ZAPISNIK SEJE ŽPS z dne 11. 11. 2015
Prisotni: G.župnik in 18 članov.
Dnevni red:
1. Duhovna misel - Tone Kompare
2. Začetek Leta Božjega usmiljenja (predlogi od 5.9.2015), Brezmadežna - 8.12.
3. Pastorala v župniji - sv.spoved (sklepi okt.seje)
4. Teden Karitas (od 23.-29.11.)
5. Poklic kristjana - oznanjevanje župljanov
6. Molitev rožnega venca v oktobru
7. Poročilo ŽGS
8. Razno (advent.venčki, Miklavževanje, sveti večer z osamljenimi)

1. Molitev, duhovna misel – odlomek iz SP
Evangelij: Ob sodbi bo Kristus zbral vse svoje zveste (Mr 13,24-32)
„Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. 32 Za tisti dan ali uro
pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče."
komentar: Bodimo vedno pripravljeni na zadnjo uro.

2. Začetek Leta Božjega usmiljenja (predlogi od 5.9.2015), Brezmadežna - 8.12.
- Praznik Brezmadežne 8.12.- mladinci kot pomoč pri programu pri sv.maši ob 19.00.
Po maši delitev čudodelne svetinje / O.: komisija za OZNANJEVANJE (2 člana).
- Začetek Leta Božjega usmiljenja - 8.12.
V letu Božjega U. poudarek tudi na pomoči za begunce.
Večer za moške: dne 29.1.2016, tema bo leto Božjega usmiljenja. Predvidoma bo voditeljica
Manca Košir.

3. Pastorala v župniji - sv.spoved (sklepi okt.seje)
Sklepi:
- Objava na plakat pred cerkvijo: obstoječega spremeniti (z barvami glede na čas cerkv.leta)
/dopolniti s temo zakramenta sv.spovedi in boln.maziljenja (vrednota in pomen!), z
natančnim urnikom spovedovanja : vsak petek od 18.00-19.30 ure, ter vsako nedeljo pol ure
pred sv.mašo; prav tako objava na spletno stran;
- zloženke za sv.spoved nameščamo na policah za tisk;
- za župnijska Glasila se mesečno pripravljajo članki - osebno pričevanje o sv.spovedi;
- pri nedeljskih pridigah (eno nedeljo v mesecu) poudariti pomen in vrednoto sv.spovedi;
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- v nedeljo 22.11. (Kristus Kralj) pri vseh sv.mašah povedo 4 člani sklepe ŽPS na oktob.seji
glede vzpodbujanja zakramenta sv.spovedi ter kako se to uresničuje.
- Spokorno bogoslužje za mlade v Adventu (Plamen Luči, z adoracijo, spovedjo in
kraj.program) = dne 22.12.2015. / O.: Komisija za OZNANJEVANJE (2 člana).

4. Teden Karitas (od 23.-29.11.)
O.: komisija za DOBRODEL.
Pripravile se bodo zloženke za Teden K. z mislimi o karitat.delu, ki se delijo po sv.mašah
22.11., in tudi na veroučnih urah.
V Tednu K. molitev ob koncu vsake sv.maše, za delavce Karitas in pomoči potrebne.
Izziv tudi za vsakega od nas: kaj lahko storim za bližnje, sosede, da se čuti karitativnega
duha ? (obisk starejšega, nuditi mu kakršnokoli pomoč, itd...)

5. Poklic kristjana - oznanjevanje župljanov
Kaj oz. kje je vloga laika v sodobnem svetu ? Da evangeliziramo, oznanjamo, se je potrebno
odpreti navzven v župniji.
povzetek razlage : Cerkev je evangeljska, misijonska, to je osnovna dolžnost božjega
ljudstva, ne samo povezuje, tudi oznanja. V cerkvi nismo samo individualne osebe pred
Bogom, temveč tudi povezani med seboj. Vsak kristjan je dolžan, da razširja vero, učinkoviti
pa smo, če s pričevanjem življenja izpovedujemo vero. To dolžnost in pravico imamo zaradi
združitve s Kristusom, tudi uspešnost je odvisna od povezanosti z Njim. Po sv.Pavlu:“Gorje
meni, če ne bi oznanjal Evangelija“. Če ima človek pastoralnega duha, vsak lahko sporoča.
Vzpobude za nas:
- oznanjanje dežurnih v cerkvi, osebni kontakt z ljudmi ki pridejo v cerkev;
- osebno deliti župnijsko Glasilo svojim sosedom, v bližnji okolici...;
- pričevati v vsakdanjem (družbenem) življenju z držo poštenosti, načelnosti, ko smo izzvani
za kakšno slabo dejanje - ker sem kristjan, tega ne bom storil;
6. Molitev rožnega venca v oktobru
realizacija molitve RV članov ŽPS, župljanov - vodena molitev pred Najsvetejšim s strani
župljanov 12 dni, od tega sta bila člana ŽPS 2 molilca. V občestvu vsakodnevno zbranih
pribl. 30 ljudi. Opaža se upad vernikov pri nedeljskih mašah.
7. Poročilo ŽGS :
ŽGS v mesecu oktobru ni imel seje, trenutno pa se ureja prepletanje med DJK in župnijo,
oz. cerkvijo, župniščem in DJK, ki naj bi bilo predvidoma končano v decembru.
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8. Razno :
a.) Kampanija za referendum proti novemu zakonu o družinskih razmerjih (povabilo po
elektronski pošti s strani organizatorke Anite Zevnik), predavanja 'Koalicije za otroke gre' :
zaenkrat se ne odločimo za sodelovanje.
b.) Adventni venčki: O.: komisija za DOBRODEL. - izdelava: od cca 20.-30.11., ekipa za
izdelavo je dogovorjena že iz prejšnjih let, pomoč ni nujna, je pa dobrodošla,
- prostor: Finžgarjeva G.,
- prodaja : 22.11., 28.11. in 29.11., sobota od 10-11h.
c.) Oratorijski dan - 28.11.: - Animatorji/mladinci pripravijo program, sodelovanje otrok
tudi na pletenju advent.venčkov na terasi DJK.
d.) Miklavževanje: - za darila poskrbijo mladinci, v programu sodelujejo tudi veroukarji.
O.: komisija za BOGOSLUŽJE.
e.) Sveti večer z osamljenimi - 24.12.:
Dogovor na seji decembra.
f.) Postavitev in otvoritev kotička zgodovine trnovske cerkve (slik cerkve od začetkov do
danes) v veži župnišča - dne 29.11. po sv.maši ob 9.15.
Pripraviti tudi v župnij.Glasilo - oznanila.
Zaključili smo z blagoslovom župnika Toneta ob 21.20 uri.
Zapisala: tajnica ŽPS
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