ZAPISNIK
5. seje ŽPS Stara Loka z dne 25. 2. 2019
župnijska cerkev (litanije po večerni maši ob 18h) in župnišče Stara Loka
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Urška Florjančič, Marija
Jezeršek, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Tončka Trilar, Špela Vodnik
Opravičeni: Marjan Debeljak, Karmen Hafner, Andrej Hoivik, Jan Pintar
Ostali odsotni: Blanka A. Florjanovič, Aleš Mohorič, Franci Pertovt
Lokacija:
Prisotni:

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Uvodni pozdrav župnika in molitev za blagoslov dela ŽPS
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Pogovor o temi ZDRUŽEVANJE ŽUPNIJ.
Člani ŽPS smo bili nagovorjeni s strani župnika, da si doma v pripravi na srečanje v
tedniku Družina (24. 2. 2018, št. 8) preberemo članek na str. 2 in 3: Kakšna bo
prihodnost naših župnij? Na srečanju je župnik predstavil stališča o združevanju župnij
na nivoju dekanije. V naši dekaniji trenutno še ni velikih potreb po združevanju župnij,
smo pa vsi poklicani k resnemu razmisleku in premišljevanju kako se organizirati in
pripraviti na nove razmere. Zaradi dlje časa trajajočih razmer pomanjkanja novih
duhovnih poklicev in novih duhovnikov smo vsi poklicani, da razmišljamo o novih poteh
življenja naših župnijskih skupnosti. Iskanje novih rešitev za poživitev župnijskih
občestev zaradi pomanjkanja duhovnikov NE POMENI, da ukinjamo aktivnosti, pač pa
smo povabljeni k POVEZOVANJU;ZDRUŽEVANJU; SODELOVANJU.
V pogovoru smo člani ŽPS izrazili mnenje, da podpiramo in z zaupanjem v Božji načrt
sprejemamo iskanje novih poti za povezovanje oz. združevanje župnij. Pripravljeni smo
še naprej delati za dobrobit naše skupnosti in biti v tem še bolj zavzeti. Zavedamo se
nove stvarnosti in novih znamenj, po katerih nam govori Bog. Več bomo molili z
namenom, da bi mogli razumeti in sprejeti Božji načrt ter v novih razmerah z Božjo
pomočjo iskati nove poti za poživitev in poglobitev odnosov in vere v naših skupnostih.
Kaj bi bilo potrebno storiti za popularizacijo različnih služb v župniji oz. Cerkvi?
- STALNI DIAKON: povabiti kot pričevalca kandidata za stalnega diakona (Koprivec
iz Vrhnike), da nam približa to službo, ki je namenjena laikom
- Kako podpreti moške pri bolj aktivnem vključevanju v življenje župnije? Morda
povabimo kot pričevalca Janeza Kunca, ki vodi skupino Možje sv. Jožefa kamniške
dekanije, da predstavi njihovo delovanje in poslanstvo.
V tem duhu smo pripravili POSTNO AKCIJO 2019 – BODI DAR ali GOSPOD, TUKAJ
SEM!, da povabimo župljane k razmisleku o tem s katerimi svojimi talenti oz. darovi
lahko vsak bogati župnijo in se je pripravljen vključiti v življenje župnije. V mesečno
oznanilo za marec bo župnik napisal uvodnik o naši poklicanosti k sodelovanju in novi
stvarnosti povezovanja župnij, priložili pa bomo listek s seznamom različnih služb v
župniji, da lahko župljani izrazijo svojo pripravljenost biti dar za skupnost. Cel postni
čas bo v cerkvi nabiralnik, v katerega bodo župljani povabljeni, da izročijo svoj listek s
svojo namero.
5. Mesec marec
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 14 ur (8h –
22h) na prvi petek, 1.3. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače

- sobota, 2. 3. – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način. Ob 7.15 in 17.15.
prijavimo se za branje in molitev rožnega venca.
- Pepelnica, začetek postnega časa, postna postava – sreda, 6. 3.
- molitev križevega pota, ob postnih petkih in nedeljah ½ ure (oz. v nedeljo 20 min)
pred večerno mašo; ob petkih uprizoritev postaj z mladinci in veroučenci (4. - 9.
razred, po razporedu). Vaje vsak petek ob 17h v cerkvi! Vabljeni za bralce Začne 4.
razred.
- teden družine, 19. 3. – 25. 3.: od sv. Jožefa do Marijinega oznanjenja (Materinski
dan)
- nedelja, 24. 3. – mašo ob 9h oblikujejo družine, ob koncu maše kratek program ob
materinskem dnevu
6. Ostalo dogajanje v župniji
Kaj je pred nami:
- sobota, 2. 3. – ŠKOFIJSKO SREČANJE KLJUČARJEV v Zavodu sv. Stanislava v
Šentvidu nad Ljubljano ob 9. uri. Na isti lokaciji ob 12. uri SOBOTNA PUSTNA
ISKRICA. Ob 19.30 v Jurjevi dvorani v Stari Loki PLES STAROLOŠKIH
MLADINCEV za starše in vse, ki radi plešejo. Povabljene tudi pustne maske!
- 2.- 15. 3. – GOSTIČEVI DNEVI v Domžalah, spored dogodkov
- torek, 5. 3. – Razvojna agencija Gorenjske bo ob 18h v Jurjevi dvorani razdelila table
starih hišnih imen.
- petek in sobota, 8. in 9. 3. – KLARIN DAN MLADIH pri sestrah klarisah v Nazarjih. Iz
Škofje Loke pelje minibus. Prijave pri kapucinih.
- sobota, 16. 3. ob 19h v Jurjevi dvorani – gostovanje Ljubiteljskega gledališča Teharje
Celje ob TEDNU DRUŽINE z dramsko igro Zorka Simčiča LETA NIČ, EN DAN
POTEM. Osrednje dogajanje drame je v domu dveh mladih zakoncev, katerih odnos
je ranjen in zaznamovan z nesoglasji glede sprejetja novega življenja v njun dom.
- 22.–24. 3. – Pasijonsko romanje v Belgijo v mesto Schonberg/St. Vith na
premierno uprizoritev Passio. Organizatorja: Bratje kapucini Škofja Loka in
Pasijonski veter. Vabljeni!
- sobota, 23. 3. – spomladansko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) od
9. do 13. ure v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Predavanje Petra
Kokotca na temo Kaj pomeni biti Cerkev?
- petek, 29. 3. – PASIJONSKI DAN – ODPTJE DNEVOV ŠP ob 19h v Sokolskem
domu, Predstavitev Pasijonskih doneskov 2019/14, odprtje pasijonske razstave
slikarja Jošta Snoja
V teku so priprave za:
- četrtek, 4. 4. ob 19.45 – PASIJONSKI VEČER NA FARI, stara dekanija. VITA
DOLOROSA, 15 zgodb o svetopisemskih likih, kako so se srečali s Kristusom ob poti
na Kalvarijo, ubesedil Gregor Čušin, bere 15 domačih bralcev z gosti; spremljajoča
razstava ilustracij slikarke Agate Pavlovec.
7. Razno
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.10 uri.
6. seja v pastoralnem letu 2018/19 bo v ponedeljek, 25. 3. 2019, zvečer po večerni maši.
Temo za marec z naslovom SLUŽENJE, NE OBLAST, str. 25 v pastoralnem priročniku z
naslovom Eno srce in ena duša, preberemo vsi.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 29. 3. 2019

