
Poročilo seje župnijskega pastoralnega sveta, 13. 1. 2016 

 

Po sveti maši smo pričeli srečanje s pregledom preteklih dogodkov:  

Tudi v prihodnje obdržimo pobožnost 'Marijo nosijo' v času 
devetdnevnice, kakor tudi Božično devetdnevnico v sedanji obliki.  
 

Po odločitvi članov ŽPS se že uvaja sveta tihota po obhajilu.  
 

Za koledovanje se v prihodnje poskuša pridobiti otroke in 
spremljevalce, ki bi koledovali v svoji vasi oz. soseski.  
 

Naša Karitas nas obvešča o težavah pomanjkanja osnovne hrane 
(riž, moka … ) in plenic. Poskušajmo aktivno pomagati. Potekajo 
tudi projekti pridobivanja sredstev za vse prosilce. 
 

DOGODKI v OBHAJANJU LETA USMILJENJA :   
 

Obhajanje petih prvih sobot poteka na prve sobote v mesecu pri 
večerni sveti maši. Pol ure pred mašo molimo rožni venec pred 
Najsvetejšim, med mašo pa zmolimo tudi posvetilno molitev. Datumi 
naslednjih prvih sobot so: 6. februar, 5. marec, 2. april in 7. maj 2016. 
 

Celonočno bdenje bo v noči iz petka, 18., na soboto, 19. 3. 2016, (pred 
cvetno nedeljo), v župnijski cerkvi sv. Jakoba. Ob tem bo tudi skupna 
priprava na spoved in spovedovanje (tudi z duhovniki od drugod). 
 

Obisk patra Tomaža Podobnika: Potujoči misijonar v letu 
usmiljenja nas bo obiskal na 4. postno nedeljo - 6. 3. 2016. 
 

Obisk Fatimske Marije romarice bo v naši župniji v ponedeljek, 

23. 5. 2016, od 21. do 23. ure. Dogodek bomo skušali približati 
ljudem in jih navdušiti tako, da bo kip Fatimske Marije iz naše 
cerkve romal po podružnicah že en teden prej. Vsi verniki smo 
naprošeni, da skupaj oblikujemo predloge in poskrbimo za lepo 
pripravo in sprejem Fatimske Marije Romarice – tudi tako, da 
radi in večkrat molimo rožni venec (po Marijinem naročilu). 

DRUGI DOGODKI in POBUDE: 
 

Oživitev NUNSKE CERKVE (cerkev sprave): Predlagani so trije 
dogodki v letu, ki bi se dogajali v nunski cerkvi: 
- na nedeljo Božjega usmiljenja, letos je to 3. aprila, bo molitveno 
srečanje: Pot luči in pobožnost k Božjemu usmiljenju; 
- na dan Marijinega rojstva, 8. septembra, bo sveta maša, kot tudi  
- na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije, 8. decembra. 
 

Omogočanje dostopa do župnijske cerkve ob nedeljah: Sprejeli 
smo SKLEP, da bomo na odgovorne inštitucije naslovili predlog, 
da omogočijo dostop do župnijske cerkve sv. Jakoba, ob nedeljah, 
tudi vernikom, ki so gibalno omejeni in so odvisni od prevoza:  
'Ob nedeljah naj se podaljša čas mogočega uvoza/izvoza na Mestni in 

Cankarjev trg, in sicer do 12. ure, ter se omogoči možnost parkiranja 

vozil na omenjenih trgih za udeležence svete maše v cerkvi sv. Jakoba 

(predvsem gibalno omejenih). V tem času naj redar ne izvaja nadzora 

nad parkiranimi vozili, oz. naj se poišče možnost ustrezne označitve.' 
 

Ena od oblik češčenja je zadoščevanje Marijinemu Srcu. Z grehi se 

je človeštvo oddaljilo od Boga in je v nevarnosti večnega 

pogubljenja. Marija, kot Mati vsega človeškega rodu, je zanj 

zaskrbljena, zato nas opozarja, da smo v svoji pretirani zagledanosti 

v ta svet pozabili na večnost. Hoče nam pomagati k pravemu 

spoznanju in ljubezni. 
 

Po drugem prikazanju v Fatimi, 13. junija 1917, so pastirčki na dlani 

Marijine desne roke zagledali srce, obdano s trni, ki so se zabadali v srce. 

Pastirčki so razumeli, da je bilo Marijino brezmadežno Srce žaljeno z 

grehi človeštva in je hotelo zadoščevanja. Od tega prikazanja naprej so 

veliko molili in v srcu čutili še bolj gorečo ljubezen do Marijinega 

brezmadežnega Srca. Ob tem so duhovno rasli, kajti ljubezen je tista 

sila, ki edina more človeka spremeniti in posvetiti. 


