ZAPISNIK
1. seje ŽPS Stara Loka 2016/17 z dne 26.9.2016
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

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

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti: Jan Pintar odhaja na študij v Nemčijo. Želimo mu obilo Božjega
blagoslova in Marijinega varstva. Pa da se rad vrača med nas
4. Duhovna poglobitev: Pastoralni priročnik KRŠČANSKI ZAKON IN DRUŽINA: NJUNA
LEPOTA IN IZZIVI. Študijsko temo za september z naslovom Veselje in lepota
zakonske ljubezni je prebral župnik A. Snoj.
Lepota = »velika vrednost« drugega, ki presega zunanjo, fizično privlačnost, dopušča, da
izkusimo nedotakljivost osebe brez želje, da bi jo posedovali. Nežnost je izraz tiste
ljubezni, ki se osvobodi želje sebičnega posedovanja. V ljubezni do drugega gledam in
cenim lepo in nedotakljivo, iščem v njem dobro. Zakonsko ljubezen negujemo z
zavedanjem, da je nerazvezljiva, in jo utrjujemo s stalno rastjo na pobudo milosti.
5. Redno pastoralno delo - mesec oktober
- oktober – mesec rožnega venca: Vsak dan v tednu ena župnijska skupina vodi molitev
rožnega venca. ŽPS ob petkih.
Radi molimo rožni venec v cerkvi, doma in zasebno. Pripeljimo otroke in družine k
rožnemu vencu pol ure pred večerno sveto mašo. Rožni venec je EVANGELIJ PO
MARIJI in je človeku podarjen od Marije, da nas pripelje do Jezusovega Srca. Je
naše najmočnejše orožje proti zlu v svetu!
- Rožnovenska nedelja, 2.10.– župnijsko žegnjanje (151. obletnica posvetitve cerkve):
Vzemimo si čas za druženje in praznovanje po maši! Maševal bo duhovnik Dragan
Adam, župnik pri sv. Trojici oz. v uršulinski cerkvi v Ljubljani in dekan dekanije
Ljubljana-Center. Radi napecimo pecivo
- V četrtek, 6.10. pri večerni maši se bomo z molitvijo pridružili krščanskim in
muslimanskim otrokom iz Alepa v Siriji, ki bodo ta dan začeli skupno molitev za mir. Ta
molitev je prišla na pobudo otrok iz Alepa, razširila pa se bo po vsej Siriji. Mašo bo
oblikovalo gibanje Marijino delo.
- Prvi petek in prva sobota v mesecu oktobru, 7. in 8.10. – IZJEMOMA bo
češčenje/adoracija pred Najsvetejšim teden kasneje, ko imamo celotedensko češčenje!
Na prvi petek in prvo soboto smo povabljeni k sveti maši in k zakramentu svete
spovedi
- v soboto, 8. 10., po večerni maši (IZJEMOMA ob 19h) bo peš romanje treh loških
župnij z lučkami k Mariji v Crngrob, kjer bodo pete litanije; romarje s Suhe in iz
mestne župnije bomo pričakali pri Marijini kapelici v Stari Loki po večerni sv. maši.
Letos je romanje IZJEMOMA 2. soboto v oktobru (zaradi koncerta Škofjeloškega okteta
v Jurjevi dvorani na prvo soboto zvečer). Praviloma bo peš romanje treh loških
župnij z lučkami k Mariji v Crngrob VSAKO LETO na PRVO SOBOTO V
OKTOBRU!

