ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka 2019/20 z dne 2.12.2019
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša ob 18h s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče
Stara Loka
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška
Florjančič, Blanka A. Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj,
Metka Oblak, Franci Pertovt, Tončka Trilar
Jan Pintar
Karmen Hafner, Aleš Mohorič, Špela Vodnik

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Uvodni pozdrav župnika in molitev za blagoslov dela ŽPS
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev in pogovor ob študijski temi za november z naslovom Če zares poznaš
Jezusa, je nemogoče, da tega ne bi želel deliti z drugim iz pastoralnega priročnika
KRŠČENI IN POSLANI.
Če zares poznaš Jezusa in se zavedaš, kaj vse ti je dal, naredil in žrtvoval zate, je
nemogoče, da ne bi bil poln veselja in ne bi želel tega deliti z drugimi.
Kadar svojo vero razlagaš drugim, jo tudi sam poglabljaš in krepiš svoje pričevanje.
5. Redno pastoralno delo: december – januar
- prvi petek in prva sobota, 6. in 7.12. – češčenje/adoracija pred Najsvetejšim 14 ur (8h –
22h) na prvi petek. Povabljeni smo k sveti maši in k zakramentu svete spovedi.
V petek bo ob 19.30 koncert Obrtne zbornice v farni cerkvi, zato bo ura slavljenja, ki jo
vodijo družine, od 18.45 (po maši) do 19.15. S češčenjem Najsvetejšega zaključi
molitvena skupina od 21h do 22h.
- praznik Brezmadežnega spočetja, nedelja, 8. 12.
- božična devetdnevnica – začetek v ponedeljek, 16. 12. Pojejo Andrej Karlin, Pavel
Karlin, Jerca Berce, Irena Debeljak (rezerva). Spremljata Ambrož, Gregor. V skupni tabeli
(pripravi Gregor Voje) se vpiše kdaj bo kdo sodeloval.
- Betlehemska luč (skavti pri večerni maši) – ponedeljek, 23.12., pri večerni maši ob 18h
Božični večer: otroška božičnica ob 18.45 uri, božičnica pred polnočnico ob 23.30 uri.
Pri sveti maši ob 19h pojejo družine (vodi Irena Debeljak, spremlja Gregor Voje), otroško
božičnico pripravijo mladi (Jakob Habicht, Neža, Jerca in Veronika Berce, Jakob
Florjančič, Matej Kafol)
Pri polnočnici z božičnico poje mešani zbor.
- jutranje svete maše od Božiča do Novega leta so ob 8h in 10h
- sv. Štefan in blagoslov soli za živino – četrtek, 26. 12. Po 10-i maši blagoslov konj na
parkirišču pod cerkvijo ob 11h.
- sveta maša za žrtve povojnih pobojev v Matjaževi jami na praznik Nedolžnih otrok –
sobota, 28. 12., ob 15h v cerkvi sv. Uršule v Pevnem maša v Pevnem.
- sveta maša v CSS – sobota, 28. 12., ob 15.30. Ob 14h povabljeni v CSS, da pomagamo
pripeljati stanovalce v dvorano.
- nedelja sv. družine, 29. 12. – blagoslov otrok pri sveti maši ob 10h
- silvestrsko romanje z baklami in lučkami k Mariji v Crngrob – torek, 31.12. ob 21.45
izpred Marijine kapelice na Fari: skupaj vse loške župnije v duhu bratske edinosti kot smo
jo (o)živeli z Loškim misijonom. Maša ob 23h, po maši čaj in kuhano vino.
- praznik Gospodovega razglašenja – ponedeljek, 6. 1. 2020, pri večerni maši ob 18h. K
sv. maši pridejo vsi koledniki, v sprevodu, pojoč koledniško pesem. Pri maši poje mešani
zbor.

6. Drugo dogajanje:
Kako je bilo:
- nedelja, 1. 12. – 1. adventna nedelja / nedelja Karitas oz. zaključek tedna Karitas. Z
zbranimi dobitki je Karitas Škofja Loka pripravila srečelov. V decembru smo povabljeni, da
pečemo pecivo za Karitas.
Kaj je pred nami:
- nedelja, 15. 12. – Božičnica Marijinega dela, ob 16h v Jurjevi dvorani
- trikraljevska akcija – četrtek, petek in sobota, 26., 27. in 28.12. od 14h dalje (ob 13.30 zbor
v Jurjevi dvorani). Metka pripravi sezname skupin, skliče pripravljalni sestanek. Poiskati
odrasle voditelje, obiskati čim več stanovanj po stolpnicah. Del sladkarij se podari Karitas.
7. Razno
8. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.uri.
4. seja ŽPS v pastoralnem letu 2019/20 bo v ponedeljek, t.j., 27. 1. 2020. Pričnemo z večerno
mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču.
Vsi preberemo duhovno poglobitev s temo za februar Jezus je učil odrasle v priročniku
KRŠČENI IN POSLANI.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 10. 12. 2019

