ZAPISNIK 1. SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA (ŽPS) ŽUPNIJE SV.
MARTIN PRI VURBERKU,
ki je bila dne 17. oktobra 2021 ob 9:00 uri v Dvorjanah, v veroučni učilnici na naslovu Dvorjane
53
Seje ŽPS se je udeležilo 10 članov, od skupno 13 članov.
Sejo ŽPS sta vodila tajnica ŽPS Darja Kramberger in g. župnik Ivan Vodeb. Tajnica je v pisnem
vabilu na sejo, dne 11. 10. 2021, predlagala sledeči
DNEVNI RED:
1. Predstavitev nove sestave ŽPS in poročilo g. župnika
2. Dogodki v župniji do konec koledarskega leta
3. Razno

AD 1.
G. župnik je pozdravil vse prisotne, med njimi tudi nova člana ŽPS. V nekaj stavkih je povzel
sporočilo nadškoda o hitrem oblikovanju novega ŽPS v novem mandatu. Podelil je tudi nekaj
misli o tem, kaj so povedali drugi župniki o delujočih ŽPS-jih ter svetoval, da bi vsi za naše
notranje oblikovanje uporabljali aplikacijo Slovenski katoliški molitvenik. Prav tako nam je
svetoval uporabo spletne strani hozana.si. Podal nam je tudi poročilo iz dekanijskega srečanja, ki
ga imajo župnije vsak mesec. Župnije bi se naj povezovale. Na škofiji so okvirno sestavili, s kom
bi se naj povezala naša župnija, vendar so predlagali drugačno povezavo, glede na geografsko
lego in pripradnost skupni občini, tako da bi se povezali z župnijo Sv. Peter (Malečnik), Sv.
Barbara (Korena) in Vurberk.
AD 2.
Naša župnija letos praznuje 230 let posvetitve cerkve. Ob tej priložnosti bomo izdali razglednico
s fotografijo župnijske cerkve. Praznujemo pa ta praznik na župnijsko žegnanje, ki bo letos
14.11. Zaradi epidemioloških razmer tudi letos ne bomo izvedli maše za zakonske jubilante, tako
da bomo vsem letošnjim jubilantom poslali voščilo. V decembru bo organizirano miklavževanje.
O samem načinu bo govora še na prihodnji seji ŽPS, dogovarjali smo se v smeri „drive in“ oz
naročanja na termine. Mesec oktober je mesec rožnega venca, ko bi naj pri drugi nedeljski maši
birmanci molili naprej eno desetko rožnega venca. Kar pa ni bilo izvedeno, zaradi odsotnosti
birmancev pri maši. Pri čemer izpostavimo, da je potrebno katehistinje birmancev opozoriti, da
ko imajo birmanci pri mašah zadolžitve, da je ena od njiju prisotna z birmanci pri maši.
AD 3.
Gospod župnik izpostavi potrebo po formiranju župnijskega gospodarskega sveta – ŽGS, kamor
po funkciji ključarja pripada Franc Lesjak. Predlagali smo tudi članico ŽPS Milico Simonič

Steiner, katera je funkcijo sprejela. Potrebno bi bilo poiskati še enega člana, zaradi lažjega
delovanja ŽGS in morebitnega glasovanja.
Naslednje srečanje ŽPS bo 7. 11. ob 9.00 v veroučni učilnici.
Zapisala:
Jana Greifoner

Predsednik ŽPS:
Ivan Vodeb

Tajnica ŽPS
Darja Kramberger

