ZAPISNIK SEJE ŽPS z dne 20. 5. 2015
Odsotni: 3.

Dnevni red:
1. Molitev, duhovna misel
2. Dogodki, ki so pred nami:
- predstavitev-umestitev članov ŽPS 24.5. ob 9.15
- srečanje katehumenov 24.5. ob 11.00
- prvo sveto obhajilo 31.5. ob 11.00 (starši)
- sv.Rešnje Telo in Kri 4.6. (celodnevna adoracija, procesija)
- dan družin – sklep veroučnega leta 7.6. ob 11.00
- župnijsko žegnanje 21.6. ob 10.00
- kresovanje 24.6. ob 19.00
- Nova maša Petra Možina 28.6. ob 15.00, ponovitev nove maše 5.7. ob 10.00
3. Razno :
 Srečanje članov ŽPS 9.5.2015 v Zavodu sv.Stanislava
 Finžgarjeva galerija – pomoč pri dežurstvu
 Ukinitev nedeljske maše
 Predlogi za koledar 2015/2016

1. Molitev, duhovna misel – odlomek iz SP
Komentar : danes smo mnogo bližje Sv.Duhu, kot stoletja nazaj. Sv.Duh je navzoč pri
stvarjenju, kar poteka do konca sveta. Bog ne neha ustvarjati. Odrešenje poteka, ker Bog
po Jezusu v Sv.Duhu odrešuje človeški rod, oboje pa giblje Sv.Duh. Če gojimo to resnico,
čutimo to lepoto, Njegovo navzočnost v stvarstvu in lepoto odrešenja. To je delo Sv.Duha,
Očeta in Jezusa, vse iz Božje Ljubezni.

2. Predstavitev-umestitev članov ŽPS za mandatno obdobje 2015-2020 –24.5. ob 9.15
Pri sv.maši se občestvu predstavi vse člane in jim izroči škofova imenovanja.
3. Srečanje katehumenov - 24.5. ob 11.00
Odziv povabljenih je zelo dober, glede pogostitve bodo poskrbeli sami. Pričakuje se, da
pride več članov iz ene družine ali celotne družine katehumenov. Katehumeni sodelujejo
pri sv. maši. .

4. Prvo sveto obhajilo - 31.5. ob 11.00
Praznik in dogodek cele župnije, pred tem bo potekala 3-dnevnica:
Sklepi : - pri sv.mašah (28.,29.in 30.maj) ob 19.00 namesto pridige nagovor otrok na
tepihu (kot sv.maša v nedeljo ob 11.00), te 3 dni se šmarnice ne berejo.
-, pri mašah se sodeluje s kitaro.

5. Sv.Rešnje Telo in kri - 4.6.
Po jutranji maši poteka celodnevna adoracija do maše ob 19.00.
Sklepi : - razpored adoracije se oblikuje po urah od 9.00 do 18.00, pri vsaki uri sodeluje
ena od skupin, ter župljani iz nekaj ulic po abecednem redu,
- adoracija za člane ŽPS** : od 11.00-12.00 ure, ter od 18.00-19.00 ure,
**Dopolnitev med pripravo zapisnika : komisija BOGOSLUŽJE = od 12.00-13.00 ure,
komisija OZNANJEVANJE = od 14.00-15.00 ure in komisija DOBRODELNOST = od
17.00-18.00 ure,
- po adoraciji se sv.maša prične ob 18.45 z litanijami (zbor),
- procesija : pri nošenju neba, bandera in bakel sodelujejo mladincii.
- izda se naslednje župnijsko Glasilo (v večjem obsegu), z vsemi dogodki za meseca junij
in julij, s pričetkom praznika 4.6. z obvestilom župljanom za celodnevno adoracijo;
razpredelnica po ulicah (abeced.red) ter vsako uro tudi ena skupina.
6. Dan družin – sklep veroučnega leta - 7.6. ob 11.00
Glede na zelo dobro odzivnost in vsako leto večje število prisotnih ni potrebno ničesar
spreminjati; pri dogodku gre predvsem za veliko spontanosti in veselja.
Sklepi : - vsebinsko se dogodek imenuje zaključek veroučnega leta s srečanjem družin
(župnijsko Glasilo),
- povabljene so vse družine v župniji; okvirni program na vrtu :
- razdelitev spričeval,

- kratek koncert otroškega pevskega zborčka.,
- kosilo, družabne igre in druženje do 17.00 ure.
- potrebno je dobiti povezovalca programa oz. animatorja.
7. Župnijsko žegnanje – 21.6. ob 10.00
Zakonca naše župnije podarita kipec (glavo) župnika F.S.Finžgarja, kiparja Mihaela Kač.
Sklepi : - povabi se kiparja Mihaela KAČ
- ob blagoslovu nagovor župljana o župniku Finžgarju ter nagovor kiparja M.KAČ,
- zbor izbere ustrezne pesmi,
- druženje na vrtu – pogostitev = poskrbi komis.DOBRODEL.,
- ob koncu blagoslova kratka zahvala,
- pri blagoslovu je potreben povezovalec, dogovor najkasneje do seje 17.6.