- Starološka »JERIHA« ali tedensko (po novem 6-dnevno 16-urno) češčenje
Najsvetejšega, bo vsak dan od 8. do 24. ure, od ponedeljka, 10.10., zjutraj, do sobote,
15.10., ko se sklene z večerno sveto mašo in litanijami. Vsi smo poklicani, da
nagovorimo naše domače, sosede, prijatelje in »oddaljene« ter pridobimo nove častilce!
- Misijonska nedelja 2016 – 23.10. pod geslom: »Samo, če smo 'usmiljeni kakor Oče',
smo goreči misijonarji.« Nabirka je namenjena vsem misijonarjem sveta, ne le
slovenskim. Bodimo radodarni
OPOMBA: V nedeljo, 2. oktobra, se večerne maše prestavijo na 18.uro!
6. Razno:
- V torek, 27.9. ob 16.45 v veroučni učilnici začenja s svojim delom KLEKLJARSKI
KROŽEK, ki ga vodi Vida Šubic. Vabljeni stalni in novi člani
- V sredo, 28.9., nas Gibanje za otroke in družine vabi na srečanje v Dolenjo vas, ob
19.15. To bo prvo izmed mnogih srečanj po Sloveniji z geslom NAVDUŠIMO
SLOVENIJO, kjer bi skupaj razmišljali, načrtovali in ustvarjali razgibano
Slovenijo. Gibanje je zastavilo svoje smernice delovanja in vabi vse, ki si želijo našo
družbo oblikovati po teh temeljnih usmeritvah, da se aktivno vključijo v gibanje (z
molitvijo, besedo, delom, …).
- V petek, 30.9. ob 19.30 bo ob 19.30 v Jurjevi dvorani Strahlov večer: Starološki
Gavžnik nekoč in danes. Vabi Lonka
- V soboto, 1.10., od 8.30 do 12.30, nas društvo Lonka vabi na starološki trg pod
cerkvijo, pred Marijino kapelico, kjer bo potekal Semenj na Fari Na stojnicah
domačini postavijo na ogled in v nakup domače dobrote, izdelke in pridelke. Eno
stojnico ima starološka Karitas; izkupiček je namenjen za lokalne potrebe. Na tej stojnici
lahko pustimo svoja ročna dela, pecivo, izdelke otrok. Letos bosta še dve stojnici, na
katerih se bodo predstavile župnijske dejavnosti: na eni stojnici bo Vida Šubic, ki vodi
klekljarski krožek, predstavila klekljanje, na drugi pa bodo na voljo kot dar knjige in
knjižice (dvojniki) iz Starološke župnijske knjižnice in iz farne cerkve.
Zvečer ob 20h bo v Jurjevi dvorani koncert Škofjeloškega okteta.
- Teden za življenje 2016, od 2. do 9.10. Geslo: »Ti si moje zavetje, moje vse v deželi
živih«. Po Sloveniji se zvrsti veliko dogodkov. Bodimo pozorni.
- Svetovni teden otroka 2016, od 3. do 8.10. Več o dogodkih na spletu in na oglasni
desku župnije.
- Vaje za MLADINSKI PEVSKI ZBOR bodo ob petkih ob 19h v veroučnih učilnicah.
Začetek vaj bo v petek, 7.10. Vabljene tudi mlade mamice
- V nedeljo, 9.10., ob 16h bo v Retečah dekanijsko srečanje pevskih zborov. Sodeluje
tudi naš mešani pevski zbor.
- Vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu Srcu bo združeno s
slovesom od kipa fatimske Marije romarice na Ptujski gori, v četrtek, 13. 10. Ob
15.30 bo molitvena ura, sledijo pričevanja, ob 17h sveta maša. Naša župnija bo tja
poromala s posebnim avtobusom. Prijavite se v kiosku.
- Srečanja MINISTRANTOV bodo na prve in tretje nedelje po deveti maši. Povabite
fante, da se pridružijo ministrantom: SLUŽITI KRISTUSU JE KRALJEVATI!
- Srečanja za vso SREDNJEŠOLSKO MLADINO (od 15. do 19. leta) so na prve in
tretje petke po večerni maši. Srečanja vodi Zavod ŽIVIM. Na prve petke vabljeni tudi k
češčenju Najsvetejšega v domačo cerkev
- Srečanja za ŠTUDENTSKO SKUPINO bodo 1x mesečno, drugi petek v mesecu ob
20h. Župnik bo po telefonu poklical in povabil starejšo mladino (od 18. leta dalje).
Napoveduje se za november …
- Zahvalno nedeljo bomo obhajali 6.11. Pri maši ob 9h bi bilo srečanje letošnjih zakonskih
jubilantov. Ker je bil župnik A. Snoj s strani Družinske akademij povabljen, da v letu
usmiljenja roma kot duhovni vodja v Rim s skupino družin od 2. do 6.11., bi srečanje

letošnjih zakonskih jubilantov IZJEMOMA prestavili za teden dni, na nedeljo, 13.11.
Prav tako bi za teden dni prestavili spovedovanje na prvi petek po domovih, in sicer na
petek, 11.11. Končno odločitev potrdi in sporoči župnik.
- Jesensko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) bo v soboto, 19.11., od 9. do
13. ure v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.
OPOMBA: Vrnitev na sončni čas bo iz sobote, 29.10., na nedeljo, 30.10. Urne kazalce
bomo premaknili za eno uro nazaj.
7. Sklepi
8. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.30 uri.
2. seja ŽPS v pastoralnem letu 2016/17 bo v ponedeljek, t.j., 24.10.2016. Pričnemo z
večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču (18.45).
Duhovno poglobitev s temo Nekateri izzivi sodobnih družin, str. 14 v priročniku KRŠČANSKI
ZAKON IN DRUŽINA: NJUNA LEPOTA IN IZZIVI, pripravi Marjan Debeljak.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 3.10.2016

