ZAPI SN I K
3. seje Župnijskega pastoralnega sveta Grgar v pastoralnem letu 2010/11, ki je bila v sredo, 16.02.2011 od 19.30
do 21.oo ure v veroučni učilnici v Grgarju. Sejo je vodil Matjaž Kravos, žpk.
Prisotni: Matjaž Kravos, Vanja Kogoj Jug, Marijan Kogoj, Kristina Humar, Magdalena Kogoj, Aleksandra Skok, Magdalena
Filipič, Franc Vidič, Magdalena Bastjančič. Pri točki 8 prisotni tudi p. Bogdan Knavs, Justina Doljak ter Martina Volk. Opravičili
so se: Anamarija Pavlin, Aleksander Škrlj, Elizabeta Winkler, Valentina Povšič.

Dnevni red:
1)molitev (M. K.)
2)pregled prisotnosti (V.K.J.)
3)sprejem zapisnika prejšnje seje z ugotovitvijo izvršitve sklepov (V.K.J.)
4)par besed o obnovi župnišča (Matjaž Kravos)
5)družinska maša: kako si jo predstavljamo – konkretni predlogi vseh (V.P.)
6)organizacija branja – kdo bo preverja, kakšno je stanje v zakristiji pred mašo, kdo vabil nove bravce...?
(K.H.)
7)Razno: bitje ure, križev pot...
8)Naše sodelovanje s Sveto Goro: vsi podajmo svoje predloge in gledanje (p. Bogdan Knavs)
Ad3)Vsi sklepi prejšnje seje so bili izvršeni, le delavnica adventnih venčkov ni bila izpeljana. Zapisnik
prejšnje seje je sprejet.
Ad4) Župnik nam je povedal, da se bodo glede obnove župnjišča v Grgarju v kratkem sestali vsi člani
pastoralnih in gospodarskih svetov vseh treh župnij. Poudaril je, da je obnova župnišča za Grgar strateškega
pomena, tako, da je največ odvisno od zavzetosti Grgarcev – tudi, kako bomo navdušenje uspeli prenesti na
drugi dve župniji.
Ad5) Ker V.P. ni bilo na seji, bomo o tej točki razpravljali na naslednji seji.
Ad6) K.H. je povedala svoje mnenje glede vodenja bralcev. Meni, da bi bilo bolje, če bi to vlogo prevzel
nekdo drug. O tem je že govorila z župnikom.
Sklep: K.H. bo še naprej pripravljala seznam. Za bralce bomo pripravili sestanek (npr. pred Cvetno nedeljo),
kjer bodo povedali svoje menje o rednem branju in iskanju zamenjav, če ne morejo sami brati berila. Do
nadaljnega bo župnik, če bo videl, da ni nobenega bralca, pred mašo vprašal, če lahko kdo prebere berilo.
Ad7) Bitje ure: ura bo med 22.00 in 06.00 bila le ob polnih urah. Trenutno ne bije, ker je potrebno še nekaj
urediti. F.V. bo o odločitvi odgovoril Franku, ki je na župnijo poslal dopis v zvezi z ukinitvijo zvonjenja.
Križev pot: bo pripravila M.K.
Postni večeri v Grgarju: pričnejo se 19.3. in bodo 3 sobote. Potrebno je povabiti ljudi (oznanila, radio
Ognjišče, Družina).
Ad8) S p. Bogdanom Knavsom smo se pogovarjali o možnostih sodelovanje med Sveto Goro in župnijo
Grgar. Vsak je lahko podal svoje ideje.
Sodelovali bi lahko na naslednjih področjih:
1. Cesta/pot,
2. Uršula Ferligoj,
3. 60-letnica vrnitve podobe Marije na Sv. Goro (8.4.),
4. Obvestila; če bi lahko s Svete Gore redno obveščali o dogajanju na Sv. Gori, kar bi župnik lahko
vključil v obvestila,
5. če bi se izdala kakšna nova zgibanka na Sv. Gori, bi bilo lepo, če bi se lahko vključila tudi župnika
Grgar s prispevkom o Urški (M.K.),
6. lahko bi na Sv. Gori stregli včasih tudi strežniki iz Grgarja (M.K.)
7. J.D. podala predlog o organiziranju Urškinih dnevov; o vsebini bi se morali še dogovoriti.
P. Bogdan nas je opozoril, da bo letos Kronarica nekoliko kasneje, zato bi imeli v Grgarju praznovanje Sv.
Petra eno nedeljo prej. Župnik je p. Bogdana povabil k slovesni maši.
V Grgarju,25.02.2011
Zapisnikarka: Kristina Humar

Matjaž Kravos, žpk.

