Gorenja Trebuša, 5.9.2015

SEJA ŽPS NA DUHOVNI OBNOVI
5.9.2015 v Gorenji Trebuši
Prisotni : župnik in 10 članov ŽPS.
Dnevni red :

Dogodki, ki so pred nami:

1. začetek pastoralnega in veroučnega leta - 6.9. ob 11.00
2. praznik Marijinega rojstva - 8.9.
3. začetek rožnovenske pobožnosti - 1. oktober
4. Misijonski srečolov in obletnice krstov - 18.10.
5. Poročilo ŽGS
6. Razno ....

1. Začetek pastoralnega in veroučnega leta - 6.9. sv.maša ob 11.00:
Problem je, da nikogar ne zanima potek, oblikovanje veroučne maše, in sodelovanje. Potrebna je
rešitev na načelni ravni : potrebne so ideje, vzpodbude, sugestije in konkretni predlogi, kdo je za kaj
na voljo. Za nekatere dogodke je pri bogoslužjih premalo aktivnosti za večje sodelovanje. Sicer
povprečen faran razume, da je to v domeni duhovnika-župnika, a glede vključevanja laikov v
župnijsko življenje je potrebno to spremeniti: več angažiranosti ŽPS-komisije za bogoslužje, da
spremlja celoletno bogoslužje.
Kakšne spremembe so potrebne? Primerno je, da za bogoslužje farani vse pripravijo, duhovnikamašnika se obvesti o točkah, nosilci tega so župljani, gre za prenos soodgovornosti na skupnost,
občestvo (primeri na Primorskem in v misijonih: vse je pripravljeno, ministranti, pevci, tisti ki ima
uvod, bralci, duhovnik samo pristopi k maši). Posamezniki so tisti, ki vstopijo, v smislu različni so
darovi, isti pa je duh. Bogoslužje vodi duhovnik, občestvo naj bo navzoče preko različnih drobnih
elementov (primer tudi za veroučno sv.mašo - sodelovanje mladina in starši, potrebno vključiti vse z
vsebino začetka pastoral.veroučnega leta) : - začetek maše-pozdrav,nagovor, - bralci BB, - prošnjeveč oseb lahko po svojih besedah, - darovanje-prinesejo darove (tudi simbolične,veroučne in šolske
knjige...) starši in otroci, - pred Oče naš-nagovor, - pozdrav miru in sprave, - zahvala po obhajilu, pri obvestilih, nekdo v imenu skupine vse animira za odločitev o nečem-v razmislek do naslednje
nedelje. Dobrodošli so namigi, ponudbe s strani župljanov !
Duhovnik ni edini, ki je odgovoren za bogoslužje, so drugi soodgovorni pri tem. Gre za to, da
vključimo le nekaj od tega, vsak doda en element: ŽPS, mladinci in otroci, ali iz kakšne druge
skupine, tako se pokaže občestvo.
Težave so tudi pri bralcih Božje besede (odsotnost med dopusti še konec avgusta). Bralec mora
vedno sam priti, javiti se, vsaj 1 dan preje (ne, da se ga išče po cerkvi), brati je potrebno iz knjige
BB, nikoli iz lista, kar je nespodobno za Božjo besedo ! Potrebno je zagotoviti: dobro svetlobo,
pravilno odprto knjigo. Težave pri veroukarjih : pravočasen prihod, branje iz knjige. Bralec vsebino
sporoča samo, ko ve, kaj bere !
Problem tudi pri maši z ljudskim petjem ob 9.15, potrebno je nekaj spremeniti, izboljšati, učenje
pesmi pred mašo tudi koristi, predvsem za prihodnje tedne (kantor, voditelj petja?). Cerkev je jedro
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cerkvenega petja.
Sv.maša, ko sodeluje mladinski zbor: dobrodošlo gojiti tudi koralno petje (in petje kanonov ?).
Urnik nedeljskih sv.maš smo ohranili. Vsaj pri kakšni maši naj bi se uresničil vzorček, prava
podoba občestvene maše, da je doživeta kot občestvena zadeva, in ne privatna zadeva. Imamo
raznolike nedeljske maše: 8.00 - mešani zbor, 9.15 ljudsko petje, 11. družinska. Sv.mašo ob 9.15 bo
duhov.pomočnik na svoj način oblikoval v sodelovanju z organistom.
Pri sv.mašah zelo bogati klicanje Sv.DUHA- občestvo naj bi klicalo sv. duha “Pridi in posveti ta
kruh in vino“, je velika zbranost in lepota bogoslužja, odpira oči vernikom, zakaj pravzaprav gre,
preko te dinamike se tudi izobražujemo.
Svetopisemska skupnost - od zdaj jo vodi duhov.pomočnik. Ob sredah 4 dni preje pregledajo, se
poglobijo v Božjo besedo, kar se čuti pri branju. Premalo je zanimanja za to skupnost, premajhna je
