ZAPISNIK
1. seje ŽPS Stara Loka 2019/20 z dne 30.9.2019
Lokacija:
Prisotni:
Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša ob 19h s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče
Stara Loka
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Urška Florjančič, Marija
Jezeršek, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Tončka Trilar,
Franci Pertovt (operiran), Jan Pintar (študij v tujini), Andrej Hoivik (v tujini), Špela
Vodnik (v tujini)
Marjan Debeljak, Blanka A. Florjanovič, Karmen Hafner, Aleš Mohorič

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev za blagoslov dela ŽPS
3. Ugotovitev navzočnosti in uvodni pozdrav župnika
Župnik A. Snoj predstavi nov pastoralni priročnik za ŽPS z naslovom KRŠČENI IN
POSLANI, ki govori o katehezi odraslih.
V priročniku je zbranih 10 tem. Pred vsakim srečanjem ŽPS naj si vsak član ŽPS prebere
temo, da na srečanje pride pripravljen za pogovor.
Župnik predstavimo temo za mesec september z naslovom V kakšnega Boga verujemo
katoličani?
Če z Bogom nimamo živega odnosa, svoje vere ne moremo posredovati drugim.
Oznanjevati je potrebno z osebnim živim zgledom! Biti pogumen in goreč
pričevalec za Kristusa v širšem družbenem okolju! Po Slomšku: »Kdor hoče druge
vneti, mora sam goreti!«
Marija Jezeršek pohvali sveto mašo ob začetku vrtčevskega leta, ki jo je pomagal
oblikovati Vrtec Sončni žarek in izrazi željo, da bi bilo takih maš več, da bi pomagale
navduševati mlade. Prisotni podpiramo take maše. Pri tem se moramo zavedati, da taka
maša nastane ob tesnem sodelovanju skupine laikov, ki oblikuje predlog in tudi skrbi za
izvedbo (uvodi, petje, …), z župnikom, ki vodi osrednje dele svete maše v skladu z
dogovorjeno liturgijo. Laiki smo povabljeni, da se aktivno vključimo v oblikovanje
posameznih maše preko celega leta – damo pobudo, pripravimo konkreten predlog in
poskrbimo za organizacijo tistih delov, ki niso del obveznega bogoslužja ter vse
uskladimo z domačim župnikom. Pri nas imamo otroški zbor, ki lahko polepša družinske
maše ali pa bi lahko spodbudili mladince, da oblikujejo glasbeni bend in skupaj z
mladinsko skupino pripravijo kakšne uvode ali razmišljanja, morda krajši skeč kot del
pridige Vsak povabljen, da prevzamem kakšnega od teh izzivov!
Marcel Kokelj izrazi pobudo, da bi mladi po OŠ potrebovali vsaj še nekaj časa (tja do
srednje šole), da bi bili bolje pripravljeni na prejem zakramenta svete birme.
Na pobudo ŽPS bo župnik nadškofu izrazil predlog, da se birma prestavi na srednjo šolo
(2. oz. 3. letnik); po zaključku OŠ bi mladi postali »pripravniki« za birmo in se še naprej
srečevali v mladinskih skupinah – na ta način bi mlade še nekaj časa spremljali in jim
pomagali, da tudi po birmi nadaljujejo z mladinskimi srečanji in ostanejo v občestvu
Cerkve. Vprašati nadškofa, če lahko to izpeljemo v naši župniji tudi če ostali duhovniki ne
bi bili za to.
4. Redno pastoralno delo - mesec oktober
- oktober – mesec rožnega venca: Vsak dan v tednu ena župnijska skupina vodi molitev
rožnega venca 1/2h pred večerno mašo. ŽPS ob petkih. Razpored po skupinah je
sledeč:
ponedeljek: upokojenci
torek: vsi veroukarji
sreda: kandidati za birmo

četrtek: molitvena ura pred Najsvetejšim je uro pred večerno mašo
petek: člani ŽPS
sobota: zakonci

-

-

-

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!
PRVI PETEK & PRVA SOBOTA v mesecu oktobru, 4. in 5.10. – v oktobru IZJEMOMA
češčenja Najsvetejšega NI na prvi petek, ker imamo v tednu od 14. do 19.10. starološko
JERIHO. Na prvi petek in prvo soboto smo povabljeni k sv. maši in k zakramentu
sv. spovedi
petek, 4. 10. – duhovni pomočnik Janez Ambrožič obhaja 80. rojstni dan; pri večerni
maši mu čestitamo in se zahvalimo (župnik povabi Blanko)
sobota, 5. 10., po večerni maši (maša bo IZJEMOMA ob 19h) – 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.
Kdor more naj kaj speče za okrepčilo v Crngrobu in prinese do 10h dopoldne v
župnišče.
Rožnovenska nedelja, 6. 10.– župnijsko žegnanje. Mašni pridigar bo Janez Gril iz
Škofije Novo mesto. Vzemimo si čas za druženje in praznovanje po maši! Radi
napecimo pecivo za pogostitev

