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Z A P I S N I K 
43. seje Župnijskega pastoralnega sveta 

 
Seja se  je pričela ob 19.00 uri  v prostorih pod cerkvijo na Polzeli. 
 

Prisotni:  Jože K., Stanko N., Blaž J.,  Ida R., Rudi J., Maks V., Marko S., Janja S., 
Marija G., Erika B., Marjana V., Janca K., Mija B., Tanja D., Jože Č., Alenka O., Jernej V. 
 

Odsotni: Janez B., Andreja L., Drago S., Primož Z., Rok B., Janez C., Zinka T. 
 

Sejo je vodil g. Stanko N.  
 
Dnevni red: 
1. Molitev   
2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS 
3. Študijski del 
4. Slomškovo slavje v Mariboru 
5. Razno - pobude in vprašanja 
 
Ad 1. Molitev 
 

Z molitvijo je pričel g. Stanko N., nadaljeval pa g. župnik. 
 
Ad 2. Pregled zapisnika zadnje seje ŽPS  
 

Zapisnik zadnje seje ŽPS je prebral g. Stanko N. Sklepi so bili realizirani. 
Ostalo je le odprto vprašanje glede mentorstva za ministrante. G. Stanko je 
razložil, da je g. Drago S. k sodelovanju že povabil nekoga. Več na to temo pa 
bo povedel g. Drago S. sam na naslednji seji.  
 
Ad 3. Študijski del 
 

Duhovno zelo bogat prispevek o Evharistiji je prebral g. Jože K. Kratek povzetek:  
Evharistija je daritev Kristusovega telesa in krvi. Gospod Jezus je postavil 
evharistijo, da bi daritev na križu mogla trajati skozi vse čase, dokler ne pride. 
Tako je svoji Cerkvi zaupal spomin svoje smrti in svojega vstajenja. Evharistija je 
znamenje edinosti, vez ljubezni, velikonočna gostija, v kateri se prejema Kristus, 
duša napolnjuje z milostjo in daje poroštvo večnega življenja. Najgloblje srečanje 
z živim Bogom se zgodi pri sveti maši. Bog se nam pri evharistiji daje v hrano. 
Smisel evharistije je, da bi postajali z Jezusom vedno bolj eno. Pomembno je 
obnoviti duhovni pogovor z Jezusom v čaščenju svete evharistije.  
 

G. župnik nas je tudi spodbudil v pripravi na evharistični kongres in v ta namen 
razdelil listke, na katerih je sestavljen Duhovni šopek za evharistično prenovo 
Cerkve na Slovenskem. Duhovni šopek sestavljajo: 
 

- molitev rožnega venca, 
- molitev križevega pota, 
- obisk delavniške maše, 
- molitveno uro, 
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- češčenje Najsvetejšega, 
- branje Svetega pisma, 
- darovanje enega dne trpljenja, 
- dobro delo doma in drugod, 
- obisk bolnika ali ostarelega. 
 
G. Jože K. je vse zbrane povabil k sodelovanju, da bi  se skupaj pripravljali na 
Evharistični kongres in pomnožili svoja dobra dela. Prizadevati si je treba za 
poglobljeno katehezo o Evharistiji ... Po krajši razpravi smo se odločili, da za 
začetek razdelimo te listke med vernike in jih potem mesečno zbiramo in gradimo 
naš skupni šopek dobrih del v pripravi na Evharistični kongres. V manjših 
župnijah se bo za petdeset opravljenih dobrih del pobarvala ena cvetlica na 
skupnem plakatu v cerkvi, v večjih župnijah pa bo zato potrebnih sto dobrih 
del. Če se bomo potrudili, bomo tudi zmogli opravljati dobra dela in vsak dan 
nam bo lažje.  
 
Ad 4. Slomškovo slavje v Mariboru 
 

V soboto, 26. september 2009, na stadionu Ljudski vrt v Mariboru bo osrednje 
vseslovensko Slomškovo slavje. Ob 11.00 uri bo bogat in zanimiv pripravljalni 
duhovni program. Ob 12.00 uri bo slovesno somaševanje škofov, duhovnikov in 
redovnikov, ki ga bo vodil nadškof msgr. Santos Abril y Castello, apostolski 
nuncij v Sloveniji. Lepo smo vabljeni, da se tega slavja udeležimo. Prijave so 
možne v župnišču, za prevoz bo poskrbljeno. G. Stanko N. je prevzel organizacijo 
romanja v Maribor.  
 
Ad 5. Razno - pobude in vprašanja 
 

- G. župnik je povabil k sodelovanju za pogostitev romarjev iz Sv. Marjete 
niže Ptuja. Za kavo bo poskrbel g. Drago S. in za ostalo g. Stanko N. 

 

- G. Marko  je dal predlog  da se pripravijo prijavnice za nove župnijske 
sodelavce. Marko se je tudi obvezal, da bo te prijavnice pripravil do konca 
oktobra.  

 

- Podan je bil tudi predlog, da bi prošnje brali bralci beril. Zato bi se bilo 
potrebno organizirati, povabiti nove bralce ali te razporediti … 

 

Sprejet je bil sklep: Po novem letu 2010 se naredi preglednica, na kateri bodo 
poleg razporeda beril tudi bralci prošenj. Do novega leta pa bo potekalo branje 
prošenj kot do sedaj.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 z molitvijo. 
 
Ob koncu seje je še g. župnik čestital Marku, Alenki, Roku in Jerneju za god  in 
jim  razdelil življenjepise njihovih zavetnikov.  
 
 
Zapisala 
Janja Sevčnikar 


