ZAPISNIK
6. seje ŽPS Stara Loka z dne 23. 4. 2018
župnijska cerkev (po večerni maši ob 19h) in župnišče Stara Loka (začetek ob
20h)
Prisotni:
Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Urška Florjančič, Karmen Hafner, Marija
Jezeršek, Franci Pertovt, Tončka Trilar
Opravičeni: Andrej Hoivik, Metka Oblak, Jan Pintar
Ostali odsotni: Zinka Benedik, Blanka A. Florjanovič, Marcel Kokelj, Aleš Mohorič, Špela
Vodnik
Lokacija:

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. Študijsko temo za marec z naslovom Izzivi odraščanja, mladosti
in osebne odločitve za vero iz pastoralnega priročnika IZ RODA V ROD je pripravila
Karmen Hafner.
5. Mesec april - maj
- torek, 24. 4. – god farnega zavetnika sv. Jurija. Maše kot ob nedeljah. Pri češčenju
se bo od 10.00 – 12.00 in 14.00 – 18.00 zvrstilo 6 skupin, ob 18.30 bodo pete litanije
in ob 19.00 slovesna sv. maša. Razpored češčenja po skupinah je v farnih oznanilih.
- sreda, 25. 4. – sveti Marko, evangelist. Markova procesija v Crngrobu z jutranjo
sveto mašo ob 8h (dan po prazniku sv. Jurija). LEPO POVABLJENI, DA
OHRANJAMO TO LEPO STARODAVNO TRADICIJO, KI BOGATI NAŠO VERO IN
ZAUPANJE V BOŽJO PREVIDNOST!
- torek, 1. 5. – praznik Jožefa delavca. Zaobljubljena sv. maša zaradi požarov, v
Sopotnici ob 9h, ob 16h tudi sv. maša v Crngrobu, začetek šmarnic v majniku.
Branje o Frideriku Baragi.
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred Najsvetejšim 14 ur (8h –
22h) na prvi petek, 4. 5. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače
Od zimskega časa podaljšamo češčenje od 20h na 22h na željo faranov (Pavla
Jesenovec). Uro slavljenja od 20h do 21h pripravijo družine.
- sobota, 5. 5. – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način, ob 7.15 in 18.15.
- ponedeljek, 7. 5., torek, 8. 5., sreda, 9. 5. – KRIŽNI TEDEN, prošnji dnevi pred
Vnebohodom (sv. maše ob 8h na Križni Gori, v Pevnem in v Crngrobu): krepiti
zavest o pomenu molitve s procesijo in sveto mašo za blagoslov polj, travnikov,
pridelkov in vsega našega dela. Peš romanje v Pevno (odhod v torek 7.15 pri križu) in
v Crngrob (odhod v sredo 7.00 pri križu).
- četrtek, 10. 5. – Vnebohod. Ob 16h sv. maša tudi v Crngrobu.
- nedelja, 13. 5. – prvo sv. obhajilo, pred tem 3-dnevnica kot priprava na praznik
- nedelja, 20. 5. – Binkošti. Pri maši ob 9h maziljenje starejših, bolnih in invalidov,
po maši zanje srečanje in pogostitev pred župniščem. Pripravlja starološka Karitas,
pripraviti pomagajo skavti.
Popoldne peš romanje BIRMANCEV IN PRVOOBHAJANCEV Z DRUŽINAMI v
Crngrob. Šmarnična maša ob 16h, po njej kratko druženje ob cerkvi. Odhod izpred
starološke cerkve ob 14.45.