- STAROLOŠKA JERIHA, od ponedeljka, 14. 10., do sobote, 19. 10. – Tedensko (6dnevno 12-urno) češčenje Najsvetejšega vsak dan od 8. do 20. ure, zadnji dan se
sklene z večerno sveto mašo in litanijami ob 18h, Vsi smo poklicani, da nagovorimo
naše domače, sosede, prijatelje in »oddaljene« ter pridobimo nove častilce!
- nedelja, 20. 10. – Misijonska nedelja, svetovni misijonski dan. Pri vseh mašah nabirka
za misijone. Letošnji oktober je papež razglasil za izredni misijonski mesec, da bi
se obudila in prebudila misijonska zavest do Cerkve. Po Sloveniji bo več dogodkov v
tem mesecu. Več na https://katoliska-cerkev.si/izredni-misijonski-mesec-oktober-2019
OPOMBA: V ponedeljek, 1. oktobra, se večerne maše prestavijo na 18.uro!
5. Drugo dogajanje:
Kaj je pred nami:
- petek, 4. 10. - Predavanje o bl. škofu Alojziju Stepincu v Retečah ob 19.30
- sobota, 5. 10. – Semenj na Fari, od 8.30 do 12.30 na starološkem trgu; organizira KZD
Lonka Stara Loka. Na ogled bo razstava fotografij z naslovom Starološko miklavževanje
nekoč in danes. Starološka Karitas bo imela svojo stojnico. Povabljeni, da prinesemo
darove in pecivo.
Ministranti imajo v soboto dopoldne ob 11h srečanje v župnišču!
- Teden za življenje 2019, od 6. do 13. 10. Geslo: »HVALA ZA MOČ UPANJA«. Po
Sloveniji se zvrsti veliko dogodkov. Več o dogajanju na https://gibanjezazivljenje.si/
- četrtek, 10. 10. – RITEM SRCA 2019, festival sodobne krščanske glasbe v športni
dvorani OŠ A. Šuštarja (Zavod sv. Stanislava) v Šentvidu nad Ljubljano. Ob 18h
glasbeno ogrevanje s skupino Dominik, ob 19.30 festivalski večer. Posebej povabljeni
mladi in cele družine!
- sobota, 12. 10. - dekanijsko srečanje ministrantov: kviz in nogomet
- ponedeljek, 14. 10. – V oktobru katoliški in zasebni vrtci začenjajo MOLITVENO
VERIGO ZA VRTCE, da bi izprosili dobre rešitve za delovanje teh vrtcev v naši državi
(pravični zakoni, podpora vsem vrtcem na pravičen in pošten način). Vsak dan v
mesecu je na vrsti en vrtec, da moli v ta namen. Vrtec Sončni žarek je za MOLITEV IN
POST na vrsti 14. dan v mesecu. Vabljeni vsi, da se pridružimo tej molitveni verigi
iz meseca v mesec! V tednu STAROLOŠKE JERIHE bomo lahko prvi dan češčenja,

14. 10., naše molitve pred Najsvetejšim darovali v ta namen in se pridružili molivcem
Vrtca Sončni žarek
- sobota, 19. 10. – dekanijsko romanje z avtobusom na 7. srečanje slovenskohrvaškega prijateljstva v Krašić na Hrvaškem, rojstni in smrtni kraj bl. škofa
Alojzija Stepinca. Več o programu dogajanja na https://katoliska-cerkev.si/slovenskohrvasko-srecanje-v-krasicu-na-hrvaskem Iz Žiri bo peljal poseben avtobus ob 5.30, v
Škofji Loki bo predvidoma ob 6.30. Vsi povabljeni na to skupno druženje!
Na spletni strani SŠK so zapisali:
Bl. Alojzij Stepinac je zelo zaslužen za slovenske duhovnike, ki so jih Nemci med drugo
svetovno vojno izgnali na Hrvaško. Kar 534 našim duhovnikom je našel zatočišče v
župnijah zagrebške nadškofije. Med temi je bil tudi starološki župnik Janez Veider.
Do jeseni bo pri založbi Družina izšel slovenski prevod zgodovinske knjige o vlogi bl.
Alojzija Stepinca pri reševanju slovenskih duhovnikov, ki so bili izgnani na Hrvaško. To
bo zelo zgovoren dokument, ki bl. Alojzija Stepinca postavlja v povsem drugačno luč,
kot ga doslej poznamo v slovenski javnosti. Vse župnije, iz katerih so bili duhovniki
izgnani na hrvaško, bi jo morale imeti v svoji knjižnici.
- Otroški pevski zbor letos vodi Lucija Tozon. Vaje so ob sredah 17.15 – 18.00 v
župnišču.
OPOMBA: Vrnitev na zimski čas bo iz sobote, 26. 10., na nedeljo, 27. 10. Urne kazalce
bomo premaknili za eno uro nazaj.
6. Razno
Določena sta bila datuma za Prvo sveto obhajilo in Sveto birmo, in sicer:
nedelja, 10. 5. 2020 ob 9h – Sveta birma
nedelja, 17. 5. 2020 ob 9h – Prvo sveto obhajilo
Pri datumu birmovanja je težava, da 9. razredi pišejo teste za NPZ (Nacionalni preizkus
znanja) 5., 7. in 11. 5., kar je tik pred in po predvidenem datumu za birmo. Župnik bo
prosil za drug datum birmovanja, da bi se mladi lahko v miru pripravili na ta pomemben
zakrament in da jih od tega ne odvračajo druge skrbi in prenapet urnik.
Letos sta Velika noč 12. 4., Bela nedelja ali nedelja Božjega usmiljenja pa 19. 4.
7. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.45 uri.
2. seja ŽPS v pastoralnem letu 2019/20 bo v ponedeljek, t.j., 21. 10. 2019. Pričnemo z
večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču.
Duhovno poglobitev s temo za oktober z naslovom Vrnitev v Očetov objem v priročniku
KRŠČENI IN POSLANI preberemo VSI.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 1. 10. 2019

