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      ZAPIS  SREČANJA  ŽPS - 10. september 2012 
 
 
        Dnevni red: 
 

1. Branje povzetka zapisnika 
2. Novo pastoralno leto 
3. Tečaj Alfa 
4. Razno 

 
     

 AD 1 
     Pri pregledu zapisnika smo ugotovili, da so bili dogodki, ki smo jih v juniju še omenjali oziroma načrtovali,  
     v poletnih mesecih uspešno realizirani: srečanje cerkvenih pevskih zborov celjske dekanije, skavtski tabori,      
     praznovanje 100-letnice sestre Mare, župnijsko romanje, oratorij, srečanje župnijskih sodelavcev in tistih, ki   
     skrbijo za urejenost naših cerkva. 
     Veliko vernikov od blizu in daleč je obiskalo našo župnijsko cerkev 2. avgusta 2012 na praznik  Marije  
     Angelske - Porciunkula. V širši okolici je ta praznik zelo odmeven, česar se vsi veselimo. 
      
     Dodatno pojasnilo: na srečanju cerkvenih pevskih zborov celjske dekanije, katerega gostitelj je bila naša  
     župnija 10. junija 2012, so nastopili otroški pevski zbori na pobudo predstavnikov župnije Celje - bl. A. M.  
     Slomšek, kar je bilo tudi dogovorjeno na pripravljalnem sestanku za srečanje.  

 
 AD 2 

    Skupaj smo pregledali osnutek dogodkov v novem pastoralnem letu. Nekateri dogodki so že  dobro uveljavljeni   
    in dobro obiskani, načrtujemo pa tudi novosti. Osnutek koledarja bo v mesecu septembru obravnavan v vseh   
    skupinah, ki delujejo v župniji. Na osnovi zbranih pripomb, predlogov, pobud bo usklajen in dopolnjen, ter   
    objavljen na župnijski strani - predvidoma oktobra. 
 
    Pobuda, predlog: 2. maja ostaja praznik zato ostaja tudi tradicionalno (peš) romanje mladih na Svetino. 
    Mladi romarji v zadnjih letih pogrešajo boljšo organizacijo srečanja, spremljevalni program (nastop kakšnega   
    ansambla), več možnosti za druženje.    

 
 AD 3 

    Sestra Mojca je predstavila  tečaj Alfa, ki bo v zimskih mesecih (v obdobju od oktobra 2012 do januarja 2013),    
    potekal v naši župniji. Tečaj je namenjen tistim, ki še iščejo pot v krščanstvo, tistim, ki iščejo odgovore  na   
    življenjska vprašanja. Prijavijo se lahko zainteresirani tudi iz drugih  župnij. Oblikovana je skupina sodelavcev,  
    ki bo vodila tečaj.  
    Udeleženci se bodo družili na 12 –ih srečanjih, na katerih bodo obravnavali 12 različnih vsebin. Na vsakem  
    srečanju bo čas tudi za druženje, petje, pogovor.  
    S. Mojca nas je spodbudila, naj informacijo o tečaju prenesemo v svoje sredine in nagovorimo morebitne   
    udeležence. S skupnimi močmi bomo po župniji razdelili pripravljene zgibanke.  

 
 AD 4   

    Škofijska Karitas tudi letos spodbuja k nakupu sveč. Del sredstev od prodanih sveč je namenjen potrebam  
    Karitas (tudi župnijske), zato je cena sveč drugačna kot v trgovini oziroma pri  proizvajalcih. 
    Sicer pa bo mesec november tudi v naši župniji zaznamovan z karitativno dejavnostjo: zbiranje   
    hrane, teden Karitas, nabirka, nedelja Karitas. Glede na to, da je zadnja nedelja v mesecu   
    nedelja Kristusa Kralja hkrati pa tudi  praznik zavetnice naše župnije in župnijske cerkve, bo nedelja Karitas v    
    naši župniji 18. novembra 2012.    