8. Maša za domovino in Kresovanje – 24.6. ob 19.00
Sklepi : - sodelovanje pri sv.maši - = komis. BOGOSLUŽJE,
- program na župnij.vrtu/terasi DJK : branje odlomkov iz del F.S.Finžgarja ** –
komis.OZNANJANJEVANJE,
- za glasbeni del se povabi mladinski pevski zbor,
- za pogostitev – komis.DOBRODEL. (sok, vino, preste)
- do 16.6. javiti Radiu OGNJIŠČE, za povabilo (maša in Kresovanje s kultur.programom) v
radijskih oznanilih.

9. Nova maša diakona Petra MOŽINA – 28.6. ob 15.00, Matenja vas pri Postojni
in Ponovitev nove maše – 5.7. ob 10.00, Lj.Trnovo
Peter MOŽINA je poslal vsem članom po e-pošti vabilo na posvečenje (27.6.), novo mašo
(28.6.) in ponovitev nove maše (5.7.).
Sklepi : - glede oznanila za župljane o možnosti prevoza v Matenjo vas – ni potrebno,
- oznaniti v naslednjem župnij. Glasilu o datumu in uri obeh dogodkov,
- ponovitev nove maše 5.7. ob 10.00 – mešani p.zbor je povezan s Petrom,
- darilo župnije za novomašnika Petra,
- nagovor oz. zahvalo Petru z darilom v začetku sv.maše – pripravi komis.BOGOSLUŽ.

RAZNO :
1. Poročilo ŽGS : Dana je pobuda za obnovo kipa Janeza Krstnika na Trnovskem mostu.
MOL mora pripraviti restavratorski načrt, obnova bi bila predvidoma v l. 2016.
Cerkvena ura, na kateri so razmajani zobniki (stari 120 let), je potrebna popravila.
Predračun za obnovo znaša 6.000 eurov. O tem bo članek v naslednjem župnij Glasilu,
doda se še prošnja za finančno pomoč oz. donacije za stroške popravila. Ura bo
obnovljena v mesecu juniju.
Računalnik v župnijski pisarni je v zadnjem času zelo slabo deloval, bile so tudi težave pri
prejemanju e-pošte, zato bo v mesecu maju nadomeščen z novim.
2. Poročilo o dekanijskem srečanju ŽPS 9.5.(v Zavodu sv.Stanislava): udeleženka na
srečanju pove v nekaj iz nagovora nadškofa S.Zoreta, in povabilo članom za morebitno
udeležbo na srečanju zopet 13.6.
3. Pomoč. pri dežurstvu v Finžgarjevi galeriji - povabljeni smo vsi, da se odzovemo sami,
ali pridobimo koga, ki bi bil pripravljen pomagati, da se poveča število dežurnih in breme
razdeli; skratka iščemo prostovoljce.
Odpiralni čas je trenutno : tor.-pet.:11.00–13.00, sobota 16.00-19.00

.

4. Mladinci povedo, da so lesene plošče okrog igrišča za odbojko zelo slabe, dotrajane,
kar
predstavlja
tudi
nevarnost
ob
igrišču,
zato
prosijo
za
obnovo.
– član ŽPS posreduje na ŽGS.
5. Srednji radiator v Finžgarjevi galeriji je povešen, kar bi bilo potrebno popraviti. – član
ŽPS posreduje na ŽGS.
6. Dva člana urejata koledar v »Googlu«, ki bi bil uporaben na 'pametnih telefonih',
predvsem za boljše obveščanje staršev veroučencev za verouk in druge dogodke ter
dejavnosti otrok v župniji.
7. Ukinitev nedeljske sv.maše: na odločitev se počaka do septembra 2015, ko bo bolj
jasno, koliko bo pomoči drugih duhovnikov in ko pride diakon.
8. Predlogi za koledar 2015/2016 : vse komisije (vodje) morajo do naslednje seje 17.6.
pripraviti predloge za datume dogodkov, katere pokriva posamezna komisija, nato to
pregledamo na seji ŽPS.
9. Objava zapisnikov sej ŽPS - v skrajšani obliki naj se vnese na spletno stran župnije

Zaključili smo z blagoslovom ob 21.35 uri.

