ZAPISNIK 1. SEJE ŽPS IN ŽGS v pastoralnem letu 2012 - 13
ki je bila v nedeljo, 07.10.2012, po večerni sveti maši, ob 19.45 uri, v dvorani papeža Janeza Pavla
Velikega.
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pozdrav in skupna večernic in desetka rožnega venca za milost in dar vere
Pregled zapisnika prejšnje seje
Razdelitev našega poslanstva in pregled tematike, leto vere, kateri je to leto posvečeno
Obdelamo prvi dve tematiki (Bogdan Cvetka, Škrobar Jan).
Aktualna tematika:
a) Pregled dogodkov v župniji jin škofiji – Turnišče začetek leta vere. Diakonsko posvečenje.
Navzočnost članic ŽVR – molitev rožnega venca po družinah
b) Duhovna obnova ob prvem novembru (birmanci)
c) Srečanje za lovce
d) Priprava adventne duhovne obnove – domači duhovniki
e) Verouk
f) Koledar dogodkov za leto 2013

6. Razno
Ad1) Gospod župnik Andrej Zrim je pozdravil prisotne, srečanje smo nadaljevali z molitvijo desetke
rožnega venca za milost vere in s prošnjo za darove Svetega Duha.
Ad2) Pregledali smo zapisnik prejšnje seje, ki je bila dne 05.05.2012 in ga potrdili. Gospod župnik je
glede krašenja in čiščenja cerkve ugotavlja, da je krašenje in čiščenje cerkve en teden premalo.
Kvalitetne rože držijo dalj časa in bi jih lahko obdržali dalj časa. Podan je bil predlog, da bi v bodoče
določena skupina krasila in čistila cerkev en mesec ali dva tedna, uporabljati tudi domače cvetje, za
navadne nedelje naj bi bila okrasitev skromnejša (cvetje v vaze ali manjše ikebane), za praznike pa
bolj bogata. Do naslednje seje razmisliti o predlogih.
Ad3) Članom ŽPS in ŽGS je bilo razdeljeno Naše poslanstvo št. 46 in krovni dokument za Slovenski
pastoralni načrt z naslovom »Pridite in poglejte«. Za vsak mesec je pripravljena tema, katero naj si
člani doma preberejo, da se lahko na seji o njej pogovorimo.
Ad4) Cvetka Bogdan je predstavila septembrsko temo z naslovom »Uvod v Slovenski pastoralni
načrt«. SPN je večletni sklop dejavnosti, čigar cilj bo pastoralna prenova Cerkve na Slovenskem.
Dokument »Pridite in poglejte« predstavlja krovno oz. vodilno besedilo tega dogajanja. K načrtovanju
nas kliče plenarni zbor Cerkev na slovenskem (sinoda). Pastoralno načrtovanje se bistveno razlikuje
od človeškega, saj je glavni načrtovalec Sveti Duh.
Jan Škrobar je predstavil oktobrsko temo z naslovom »Stanje vere in občestva«. Pot spremembe se
mora odviti v naših srcih. Cerkev se je v povojnem obdobju soočila z dvema velikima pojavoma:
komunizem in sekularizacija, ki je značilna za sodobni porabniški način življenja. Deluje po tiho in
napeljuje ljudi, da bi živeli, kot da ni Boga. Materialne dobrine in visok življenjski standard, naj bi
človeku povsem zadoščala. Delež katoličanov v Sloveniji znaša med 65 in 70 odstotki. Teh številk smo

lahko le delno veseli, saj je moč opaziti upadanje osebne vere. Slovenski katoličan postaja izbirni
vernik.
S pomočjo vprašanj v Našem poslanstvu so člani podali naslednje predloge za versko prenovo v naši
župniji:
-

-

Duhovna obnova ob prvem novembru
Kot uvod v leto vere bo za našo župnijo 04.11. slovesna maša ob 8.30 uri; sodelovali bodo
člani ŽPS; pri maši bomo delili citate iz Svetega pisma na temo leta vere; simbolično bomo
prižgali svečo »leto vere«. Vsekakor smo povabljeni tudi k sveti spovedi.
Adventna duhovna obnova (četrta adventna nedelja) z nagovori domačih duhovnikov na
temo »leto vere«
Slomškova bralna značka
Frančiškove delavnice za otroke v času zimskih počitnic
citati iz Svetega pisma, kateri bi bili izobešeni v Cerkvi in bi jih v letu vere menjavali
obnova verskih znamenj v župniji
Blagoslov Marijinega oltarja
Verska znamenja po družinah
Prisotnost verskega tiska in Radia Ognjišče med župljani
Zahvalna maša devetošolcev ob zaključku verouka ali izpoved vere
Oratorij uglasiti na temo leta vere
Ohranjati molitvene ure ob četrtkih pred najsvetejšim
Obiski pri Klarisah v Turnišču
Molitev za škofijski misijon kot zaključek mašnih prošenj
Zlata maša msgr. Izidorja Veleberija
7-tedenski seminar molitvene skupine
Predlog za ustanovitev biblične skupine
Romanja
Oplemeniti ali nekoliko razširiti dekanijski dan na Ptujski gori
Urediti spletno stran in aktualizirati posamezne sklope
Poročanje o dogodkih v župniji v verskem tisku; nalogo za pripravo prispevkov prevzame
Simona Pušenjak
Na temo leta vere bi pripravili citate iz Svetega pisma, ki bi se delili med vernike (vsako drugo
nedeljo v mesecu ob darovanju okrog oltarja).

5. Aktualno:
A) V Turnišču bo v nedeljo, 14.10.2012, škofijska slovesnost ob začetku vstopa v leto vero. Sledilo bo
diakonsko posvečenje in srečanje molivcev ŽRV. Vabljeni, da se slovesnosti udeležimo verniki iz
župnije ter člani ŽRV.
B) Duhovna obnova ob prvem novembru bo potekala od 01.11. do 04.11.2012, vodil jo bo pater Lojze
Markelj iz reda Jezuitov.
C) V nedeljo 04.11.2012 bo ob 10. uri maša za lovce in po maši srečanje ter pogostitev.
D) Adventna duhovna obnova bo potekala od 20. do 23.12. 2012, vodili jo bodo domači duhovniki.

E) Verouk – uskladitev urnikov z OŠ Ljutomer je zaključena; verouk poteka po razporedu, po pouku,
istočasno imata verouk obe paralelki, poučujeta dva kateheta. Tudi v Stročji vasi in na Cvenu je urnik
usklajen. Od šole se pričakuje, da v času verouka ni drugih aktivnosti.
F) Koledar dogodkov 2013
Pregledali smo koledar dogodkov 2013. Upošteva se predlog vernikov Radomerščaka in se žegnanje
prestavi na zadnjo nedeljo v mesecu maju ( 26.05.2013). Za pripravo slovesnosti zlate maše msgr.
Izidorja Veleberi ja bo imenovan organizacijski odbor. Na predlog vernikov Starega trga in bližnjih
ulic, bo na god sv. Ane večerna sveta maša pri kapeli sv. Ane na Starem trgu vsako leto (26.07.)

6. Razno
-

Naslednja seja ŽPS in ŽGS bo 18.11.2012 po večerni sveti maši
Drugo nedelja v mesecu novembru bo darovanje okrog oltarja namenjeno za ogrevanje
Sveto mašo bo 02.12.2012 vodil škof Smej, ki bo predstavil svojo novo knjigo.
Vsak član ŽŠS in ŽGS naj do naslednje seje prebere novembrsko temo iz »Našega poslanstva«

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.

Zapisala:
Cvetka Bogdan

