za prihodnje pastoralno leto bomo oblikovali komisije za oznanjevanje,
bogoslužje in diakonijo. Za nami je bogato leto z veliko dogodki, ki so nas zbrali in
povezali: praznovanje 150-letnice posvetitve farme cerkve, izdaja zbornika, postavitev
kipa škofu Karlinu v Aleji škofov, obnova misijona, delo z birmanci in duhovna obnova
zanje, priprave na obisk fatimske Marije in njen sprejem doma, … SEDAJ JE
POMEMBNO ŽIVETI IZ DOGODKA! Kot je rekel škof Gregorij Rožman: Marija bo
slovenski narod rešila, če se bo rešiti dal! On je videl rešitev v posvetitvi družin obema
Srcema. DRUŽINA JE KOŠČEK RAJA!
6. Mesec junij
- mesec junij – Obhajamo vrtnice. Beremo zgodbe o slovenskih pričevalcih vere, ki jih
je zapisal p. Branko Petauer iz Stične. Naši mladi glasbeniki pridno prihajajo tudi k
vrtnicam, oblikuje se župnijski bend (orkester) »Ambrožev bend«
- češčenje/adoracija pred najsvetejšim 24 ur na prvi petek, 3. 6. – Hvala Bogu za
nočna češčenja, ki so lepo obiskana! Radi darujmo žrtve za spreobrnjenje grešnikov.
- zaključek verouka: spoved v tednu 30. 5. – 3. 6., podelitev spričeval pri urah verouka
v tednu 6. – 10. 6.
- nedelja, 12. 6. – Zahvalna maša ob 9h ob zaključku veroučnega leta. Igral bo
»Ambrožev bend«. Otroci vrnejo spričevala.
- petek, 24. 6. – na predvečer dneva državnosti bomo imeli večerno mašo za
domovino. Recitatorji (Metka Oblak, Jan Pintar, …) bodo ob koncu maše prebrali
nekaj domovinskih pesmi Toneta Kuntnerja (priskrbi Andrej Hoivik), Alojzija Grozdeta,
…Pesmi in recitatorje zbere Mojca Berce, pomoč naj ponudi še kdo drug
7. Ostalo dogajanje v župniji
Kako je bilo:
- obisk fatimske Marije romarice v Stari Loki, v torek, 24. 5., od 8h do 11.30. Čudovito
doživetje, velika množica 500 vernikov za dopoldne na delovni dan! Bogato doživetje
tudi zato, ker smo se dolgo pripravljali, ker smo povabili veliko ljudi k aktivnemu

sodelovanju, ker je bil sprejem dobro načrtovan (imeli smo 3 srečanja Odbora za
pripravo sprejema).
- šmarnice: Letos so bile šmarnice zelo lepo obiskane, veliko mladih je prihajalo, lepo
petje med mašo in pri Lavretanskih litanijah. Mladi so obogatili naša srečanja z
Jezusom in Marijo z inštrumenti Vzpodbuden zametek orkestra mladih / Larisa
Demšar, Neža Berce, Manca Berce, Lara (ali) Nika Demšar, Jerca Jesenovec, Jerca
Berce Hvala Ambrožu, ker jih povezuje!
Kaj nas čaka:
- 2. sobota v juniju, 11. 6. 2016 – čiščenje Crngrobske cerkve. Povabila ni bilo v
junijskih oznanilih, ne bomo imeli čiščenja na predlagan datum. Letos je peščica žena
cerkev očistila (pometla, stresla tepihe) po maši z Markovo procesijo.
Sklep: Na 1. srečanju ŽPS v novem pastoralnem letu 2016/17 bomo določili datum
čiščenja Crngrobske cerkve in kako bi v prihodnje organizirali vsakoletno čiščenje.
- petek, sobota in nedelja (17. – 19. 6.): 10. festival družin na Otočcu; organizira Zavod
Iskreni.net.
- sobota, 18. 6. – Vseslovensko (48.) romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k
Mariji Pomagaj na Brezje. Začetek ob 9h, sv. maša ob 10h. Odhod avtobusa izpred
CSS ob 8h. Prijave do 13. 6.
- sobota, 18. 6. – praznovanje 25. letnice Slovenije: ob 20h v Jurjevi dvorani
predavanje Rosvite Pesek in koncert Prifarskih muzikantov. Organizira Lonka.
Vstopnina 8 EUR za člane Lonke, 10 EUR za nečlane, 15 EUR na dan koncerta.
Vstopnina je izključno za kritje stroškov izvajalcev.
- petek, 24. 6. – izročitev in posvetitev slovenskega naroda Marijinemu
Brezmadežnemu Srcu pri sv. maši v ljubljanski stolnici ob 16h po rokah slovenskih
škofov. Ob tej priložnosti bo v stolnici tudi kip fatimske Marije romarice.
8. Razno
- Telovska procesija: na praznik po večerni maši ali v nedeljo po jutranji maši?
Sklep: Pogovor in dogovor o tem ali naj bo telovska procesija na praznik po večerni
maši ali v nedeljo po jutranji mašo bomo imeli na 1. srečanju ŽPS v novem
pastoralnem letu 2016/17.
Pobuda: Določiti posamezne odgovorne, ki bodo skrbeli za izbrano področje dela
(npr. nošenje in skrb nad banderi – nekoč Čadež Štefan, poiskati novega
odgovornega in imenovati novo ekipo; nošenje in skrb za nebo – nekoč Žagarjevi,
poiskati novega odgovornega in imenovati novo ekipo; …).
Na začetku novega pastoralnega leta pripraviti koledar dogodkov, za katere je znano
kdaj bodo in kako bodo potekali (velikonočna procesija, telovska procesija,
devetdnevnice, praznovanja, ...) in obvestiti odgovorne, da se pravočasno pripravi
vse potrebno in si ljudje lahko rezervirajo čas.
- Pregled dogajanja čez leto, vtisi, pohvale in novi izzivi (pobude). Župnik je ob začetku
srečanja povzel dogajanje in strnil vtise.
- Nekdanji duhovni pomočnik Pavle Uršič je trenutno v Domu za upokojene duhovnike
na lepem potu, ker si je poškodoval nogo med bivanjem na Planini. Sedaj že hodi ob
pomoči nekoga. Želi si oditi v Bohinj. Letos bo praznoval biserno mašo. Župnik se bo
z njim pogovoril, kdaj (in če) bi maševal pri nas v Stari Loki ob tem prazniku.
9. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.45 uri.

S to sejo zaključujemo srečanja ŽPS v pastoralnem letu 2015/16. Nadaljujemo v septembru.
Hvala Bogu za vse milosti, ki smo jih bili deležni v tem letu in za pogum, s katerim se trudimo
graditi edinost med nami in v celotni župnijski skupnosti!

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 9. 6. 2016

