ZAPISNIK
2. seje ŽPS Stara Loka 2018/19 z dne 22.10.2018
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče
Stara Loka (začetek ob 20.00)
Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška
Florjančič, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Franci Pertovt,
Tončka Trilar, Špela Vodnik
Karmen Hafner, Andrej Hoivik, Jan Pintar
Blanka A. Florjanovič

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Molitev in uvodni pozdrav župnika
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev: Pastoralni priročnik ENO SRCE IN ENA DUŠA. Študijski temi za
september in oktober z naslovom Eno srce in ena duša & V enem Duhu krščeni v
eno Telo smo prebrali doma.
Jezus je od svojih učencev pričakoval pomoč in sodelovanje. Sam je posegel šele
potem, ko so učenci naredili, kar so sami lahko. Služenje mora biti stvar občestva.
… Verniki, ki se jim v župniji zgolj streže, postanejo potrošniki; verniki, ki v župniji
dejavno sodelujejo, pa postanejo sodelavci. Živo župnijsko občestvo bi moralo biti
podobno družini, v kateri vsi člani skrbijo za skupno dobro. Edini člani, ki v družini
ne pomagajo, so dojenčki in onemogli.
5. Redno pastoralno delo - mesec november, mesec molitve za rajne
- praznik vseh svetih, četrtek, 1.11., in dan spomina vseh vernih rajnih, petek, 2.11.
Vabljeni k molitvi rožnih vencev:
četrtek, 1.11. – 1 del rožnega venca pol ure pred večerno mašo, 2 dela rožnega
venca po maši
petek, 2.11. – ob 6h 3 deli rožnega venca, ob 7h maša, po maši kropljenje grobov, ob
8h druga maša, tretja maša ob 18h
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA, 2. in 3.11. – češčenje/adoracija pred Najsvetejšim
14 ur (8h – 22h) na prvi petek: Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno
svoje domače Od 19h do 20h molitveno uro s slavljenjem pripravijo družine.
- zahvalna nedelja, 4.11. – srečanje zakonskih jubilantov pri sv. maši ob 9h. Po sveti
maši pripravimo pogostitev za jubilante v Jurjevi dvorani.
6. Razno
Kako je bilo:
- sobota, 20.10. – začetek projekta obnove orgel v Crngrobu s koncertom
Škofjeloškega okteta ob 17.30. Pobudnik in predsednik strokovnega odbora je Gregor
Voje. Ocenjen strošek za obnovo orgel in restavriranje omare je cca. 50.000 EUR.
Vsi povabljeni, da postanemo AMBASADORJI obnove orgel in oživitve našega
romarskega kraja širom Slovenije!
Kaj je pred nami:
- torek, 30. oktobra 2018, Lipica ob 14.30 uri: Spominska slovesnost za žrtve
povojnih pobojev na Škofjeloškem. Liturgični obred vodi dekan škofjeloške
dekanije Gregor Luštrek. Govornik dr. Matija Ogrin. Zaželena je večja prisotnost naših
faranov na tej slovesnosti.

- nedelja, 18. 11., svetovni dan ubogih – od lani na željo papeža Frančiška obhajamo
vsako leto na 33. nedeljo med letom, na predzadnjo nedeljo cerkvenega leta, pred
praznikom nedelje Kristusa Kralja vesoljstva, ki se je poistovetil z malimi in ubogimi in
nas bo sodil po delih usmiljenja
- Nikodemovi večeri: pon., 19.11. – čet., 22.11.2018, vsak večer ob 19.30 uri na
Teološki fakulteti. Tema: Mladi in (ne)moč vere
- teden zaporov: ned., 18.11. – sob., 24.11.2018
- petek, 23.11.2018: 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, ob 19h v Jurjevi dvorani v Stari Loki. Večer
pripravlja Kulturno zgodovinsko društvo Lonka Stara Loka, zapisnik prepisal in knjigo
uredil A. Pavel Florjančič
- srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu
nad Ljubljano:
JESENSKO srečanje v soboto, 24. 11. 2018, od 9. do 13. ure
SPOMLADANSKO srečanje v soboto, 23. 03. 2019, od 9. do 13. ure
- teden Karitas: ned., 25.11. – ned., 2.12.2018 (nedelja Karitas, 1. adventna nedelja),
romanje sodelavcev Karitas v Ponikvo in Klic dobrote pa v sredo, 28.11.
Pobude, vprašanja:
- Marija Jezeršek posreduje vprašanje nekaterih starejših iz CSS, zakaj zadnje čase
veliko zvoni. Župnik pojasni kdaj in čemu zvonovi bijejo oz. zvonijo: bije uro, Ave
Marija, zvonjenje za mrliča, vabi k maši, pritrkavanje ob praznikih.
- Urška Florjančič omeni, da se je letos večje število staroloških otrok vpisalo k Loškim
skavtom. Pomembno je, da otroci in mladina še naprej ostanejo vraščeni, povezani in
aktivni v župniji, kjer skupaj gradimo občestvo. Iskati je treba sinergijo med župnijo in
skavtstvom. Pri tem imamo starši nalogo, da smo čuječi in pozorni.
7. Sklepi
8. Zaključek z molitvijo
3. seja ŽPS v pastoralnem letu 2018/19 bo v ponedeljek, t.j., 26. 11. 2018. Pričnemo z
večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču (18.45).
Duhovno poglobitev s temo za november z naslovom Gostoljuben družinski dom
preberemo VSI.

Seja se je zaključila ob 20.30 uri.

MIR IN VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 24. 10. 2018