angažiranost laikov /videti lepoto, ko se enkrat tedensko posvetiš Božji besedi!/
Sklepi: - Potrebno je razmišljati o večjem vključevanju laikov pri bogoslužju, tu pride do izraza
bogastvo duhovnega življenja župljanov. (namigi iz Koncilskih odlokov za vlogo laika). konkretne
rešitve - O.: Komisija za BOGOSLUŽJE.
- Glede sodelovanja prvo nedeljo v septembru - začetek verouč.pastoral.leta, dogovoriti se
na seji ŽPS v JUNIJU, da je konec avgusta to pripravljeno, pri tej maši predstaviti tudi vse
katehiste.
2. Praznik Marijinega rojstva - 8.9. : za sv.mašo ni potrebno nič posebnega.
3. Začetek rožnovenske pobožnosti - 1. oktober :
Lansko leto namesto stalne molilke molil duhovnik, ki mašuje. Ali ohranimo isti urnik, kot je ostale
mesece, začetek molitve ob 18.30, ali ob 19.00 ?
Pobuda : župljan moli Rožni venec pred Najsvetejšim, ali izmenično dve ali več oseb. Tako se
prebudi posameznik. Ko vernik da pobudo in se je pripravljen vključiti, je za duhovnika - župnika
veliko veselje. Za vsakega je to osebna odločitev, kdor zmore.
Sklepi: - Izpostavljeno Najsvetejše ob 18.00 uri, pol ure tišina, ob 18.30 molitev Rožnega venca
pred Najsvetejšim. Za sv.maše ob 19.00 uri se je izkazalo kot idealno.
- Vsem pastoralnim sodelavcem posreduje do 20.9. tajnica povabilo za molitev Rožnega
venca pred Najsvetejšim v oktobru, vsak se javi župniku-mašniku ali pa mežnarju vsaj nekaj minut
preje, ali za določen datum, kar bo z veseljem sprejeto. Tajnica posreduje povabilo tudi skrbniku za
vnos na spletno stran župnije.
4. Misijonski srečolov in obletnice krstov - 18.10. :
Za Misijonski srečolov Sestram FMM sporoči tajnica, da vse pripravijo kot doslej, kljub izpadu na
koledarju. Dogovor med pripravo zapisnika: S strani sestre FMM potrjeno, da bodo pripravile
misijonski sreč., obveščanje faranov se prične okrog 3.10., sestre se nam javijo, kolikor potrebujejo
pomoči.
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Obletnice krstov 18.10. ob 11. uri : O.: komisija za BOGOSLUŽJE, pripravi in odošlje vabila ter
poskrbi za oblikovanje sv.maše.
5. Poročilo ŽGS :
Obnova cerkvene ure bo verjetno zaključena v septembru. Mojster je imel več dela pri materialu,
plačan je bil predračun 2.500 evrov, skupni račun v višini nekaj čez 6.000 evrov bo poravnan.
Potrebna bo kvečjemu še ena nabirka. Ko bo ura pričela obratovati, bo tudi vse poplačano.
Za obnovo odbojkarskega igrišča sta bila pred počitnicami prejeta 2 predračuna, nakar smo se
odločili za izvedbo v lastni režiji. Član ŽPS je nabavil material in podal oceno stroškov. Zaradi
odsotnosti mladih poleti bomo pričeli z deli v mesecu septembru s pomočjo mladine in zagotovili
odvodnjavanje odboj.igrišča, položili kinete in peskolov ter zagotovili odtok meteorne vode v kanal.
Član ŽPS se je dogovoril z zidarjem, odgovornim za ureditev poti ob DJK. Ocenjuje se, da bo vse
narejeno s cca 25% manjšimi stroški, strošek za material do cca 1.500 evrov. Posebej dobro je to, da
mladinci sodelujejo pri teh delih, tako da imajo še bolj radi svoje igrišče.
6. Razno :
- Čez poletje včasih ni nobenega ministranta, kar je nekakšna praznina pri maši. Obstaja čez poletje
kakšen urnik, dežurstvo obveznega ministriranja ? V počitniškem času je težava zaradi odsotnosti
otrok in mladine, pa tudi zaradi starosti otrok, ki so mlajši in nesamostojni, večina jih tako pride s
starši.
- Če bi med ministrante vključili tudi deklice, je vprašljivo zaradi fantov, ker bi le-ti nato prenehali
ministrirati.
Letos bo za ministrante odgovoren g.župnik, poskrbel bo tudi za nove kadre. Dobrodošli so tudi
odrasli možje !
Povabljeni smo, da kadarkoli podamo svoje predloge, ideje, ali odločitve glede sodelovanja v
župnijski skupnosti !
Sejo smo opravili v 50 minutah.
zapisala tajnica ŽPS
16.09.2015
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