ZAPISNIK
3. seje ŽPS Stara Loka 2018/19 z dne 26.11.2018
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče Stara
Loka (začetek ob 19.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška
Florjančič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Franci
Pertovt, Tončka Trilar
Jan Pintar, Blanka A. Florjanovič, Špela Vodnik
Karmen Hafner Aleš Mohorič

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 Gostoljuben
družinski dom iz pastoralnega priročnika ENO SRCE IN ENA DUŠA, str. 12.
5. Redno pastoralno delo: december – januar
- devetdnevnica v čast Brezmadežni z začetkom v petek, 30. 11., pri večerni maši. Pojejo
Jakob Florjančič, Andrej Karlin, Julija in Larisa Demšar, Petra Štibelj, Irena Debeljak
(rezerva) Spremljajo Ambrož, Gregor. V skupni tabeli bomo vpisali kdaj bo kdo sodeloval.
- prvi petek in prva sobota v decembru, 7. in 8.12. – češčenje/adoracija pred Najsvetejšim
14 ur (8h – 22h) na prvi petek: Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače! Uro slavljenja od 19.00 do 20.00 vodijo družine. Na prvi petek in prvo soboto
smo povabljeni k sveti maši in k zakramentu svete spovedi
- praznik Brezmadežne, sobota, 8. 12. – praznične maša kot ob nedeljah, 7.30, 9h, 18h.
Ob 18h poje otroški zbor
- božična devetdnevnica z začetkom v nedeljo, 16. 12. Pojejo Andrej Karlin, Jakob
Florjančič, Julija in Larisa Demšar, Irena Debeljak (rezerva). Spremljata Ambrož, Gregor.
V skupni tabeli bomo vpisali kdaj bo kdo sodeloval.
- Betlehemska luč (skavti pri večerni maši) – sobota, 22.12., pri večerni maši ob 18h
- božični / prvi sveti večer:
otroška maša ob 18h: Andrej Hoivik povabi skupino mladih fantov, pripravijo tudi božičnico
(v dogovoru z Gregorjem Vojetom)
polnočnica z božičnico pred polnočnico ob 23.30: poje mešani zbor
- jutranje svete maše od Božiča do Novega leta so ob 8h in 10h
- sv. Štefan in blagoslov soli za živino – sreda, 26.12. Po 10-i maši blagoslov konj na
parkirišču pod cerkvijo ob 11.30
- sveta maša za žrtve povojnih pobojev v Matjaževi jami na praznik Nedolžnih otrok –
petek, 28. 12., ob 15h v cerkvi sv. Uršule v Pevnem maša v Pevnem. Ob začetku maše
zmolimo rožni venec božjega usmiljenja ob uri božjega usmiljenja.
- nedelja sv. družine, 30. 12. – blagoslov otrok pri sveti maši ob 10h
- silvestrsko romanje z baklami in lučkami k Mariji v Crngrob - ponedeljek, 31.12. ob 21.45
izpred Marijine kapelice na Fari
- nedelja, 6. 1. 2019 (misijonski dan otrok), pri maši ob 9h — K sv. maši pridejo vsi
koledniki.
6. Drugo dogajanje:
Kako je bilo:
- petek, 23.11. –Spominski večer ob 100. letnici konca 1. svetovne vojne & Predstavitev
knjige Spominski zapisnik avstrijskega ujetnika v Rusiji, ki ga je beležil domačin Jože

Žagar Kalanušar. Zapiske je prepisal in knjigo uredil A. Pavel Florjančič. Jurjeva dvorana
ob 19h. Organizira KZD Lonka
- sobota, 24.11. – jesensko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) v Zavodu sv.
Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano, od 9. do 13. ure. V programu srečanja je predavanje
p. dr. Mirana Špeliča OFM o življenju prve Cerkve in razvoju posameznih služb v Cerkvi.
Udeleženci: Mojca Berce, Urška Florjančič, Alojz Snoj
Kaj je pred nami:
- sobota, 1. 12. ob 9.00 – delavnica izdelovanja adventnih vencev v veroučnih učilnicah:
vodita Ljubica in Nataša Klančar
- Teden Karitas, od ponedeljka, 26. 11., do nedelje, 2. 12. Geslo »MLADOST IZ KORENIN
MODROSTI«
- nedelja Karitas, 2. 12. – zaključek tedna Karitas. V cerkvi pod korom cel december
zbiramo darove za Karitas. Vsako sredo odpeljejo.
- sreda, 5. 12. ob 16.30 – na predvečer sv. Miklavža pred župniščem otroški zbor ne bo
sodeloval pri pozdravu sv. Miklavža, ker so se lani nekateri otroci bali parkeljnov
- trikraljevska akcija – četrtek, petek in sobota, 27., 28. in 29.12. 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
Pobuda (Marcel Kokelj): nad žagradom je v omari staro bandero s svetim Jožefom in
Brezmadežno, zelo lepo, precej poškodovano in potrebno obnove. V razmislek o obnovi.
8. Zaključek z molitvijo
Seja je zaključena ob 21.16 uri.
5. seja ŽPS v pastoralnem letu 2018/19 bo ŽE V LETU 2019, in sicer v ponedeljek, t.j., 28. 1.
2019. Pričnemo z večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v
župnišču.
Vsi preberemo duhovno poglobitev s temo za januar Dobri oskrbniki prejetih darov, str. 19 v
priročniku ENO SRCE IN ENA DUŠA.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 1. 12. 2018

