ZAPISNIK
4. seje ŽPS Stara Loka z dne 28.1.2019
Lokacija:
Prisotni:

Opravičeni:
Odsotni:

župnijska cerkev (večerna maša s češčenjem Najsvetejšega) in župnišče
Stara Loka (začetek ob 18h z mašo)
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, Špela Vodnik
Blanka A. Florjanovič, Karmen Hafner, Aleš Mohorič

Dnevni red:
1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami
2. Uvodni pozdrav župnika molitev za blagoslov dela ŽPS
3. Ugotovitev navzočnosti
4. Duhovna poglobitev in pogovor ob študijski temi za januar z naslovom Dobri oskrbniki
prejetih darov iz pastoralnega priročnika ENO SRCE IN ENA DUŠA, str. 19.
Iz priročnika: V župniji je treba redno spodbujati in opozarjati k prepoznavanju svojih
darov in zavedanju delovanja Svetega Duha v življenju vsakega izmed nas. Vsak je
poklican, da išče načine in poti kako zbuditi v sebi in v bližnjih čut za služenje, kako
pomagati poglobiti vero in oživiti celotno župnijsko občestvo.
Katere darove, sposobnosti prepoznavamo pri vernikih, ki še niso dejavno vključeni v
življenje župnije? Kako bi ti naši župljani s svojimi darovi lahko obogatili našo župnijo?
Kako jih povabiti k sodelovanju?
Pubuda (sklep): Andrej Hoivik se je ponudil, da postavi in ureja Facebook stran za
župnijo, da bi dogajanje v naši župnijski skupnosti približali čim več ljudem in jih
povabili k udejstvovanju. Mojca Berce, Andrej Hoivik in župnik bodo do prihodnje seje
ŽPS (pred začetkom postnega časa) pripravili osnutek zgibanke, ki bo vabila ljudi, da
se dejavno vključijo v delo župnijske skupnosti. To povabilo bo posredovano vsem
župljanom kot POSTNI IZZIV ZA DOBRA DELA!
5. Redno pastoralno delo: februar
- statistika verskega življenja v letu 2018 (predstavljena bo v oznanilih za februar
2019): 20 krstov, (lani 34, prejšnja leta 23, 35, 36 in 38); 26 pogrebov (lani 31,
predlani 29), od tega 10 previdenih, 3 maziljeni z odvezo, 13 neprevidenih; 5
sklenitev sv. zakona (lani 10, predlani 12, prejšnje leto 5 manj). Razdeljenih 40.500
obhajil, 3.500 manj kot lani. Področje župnije Stara Loka ima cca. 5000 prebivalcev,
od tega se šteje, da je 4000 župljanov (faranov).
- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred Najsvetejšim 14 ur (8h –
22h) na prvi petek, 1. 2. – Ohranjajmo najpomembnejšo pobožnost, ki jo ima
Cerkev! 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
- sobota, 2. 2. 2019 – začetek pobožnosti 5 prvih sobot na fatimski način. Zjutraj
izjemoma ob 6.45, ker je prva maša ob 7.30 (maše kot ob nedeljah na praznik
Svečnice; naslednje pobožnosti se začenjajo ob 7.15), popoldne ob 17.15. Vpišimo
se na seznam za vodenje pobožnosti (vsakokrat 2 bralca in 1 molivec rožnega
venca).
- Svečnica, praznik Jezusovega darovanja – sobota, 2. 2.: blagoslov sveč, darovanje
sveč in voska za cerkev, nabirka za ogrevanje in razsvetljavo. Maše po nedeljskem
redu.

- blagoslov sv. Blaža – nedelja, 3. 2.: Ne pozabimo na lep star običaj Blaževega
blagoslova za varstvo pred boleznimi v grlu in vsakim drugim zlom!
- sobota, 9. 2. – god sv. Apolonije, ob 8h maša tudi v Pevnem (stranski oltar posvečen
sv. Apoloniji)
- Svetovni dan bolnikov, praznik lurške Matere Božje – ponedeljek, 11. 2.: po po
večerni maši bo procesija z lučkami po cerkvi za vse
6. Razno
Kako je bilo:
- trikraljevska akcija od četrtka do sobote, 27. – 29. 12. 2018 (popoldne od 14h dalje).
Odličen odziv, zbrali cca. 4.800 EUR (cca. 600 EUR več kot lani). Dve skupini sta šli
po vseh stanovanjih stolpnic, lep sprejem. Dobro bi bilo imeti še kakšno skupino več.
Na dan so hodile 3-4 skupine, sodelovalo je okoli 35 otrok. Polovico zbranih sladkarij
so otroci podarili za Karitas, ki so izrazili veliko hvaležnost.
V adventni akciji OTROCI ZA OTROKE še nikoli ni bilo oddanih tako malo adventnih
hranilnikov, zelo slab odziv otrok pri verouku.
- petek, 25.1.2019, Jurjeva dvorana ob 19h – predavanje prof. dr. Jožko Pirc: “Pridi, da
ti pokažem zaročenko, Jagnjetovo nevesto!”, o tem kdo smo Cerkev, kdaj se rodi in
kako biti Cerkev danes, da bi res bili Kristusovo telo kot si je to skrivnost za nas
zamislil Bog. Imamo tri pripomočke na tej poti: obhajati se z Božjo besedo, obhajati
se z evharistijo in obhajati se z bratom. Tako preprosto, pa vendar se zdi da
marsikdaj tako zahtevno...
Kaj je pred nami:
- nedelja, 3. 2., ob 19h – Dobrodelni koncert župnijske Karitas Sveti Duh pri Škofji Loki.
- sobota, 9. 2. – Dekanijsko srečanje mladih v župniji Reteče
7. Zaključek z molitvijo.
Seja je zaključena ob 21.00 uri.
5. seja ŽPS v pastoralnem letu 2018/19 bo v ponedeljek, 25. 2. 2019. Pričnemo z večerno
mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču.

Vsi preberemo duhovno poglobitev s temo za februar Poklicani k vzajemnemu sodelovanju
in služenju, str. 22 v pastoralnem priročniku ENO SRCE IN ENA DUŠA.

VSE DOBRO!
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič
Kraj in datum: Stara Loka, 3. 2. 2019

