ZAPISNIK SEJE ŽPS z dne 17. 6. 2015
Opravičeno odsotni: 4 člani.
Dnevni red:
1. Molitev, duhovna misel - Tone Kompare
2. Župnijsko žegnanje - 21.6. /dopolnitev kar še ni dogovorjeno, predlogi
3. Kresovanje – 24.6. /dopolnitev kar še ni dogovorjeno/
4. Predlogi za koledar 2015-2016
5. Župnijsko romanje – 30.8. /predlogi
6. Duhovna obnova pastoralnih sodelavcev – 5.9. /predlogi
Razno:
- Oratorij 29.6.- 3.7.2015 (Klara Jančič)
- Ponovitev nove maše – 5.7. /dopolnitev kar še ni dogovorjeno/
- Pastoralno leto 2015-2016, leto Božjega usmiljenja (komisije….

1. Molitev, duhovna misel – odlomek iz SP
Odlomek iz sv. pisma - Evangelij 12. nedelje med letom (Mr 4,35-41).
G.žpk. Tone Kompare - pobude za novo pastoralno leto 2015/16:
Naš vodnjak je Evharistija, na katerem koli področju delujemo. Je SRCE, ki daje
transfuzijo krvi kristjanovemu življenju. Živimo in se napajamo iz SRCA. Vanj polagamo
vse, upe, bremena, neuspehe. Komunikacija med SRCEM in našimi dejavnostmi je
osrednjega pomena. Vsi dajemo in prejemamo iz tega izvira, teče obojestransko. Tu
govorimo o Božanskem delovanju. To moramo imeti v zavesti kjerkoli in kadarkoli, ne
glede na situacijo. Tako se morajo nosilci vseh pastoralnih dejavnosti v župniji zavedati, da
v času, ko v župnijski cerkvi (ali v drugem prostoru) poteka sv. maša, ne sme potekati
nobena druga dejavnost, saj je sv.maša najvišje in najvažnejše opravilo na svetu, ter ima
tako 1.mesto in prednost pred vsako dejavnostjo. Tako razmišljajmo vedno, ko načrtujemo
kakšen sestanek, srečanje, druženje ali športno aktivnost v župniji, da le-to opravimo
vedno pred ali po sv.maši.
G. župnik povabi vse člane, kdo je pripravljen odločiti se za dežuranje v župnijski cerkvi in
tako "pokloniti eno uro na teden" Bogu, sebi in župniji. Nekaj ur je namreč nepokritih zaradi
odsotnosti dežurnih članov, ki so dežurali do sedaj (bolezen, odselitev, ipd..).
V novem pastoralnem letu naj bi si prizadevali za to, da bi bile stvari med seboj čimbolj
prepletene in povezane. Dogodki naj bi bili povezani s skupinami, npr.: idealno bi bilo, da
bi imeli v nedeljo eno sv.mašo vsi verniki, župljani iz vseh skupin. Na splošno naj se
dogodki vedno načrtujejo tako, da se poveže z več skupinami (npr. praznik Sv.Rešnje telo
in kri, sodelujejo tudi prvoobhajanci s trošenjem cvetja) Takšna usmeritev je vzpodbudna
predvsem za mlade, ki so na začetku krščanske poti in vidijo, kako prazniki potekajo.

(tajnik - vprašanje vsem članom) : Dekanijskega srečanja članov ŽPS za nadškofijo Lj.
dne 13.6.2015 v Zavodu sv.Stanislava se ni udeležil nihče.

2. Župnijsko žegnanje - 21.6. ob 10.00
Imamo pisni scenarij za sv. mašo + blagoslov kipa. (PRILOGA zapisniku).
Pogostitev, Zahvala in Božja beseda : odgovorni člani ŽPS.
Sklepi: ofer - nabirka se izvede že med mašo (ne na koncu), takoj po maši je izhod do
župnišča - kipa. Vernike se povabi na kosilo na vrt že v cerkvi.
Člani ŽPS sodelujemo pri strežbi kosila, pijače, ipd.

3. Kresovanje - 24.6. ob 19.00
Sv.maša: gost bo župnik Danijel KAŠTRUN.
Vabilo na RA Ognjišče, Družina : OZNANJ.komis. .
Priprava za kres, mize (klopi) : DOBROD.komis.,
Pogostitev : DOBRODEL.komis., Preste: tajnik.
Ob programu je glasbena spremljava : orkester Tilna Drakslerja oz. Trnovski komorni
orkester. Slavica B.K. se dogovori, da pričnejo z igranjem na terasi DJK takoj ob koncu
maše, ko ljudje pričnejo hoditi iz cerkve.
Program : OZNANJ.komis.: odlomki iz zapisov F.S. Finžgarja in zapiski iz župnij kronike
(traja cca 20 min). Ob koncu programa še voščilo ob prazniku ter povabilo na Kresovanje
(g.župnik).
Sklepi: Vabilo za Kresovanje je dovolj samo plakat za oglasno stojalo pred cerkvijo, (ni
potrebno manjših lističev v cerkvi, ipd.), vzorec od l.2014 se uporabi za izdelavo novega.
Božja beseda : sodelujoči v programu.

