ZAPISNIK SEJE ŽPS z dne 7. 10. 2015
Prisotni: 14 članov in g.župnik;

Opravičeno odsotni: 8 članov.

Dnevni red:
1. Molitev, duhovna misel
2. Misijonski srečelov - 18.10.
3. Obletnice krstov - 18.10.
4. Prodaja svečk-Karitas - 25.10.
5. Pastorala v župniji (potrebe, predlogi)
6. Predlogi za Leto Božjega usmiljenja (glej zapisnik duhovn.obn. 5.9.2015)
7. Poročilo ŽGS
8. Razno

1. Molitev, duhovna misel – odlomek iz SP
Odlomek iz sv. pisma - Evangelij (Lk 1, 26-38).
Veliko ljudi nima osebnega odnosa z Bogom, ker ga ne poznajo osebno. Marija je bila obdarjena,
polna milosti, bila je popolnoma v Bogu in Bog v njej. Ko prihajamo k Mariji tudi z molitvijo Rožnega
venca, v njej in z njo srečujemo Boga in to srečanje se popolnoma dogaja v Bogu. Bog nam je dal
Marijo, da bi mi prišli k Njemu.
Angel je Mariji ob napovedi Jezusovega rojstva rekel, naj se ne boji, saj je našla milost pri Bogu,
kar pomeni da je Bog uslišal njeno molitev. Ali verjamemo, da Bog uslišuje naše prošnje in molitve,
imamo to vero ?

2. Misijonski srečelov - 18.10.
Obvesti se glede pomoči pri : 1.pakiranje dobitkov, 2.priprava srečk, 2.prodaja srečk,
4.razdeljevanje dobitkov pri sv.mašah.

3. Obletnice krstov - 18.10. ob 11.00
Priprava naslovov - skoraj v celoti pripravljeno. Kuvertiranje in pošiljanje vabil, sodelovanje pri sv.
maši O.: vodja komis.za BOGOSLUŽJE.

4. Prodaja svečk- Karitas - 25.10.
O.: in koordinacija za pomoč : član komis.za DOBRODELNOST.
maši (9,15h) -?
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Prodaja tudi 1.novembra, pri eni

5. Pastorala v župniji (potrebe, predlogi) - sv. spoved :
Sklepi:
- Objava na plakat znotraj in pred cerkvijo, ter na spletno stran: o pomenu sv. spovedi, ter da v
cerkvi spoveduje g,Rafael Arias Villalta (Opus dei) vsak petek od 18.00-19.30 ure, ter vsako 2. in
4. nedeljo pol ure pred mašo ob 11.00 h in 2.nedeljo pol ure pred mašo ob 19.00;
- Pred spovednicami namestiti zloženke za sv.spoved;
- Za župnijsko Glasilo (november) se pripravi članek - pričevanje o sv.spovedi;
- Pri nedeljskih pridigah (eno nedeljo v mesecu) poudariti pomen in vrednoto sv.spovedi;
- Za nedeljo 22.novembra (Kristus Kralj) pripraviti osebno pričevanje pri sv.mašah (3 člani ŽPS ?) o
zakramentu sv.spovedi, ter kako se vzpodbujanje tega uresničuje v naši župniji;
- Posebno poudariti spovedovanje v Adventu in Postu (spokorna bogoslužja);

6. Predlogi za Leto Božjega usmiljenja (glej zapisnik duhovn.obn. 5.9.2015)
Obravnavali bomo v mesecu novembru 2015.

7. Poročilo ŽGS :
- Obnova cerkvene ure je zaključena; potreben je le še displej za preklop med letnim in zimskim
časom.
- Obnova odbojkarskega igrišča je v teku, v koordinaciji člana komis.DOBRODEL. ter s pomočjo
mladine.
- Obnova kipa Janeza Krstnika na Trnovskem mostu bo potekala v sklopu obnove Plečnikovih del,
obnovljen bo hkrati cel most.
- Na pobudo župnika Toneta, ŽGS in ŽPS je potrebno urediti prepletanje med DJK in župnijo oz.
cerkvijo, župniščem in DJK, ker so razmerja še neurejena. V tej smeri potekajo aktivnosti.
- ŽGS je odobril postavitev slik cerkve od začetkov (l.1753) do danes v stopnišču župnišča.

8. Razno :
1. Objava zapisnikov ŽPS na spletno stran župnije - v skrajšani obliki, le s sklepi ob določenih točkah.
2. V Finžgarjevi galeriji je nujno potrebna pomoč pri dežurstvu (vsaj posameznik en dan 2 uri); obiska je
sicer zelo malo, večji je le ob otvoritvah. Glede finančnih potreb se bo članica ŽPS posvetovala z
žpk.Tonetom in ŽGS.

Zaključili smo z blagoslovom župnika Toneta okrog 21.30 ure.
Zapisala: tajnica ŽPS
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