ZAPISNIK
6. seje ŽPS Stara Loka v pastoralnem letu 2018/19 z dne 25. 3. 2019
Lokacija:
Prisotni:
Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša ob 18h), nadaljevanje v župnišču Stara Loka
Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Urška Florjančič, Andrej Hoivik, Marija
Jezeršek, Metka Oblak, Franci Pertovt, Tončka Trilar
Marjan Debeljak, Marcel Kokelj, Jan Pintar, Karmen Hafner, Špela Vodnik
Zinka Benedik, Blanka A. Florjanovič, 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 marec z naslovom Služenje, ne
oblast iz pastoralnega priročnika ENO SRCE IN ENA DUŠA, str. 25.
V postni akciji BODI DAR, s katero smo povabili nove župljane k sodelovanju in
udejstvovanju v župniji, je zaenkrat slab odziv (ga ni). Ne obupajmo, nadaljujemo in
zremo naprej, osebno povabimo ljudi. Bodimo zgled VESELEGA KRISTJANA, zremo
naprej z optimizmom. Posebno povabiti moške, da ponovno najdejo svoje mesto v
župniji in postanejo dejavni oznanjevalci in varuhu naših družin in svete Cerkve po
zgledu sv. Jožefa!
5. Mesec april
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 14 ur (8h –
22h) na prvi petek, 5. 4. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje
domače
- sobota, 6. 4. – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način. Ob 7.15 in 17.15.
Sodelujemo po razporedu.
- molitev križevega pota, ob postnih petkih ½ ure pred večerno mašo; uprizoritev
postaj z mladinci in veroučenci (4. - 9. razred, po razporedu). Zadnji teden marca vaje
ob 17h v cerkvi, v aprilu ob 18h! Vabljeni za bralce
- na Veliki četrtek, 18. 4. – začetek obredov Velikega tedna pri večerni sveti maši
- na Veliki petek, 19. 4. ob 15.00 člani ŽPS molimo križev pot v župnijski cerkvi.
Začetek Devetdnevnice Božjega usmiljenja.
- nedelja, 21. 4., VELIKA NOČ – jutranja vstajenjska procesija je nezamenljiv obred,
zato se potrudimo z udeležbo!
- bela nedelja, 28. 4. – praznik Božjega usmiljenja
6. Ostalo dogajanje v župniji
Kako je bilo:
- 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.
- 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? Srečanja smo se udeležili Marcel Kokelj,
Metka Oblak, Mojca Berce, Urška Florjančič in Alojz Snoj.
V pogovoru na delavnicah med člani ŽPS iz drugih krajev je bilo čutiti opazen porast
udejstvovanja moških v Cerkvi. VZPODBUDNO

Kaj je pred nami:
- petek, 29. 3. – PASIJONSKI DAN – ODPTJE DNEVOV ŠP ob 19h v Sokolskem
domu, Predstavitev Pasijonskih doneskov 2019/14, odprtje pasijonske razstave
slikarja Jošta Snoja.
- 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
- obnova orgel v Crngrobu (Andrej Hoivik): Odbor za obnovo orgel je za mesec maj v
sodelovanju z Janezom Jocifom (JSKD) pripravil serijo nedeljskih koncertov ob 17h
(po šmarničnih mašah). Uvodni koncert bo v petek, 26. 4. ob 17h z nastopajočimi:
garažni decet, Duo Poročni trenutek, Gregor Voje (orgle). Za prvomajske praznike
Andrej in Aleksandra Hoivik pripravljata akcijo dežurstva, da bi bila cerkev lahko
odprta obiskovalcem za ogled.
- obnovitvena dela na zvoniku cerkve sv. Križa na Križni Gori (Alojz Snoj): danes so na
cerkvi postavili križ na strehi zvonika in ga blagoslovili. Prvo nedeljo v maju (5. maja)
bo na Križni Gori slovesna sveta maša z blagoslovom obnovitvenih del. Lani je bilo
zbranih 20.000 EUR in poplačana dela, letos pa bo potrebno zbrati še cca. 20.000 za
poplačilo letošnjih del.
8. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 20.30 uri.
7. seja v pastoralnem letu 2018/19 bo v ponedeljek, 27. 5. 2019, zvečer po večerni maši.
Temo za maj z naslovom Oblikovanje in usposabljanje župnijskih sodelavcev, str. 32 v
pastoralnem priročniku z naslovom ENO SRCE IN ENA DUŠA, preberemo vsi.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 30. 3. 2019

