ZAPISNIK SEJE ŽPS z dne 9. 12. 2015
Prisotni:
Dnevni
1.
2.
3.
4.

G.župnik in 15 članov.

red:
Molitev, duhovna misel - Tone Kompare
Oznanjevanje župljanov - gostoljubna župnija
Poročilo ŽGS
Razno - dogodki, ki so pred nami:
- 22.12. spokorno bogoslužje (mladinci)
- 24.12. Božičnica (mladinci)
- Božič (oblikovanje sv. maš- vse komisije)
- 24.12. Sveti večer z osamljenimi
- Leto Božjega usmiljenja

1. Molitev, duhovna misel – odlomek iz SP

Evangelij: Pripravimo se na odrešenje (Lk 3,10-18).
»Kdor ima dve suknji, naj ju deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori prav
tako.
Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu
odvezal jermen njegovega obuvala: on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem.“
• Kaj bi nam Janez dejal, če bi ga danes vprašali „kaj naj storimo“ ?

2. Oznanjevanje župljanov - gostoljubna župnija

Cerkev smo božje ljudstvo, katera mora biti evangeljska, misijonska. V njej smo povezani
med seboj in dolžni, da razširjamo vero. Če imamo pastoralnega duha, lahko sporočamo.
Kaj ponuditi, kaj spremeniti, da bomo gostoljubna župnija ?
Predlogi: • Krajši nastop Mladinskega ali Mešanega p. zbora v božičnem času (z nekaj
božičnimi pesmimi) pred hišami, bloki v naselju, ali pred trgovino, ipd...;
• premalo je oznanjevanja Evangelija, premalo je odprtosti drug do drugega, potrebno je
poiskati pot do sočloveka, so-župljanov;
• ko je kakšen otrok pri sv. maši razposajen, glasen, je prav da to sprejmemo, in tudi
staršem pokažemo, da so tudi takšni dobrodošli, saj otroci niso nikoli moteči;
• kako reagirati kot župnija, ko se v župniji rodi otrok ? Ko kdo zboli ?
Ko umre so župljan ? Kako v takih trenutkih nuditi sočutje, tolažbo, oporo ?
• razmišljati dolgoročno, kaj je naša „pastoralna meta“, da bomo gostoljubna župnija ?

Sklepi:

• dne 24.12. pred sv. mašami (otroška in odrasla polnočnica) ob vstopu v cerkev
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dva župljana pozdravita ljudi z voščilom v imenu duhovnikov, (t.j. kristjanova „služba
ostiarija“, sodelujeta lahko tudi diakona).
• vodje komisij animirajo svoje člane, ali bi to izvedli tudi pri drugih mašah na Božič - ?

3. Poročilo ŽGS

Projekt odvodnjavanja igrišča na vrtu je prestavljen na pomlad;
Trenutno je projekt za obnovo zakristije zamrznjen, ker je premalo sredstev.
ŽGS je pristopil k urejanju prepletenih razmerij med DJK in župnijo. Dokumente, ki
definirajo razmerja je pregledal Robert Kocjančič. Župnija je ustanovitelj zavoda DJK
(pogodba iz l.2005 ter nova l.2006). ŽGS bdi nad cerkvijo, župniščem in DJK, ŽPS bdi nad
duhovnostjo župnije. Predstavnik ŽGS je v Svetu DJK je Robert Kocjančič, predstavnik ŽPS v
Svetu DJK je Andrej Trost. Operativno delovanje Zavoda je avtonomno in Svet Zavoda (ki ga
določa župnik, in v katerem sta tudi predstavnika župnije) posluje samostojno. Tudi v Ajpesu
je pravilno zavedeno, da je Zavod DJK zasebna lastnina domačega kapitala župnije Trnovo.
ŽGS je ugotovil, da so v pogledu Zavoda DJK ustanoviteljske in lastniške pravice župnije
nesporne in neokrnjene. Zavod DJK plačuje župniji 1.000,00 evrov najemnine mesečno, kar
se obračunava v polletnih obdobjih.
Župnija Trnovo je tudi ustanovitelj Zavoda Finžgarjeva galerija. Finžgarjeva galerija je
podala finančno poročilo za leto 2015, ter zaprosila za finančno pomoč. ŽGS se je strinjal,
da se ena nabirka nameni za kritje stroškov FG.
DJK in FG imata vsaka svoj Svet, ki poslujeta samostojno. Župnija nikakor ne more biti
odgovorna za pokrivanje izgube. Vse prevečkrat se namreč zdi samo po sebi umevno, da bo
župnija plačala račune, zato ŽGS in apelira na večjo odgovornost pri odnosu do finančnih
sredstev. Z denarnimi sredstvi župnije je potrebno ravnati odgovorno, saj le-ta krije veliko
stroškov. Za vsak strošek, ali investicijo se je potrebno dobro pogovoriti.
Za pokrivanje raznih izdatkov služi „Pastoralni fond“ (osnovna evidenca izdatkov), voditelj
je Vili Klemenšek.
Pod okriljem Finžgarjeve galerije je bila 29.11.2015 v veži župnišča odprta stalna razstava
Podobe Trnovske cerkve, ki jo je pripravil g. Mitja Borko.
V FG bo 6.2.2016 odprta razstava ob 70. letnici rojstva 13. letnici smrti pokojnega župnika
Janeza Pogačnika, ustanovitelja Finžgarjevega kluba, predhodnika Finžgarjeve galerije.
Na žegnanjsko nedeljo 26.6.2016 bomo v veži župnišča odkrili doprsni kip g.Tonetu Bohincu,
ki je bil od 7.2.2003 do 31.7.2003 župnijski upravitelj v Trnovem.

4. Razno - dogodki, ki so pred nami:
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A) Spokorno bogoslužje - 22.12. ob 19.00: Program, uvod v sv. mašo - pripravijo
mladinci.
spovedovanje : 4 duhovniki. Po sv. maši Adoracija, sodeluje mlad. pevski zbor.
B) Božičnica- 24.12. ob 19.00 : Program, priprava - mladinci.
C) SVETI VEČER z osamljenimi - 24.12. ob 20.00 : Pripravi in organizira Romana Barle s
soprogom. Sodeluje glasbena skupina, ali Aleksander Mežek ? /kontaktirata in
povabita 2 člana/.
D) BOŽIČ - 25.12. - oblikovanje sv. maš:
Božja beseda, glede oblikovanja dogovor s posameznimi mašniki / O.: vodja
komis.BOGOSLUŽJE.
sv. maša ob 11.00 - sodeluje mlad. pevski zbor.
E) KONCERTI v božičnem času: prihaja veliko ponudb, precej je zavrnjenih, v tem času bo
5 koncertov.
Zelo je dobrodošlo, da koncerti so, le da se ne prekrivajo z drugimi dogodki v župniji glede na to sprejeti ustrezno število ponudb.
Glede na koncertno ponudbo Aleksandra Mežka - povabimo ga na Kresovanje (junij
2016)

F) VEČER za vaju - 8.1.2016
- Kot vsako leto, bo večer v Antonovem domu na Viču. Povabljeni smo vsi, ne samo
poročeni ali v parih, ter povabimo še druge, dobrodošla so tudi domača peciva.
• Priprava dvorane bo 7.1. zvečer - kdor more, dobrodošel. Potrebno je dobiti prte
za cca 10-15 velikih miz (sposoditi si iz kakšne gostilne ?).
• Gostja bosta Meta in Rudi Tavčar.

Zaključili smo z blagoslovom župnika Toneta ob 21.10 uri.

Zapisala: tajnica ŽPS
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