
ZAPISNIK 4. SEJE ŽPS  V PASTORALNEM LETU 2009/2010

Seja ŽPS je bila v četrtek, 15. 4. 2010 od 1930 do 20h v veroučni učilnici na Trnovem. 
Sejo je vodil župnijski upravitelj Matjaž Kravos. 
Prisotni: M.K., J. V, N. R. T., M. H., A. P., D. R.; pozneje se pridružil D. V.
Opravičeno odsotni: A. Š., B. H. in M. P.
Predlagani dnevni red: 
1. Uvod – molitev
2. Kako bomo komunicirali v novem sestavu.
3. Koga vprašamo za gospodarski svet
4. Članek v Primorskih novicah
5. Razno

AD1
Za uvod smo zmolili Oče naš.

AD2
Župnik priporoča e-pošto in telefon. Vabila in zapisniki bi tako prišli hitro v roke 
članom. Kdor nima e- pošte, dobi zapisnik pri maši. Tajnik: A. Š. Zapisnikarka D. R. 
Sklep: v izogib govoricam v zapisnik pišemo le začetnice imen.

AD 3
Po številu glasov so prišli v ožji izbor gospodarskega sveta naslednji župljani: B. R., 
D. R., J. V. in D. V. Župnik predlaga, da se vpraša tudi še M. P., S. G., A. V. in B. V. 
Nekoga moramo dobiti, da bo sodeloval in povezoval oba sveta ŽPS in ŽGS (B. R. in 
J. V.). Pridobiti moramo tudi starejšega župljana, ki pozna zgodovino cerkve, navad 
in je prisoten v cerkvenemu dogajanju.

AD 4
Župnik priporoča, da ne bi polemizirali zadeve. V tiskanih oznanilih je bil odgovor, da 
je to neutemeljeno pisanje brez argumentov. Predlaga, da bi v prihodnje predstavili 
članek o obnovi cerkvi v časopisu Planota. J. V. meni, da je najboljši odziv v časopisu 
Planota, ker je lokalen časopis in je približan vsakemu gospodinjstvu.

AD 5
Ker se približuje mesec maj in s tem tudi šmarnice, je župnik opozoril, da otroci brez 
odraslega ne morejo imeti šmarnic in je bolje, da jih sploh ni. Za četrtke in nedelje 
poskrbi župnik za vodenje šmarnic, ostale dneve pričakuje prostovoljce. Pomagali naj 
bi tudi birmanci. Če otroci želijo šmarnice na prostem (pred cerkvijo), se lahko tako 
zmenijo, da se opravi samo molitve v cerkvi, ostalo pa zunaj, če je lepo vreme.

Zapisnikar: D. R.                          Župnik: Matjaž Kravos


