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      ZAPIS  SREČANJA  ŽPS - 8. oktober  2012 
 
 
        Dnevni red: 
 

1. Branje povzetka zapisnika 
2. Pridite in poglejte – slovenski pastoralni načrt 
3. Leto vere 
4. Praznovanje v župniji 
5. Razno 

 
     

 AD 1 
 pastoralno - katehetski koledar: z manjšimi popravki in dopolnitvami  bo v kratkem 

objavljen na župnijski strani;  
 
 tečaj Alfa: priprave skupine, ki bo tečaj vodila, potekajo; člani pripravljalne skupine    
     nestrpno  pričakujejo  prvo srečanje, ki  bo že to sredo, 10.oktobra 2012;  

 
 prodaja sveč Karitas: letos je ŠK Celje sveče naročila pri drugem proizvajalcu, zato je 
      njihova oblika drugačna, izdelane pa so iz okolju prijaznega  materiala - na voljo je 6      
      različnih motivov; cena sveče je *1,20 €, prodaja  je bila delno že realizirana preteklo  
      nedeljo (07.oktobra) po vseh svetih mašah, tudi v Tremerjih - prodanih je bilo  246 sveč    
      (od 500, kolikor smo jih naročili).   

 

 
 AD 2 

   Glavno vodilo pri  pripravi pastoralnih načrtov naj bo iskanje odgovorov na izzive sekularizacije, ki na vseh    
   področjih življenja uvaja pravila in norme, kakor da bi Boga ne bilo. V vernih občestvih bomo zato še bolj      
   dosledno krepili tiste dejavnosti, ki bodo utrjevale osebno vero in življenje po njej, ki bodo razvnemale    
   navdušenje nad Jezusom Kristusom in  hvaležnost za dar vere, dvigale krščansko zavednost in ponos ter nas    
   tako usposabljale za verodostojno apostolsko in misijonarsko pridobivanje bratov in sester za Jezusa Kristusa 
   (izpostaviti vlogo manjših skupin).   

      
   Prva in glavna naloga ni neposredna izdelava akcijskega načrta, ampak dejstvo, da najprej prisluhnemo  
   Božjemu Duhu.  
  »Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam« (Raz.2,7. 11. 17. 29; 3,6. 13. 22) 
  (zapis povzet iz pisma msgr. dr. Antona Stresa)   

 
 

 AD 3 
   V letu vere je v ospredju odločitev vsakega posameznika, da se ponovno odloči za Jezusa; vsak od nas je    
   poklican, povabljen, da nekaj naredi za poglobitev svoje osebne vere. 
   V naši župniji smo zelo aktivno vstopili v leto vere:  

 vključujemo se v svetopisemski maraton v dneh od 7. do 14. oktobra:  
                                       vsak dan med 16. in 18. uro bomo v župnijski cerkvi brali Sveto pismo; povabljeni smo,   
                                       da  sodelujemo  bodisi kot bralci, bodisi kot poslušalci; 

 začenjamo s tečajem Alfa. 
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 AD 4   
    18. oktobra goduje sv. Luka, zavetnik podružnične cerkve v Tremerjih, zato bo ta četrtek izjemoma večerna  
    sveta maša tudi v tej cerkvi.    
    
    Zunanjo slovesnost pa bomo v Tremerjih obhajali v nedeljo, 21. oktobra, ki je obenem tudi misijonska. Mašo  
    ob 10.30 bo obogatil pevski zbor, sodelovale bodo sestre FMM. Po maši bodo domačini pripravili skromno    
    pogostitev.  
     
    Praznovali pa bomo tudi v mesecu novembru - 22. novembra je namreč godovni dan zavetnice naše župnije  
    sv. Cecilije. Nedelja Kristusa Kralja bo tako še posebej slovesna; povabili smo letošnja »kapucinska«   
    zlatomašnika, naša stara znanca - br. Bernarda in br. Gabrijela.    
 
  

 AD 5 
   Še v tem mesecu bo izvedena sprememba sprehajalne poti  na Miklavški hrib: do vstopa v gozd bo potekala po   
   cesti   do igrišča  ter pod  betonsko ograjo (sedanja pot do gozda vodi po sredini travnika neposredno ob vrtu). 
 
     
 
 