- nedelja, 27. 5. – goduje bl. Alojzij Grozde. Ob 11:00 v Crngrobu spominska
slovesnost s sv. mašo za žrtve povojnih pobojev v Crngrobu. POVABLJENI; DA
NAS ČIM VEČ PRIHAJA MOLIT IN PROSIT ZA SPRAVO IN ODPUŠČANJE!
- četrtek, 31. 5. – Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi (Telovo). Maše kot ob
nedeljah. Uro pred večerno mašo češčenje Najsvetejšega.
- nedelja, 3. 6. – nedelja Telovske procesije. Po prvi maši procesija s tremi
blagoslovi. Druga maša ob 10h. Otroci trosijo cvetje.
6. Ostalo dogajanje v župniji
Kako je bilo:
- nedelja, 15. 4. – Sveta birma. Škof birmovalec Anton Jamnik, 47 mladih. Odlično
vzdušje, DOBRA PRAKSA, da se CELOTNO birmovanje VRŠI V TIŠINI (brez
petja), da celotno občestvo spremlja podelitev zakramenta vsakemu birmancu
- sobota, 21. 4. – zaključno predavanje z Družinsko akademijo, za birmance, mladino
in starše. Tema: LJUBEZEN IN ODNOSI. Gosta Katarina in Marko Nzobandora
(Zavod ŽIV!M).
Odlično predavanje s pričevanjem. Zelo malo domačih birmancev, zelo slab odziv
staršev, kar nekaj mladih s starši iz drugih župnij, iz kroga Družinske akademije.
Za prihodnji 2 leti, v sklopu OBVEZNE 2-LETNE PRIPRAVE NA BIRMO, načrtujemo
tak dogodek s Katarino iz Zavoda ŽIV!M 2x (1 x letno, da se vsebina lahko porazdeli
in postopno nadgrajuje). Podobno načrtujejo v župniji Reteče, se bomo uskladili.
Kaj je pred nami:
- sobota, 28. 4. – po večerni maši bo v farni cerkvi koncert mladinskega pevskega
zbora MINUTA ČEZ iz Župnije Selca, ki ga vodi Ana Šolar. Mladi bodo peli in
igrali ritmično-duhovno glasbo. Pričetek ob 19.45. Zbor bo sodeloval tudi pri
večerni maši. ŠE POSEBEJ POVABIMO BIRMANCE IN MLADINO!
- nedelja, 6. 5. – tradicionalno romanje po staroloških podružnicah, predstavljenih v
knjižici »Starološki romar« Odhod iz Stare Loke ob 8.30. Na Križni Gori sv. maša ob
10.30. Organizirata Prosvetno društvo Sotočje in naša župnija. Romanje poteka
drugo soboto v maju, prvič je bilo organizirano maja 2011.
- četrtek, 10. 5. – Jurjeva dvorana, ob 20h. Pogovorni večer s predstavitvijo knjige
KOTA 101. Naslov večera: »ZA SPODOBNO DRŽAVO - KDAJ, ČE NE ZDAJ? KJE,
ČE NE TUKAJ? KDO, ČE NE MI?« Avtor knjige, profesor in publicist dr. Boštjan M.
Turk ter gosti Aleš Primc, Metka Zevnik in Rajko Perčič bodo spregovorili, kako vrniti
naši državi spodobnost.
- četrtek, 25. 5. – ZAKLJUČNI PIKNIK za veroukarje 9. razreda in njihove starše na
župnijskem vrtu. Povabiti vse, da od doma prinesejo pecivo. Druženje skupaj s
KATEHETI; ANIMATORJI IN MLADINSKO SKUPINO.
7. Razno
- do prvega sv. obhajila bomo imeli novo bandero, dar družin na čast fatimski Mariji in
sv. Jožefu, s priprošnjo za otroke, družine in domovino. Podobi fatimske Marije z
otroci in sv. Jožefa z Jezusom bo narisala v akril tehniki slikarka Maja Šubic. Neža
Karlin bo v nedeljo z ambona pozvala VSE DRUŽINE, ki se čutijo nagovorjene, da
postanejo dobrotniki za novo bandero, da dajo svoj dar kolikor kdo more in želi.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 22.00 uri.

7. seja v pastoralnem letu 2017/18 bo v ponedeljek, 28. 5. 2018, zvečer po večerni. Temo
za april z naslovom STARI STARŠI IN NJIHOVA VLOGA PRI VERSKI VZGOJI (str. 29 v
pastoralnem priročniku z naslovom Iz roda v rod) pripravi Franci Pertovt.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič

Kraj in datum: Stara Loka, 24. 4. 2018, na praznik farnega zavetnika sv. Jurija v Stari Loki