4. Predlogi za koledar 2015-2016
V koledar je potrebno vnesti tudi čiščenje in krašenje cerkve ob petkih.
Predloge se pripravi še za Finžgarjevo galerijo. Koledar, kolikor je izpolnjen, pošlje se
vodjem komisij, da pregledajo ter dopolnijo in uskladijo, kar je še potrebno, najkasneje do
30. junija.
5. Župnijsko romanje - nedelja 30.8.
Romanja naj se udeleži čim več župljanov, predvsem družin iz župnije. Predlog s strani
g.župnika je sv. Višarje.
Novih predlogov člani niso podali, zato zaenkrat ostane Sv. Višarje.

6. Duhovna obnova pastoralnih sodelavcev - sobota 5.9.
Podan je predlog za Dom na Kureščku, ostalih - novih predlogov od članov ni. G.župnik je
prejel vabilo za eko kmetijo Črna Prst na Primorskem.
Sklep: Po glasovanju smo z večino glasov izbrali lokacijo Črna Prst na Primorskem.
Kurešček-dom = 5 glasov, Črna Prst = 8 glasov.

RAZNO :
1. Oratorij 29.6.- 3.7.2015
Članica ŽPS pove, da je zaradi finančne stiske prišlo do malega nesporazuma s DJK. Ker
ne bi želeli zaradi stiske obremenjevati župnije, so se za kosila dogovorili s Centrom
Janeza Levca, ki jim je ponudil (naj) nižjo ceno, da bi tako čimveč privarčevali oz. imeli
manjšo izgubo. Ne bi pa se želeli ločevati ali odvrniti od DJK. Kaj storiti oz. kaj predlagamo
člani ŽPS ?
Za rešitev tega problema bi bilo potrebno nekaj več povezovanja DJK z župnijo, oz. bi
moral DJK pristopiti nasproti župnije. Enotnost župnije (dobra medsebojna razmerja) so
pravi signali. Računovodstvo lahko pripravi predlog za razmerja med DJK in župnijo, ki naj
bi bila nekoliko ugodnejša od ostalih.
Sklep: Mladi oz. članica poda prošnjo DJK, za ugodnejšo ceno kosil za otroke.

2. Ponovitev nove maše - 5.julij, ob 10.00
Mašni plašč - darilo za Petra je v izdelavi. Pripravo darila, nagovor in zahvalo pripravi
komis.BOGOSL.

3. Pastoralno leto 2015-2016 - leto Božjega usmiljenja
Ker bo to leto posvečeno Božjemu usmiljenju, naj se tudi dogodki načrtujejo tako, da bodo
obarvani v tem duhu, kar naj se upošteva tudi pri načrtovanju koledarja.
Eno od teh usmeritev so Oznanila, na katerih naslovnici bodo podobe različnih spovednic.

4. Poročilo ŽGS : V župnijski pisarni je inštaliran nov računalnik, zamenjan s starim, ki ni
več deloval.
Cerkvena ura bo nameščena z nekolikšno zamudo. ŽGS je posredoval za popravilo
radiatorja v Finžgarjevi galeriji.
Za obnovo odbojkarskega igrišča je prišel predračun v višini 5.000 eurov; potrebno je
namestiti tudi pvc kinete za odvajanje vode, okrog poda igrišča je nujno potrebno namestiti
zaradi varnosti nekakšno označbo ali trak "policija stop", da ne bi prišlo do kakšne
poškodbe.

5. Koledar za starše veroučencev
Člana ŽPS, kot sta že predlagala na seji 20.5., predvidoma od 15.9.2015 poskusno
uvajata koledar za starše veroučencev od 1.-4. razreda na pametnih telefonih v tehnologiji
Google calendar, skupni koledar, ki je vezan na leto rojstva otroka. Vsebina koledarja =
verouk, praktični verouk, duhovne vaje in srečanje staršev. Vsebinski vzdrževalec je
predstavnik veroučnega razreda. Koledar bo predstavljen na veroučni šoli in je vzpodbuda
k svojskosti posameznika.
Projekt je v celoti in brez pripomb sprejet, prav tako pohvaljen in težko pričakovan s strani
mladih, ker bo zelo uporaben in praktična pomoč za starše veroukarjev.

6. Plakat pred cerkvijo - Na plakat- oznanila za mesec Julij naj se vnese cikel koncertov
v cerkvi ob sobotah.

Zaključili smo z blagoslovom župnika Toneta ob 21.30 uri.
Zapisala: tajnica ŽPS

