ZAPISNIK 2. SEJE ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA (ŽPS) ŽUPNIJE SV.
MARTIN PRI VURBERKU,
ki je bila dne 7. novembra 2021 ob 9:00 uri v Dvorjanah, v veroučni učilnici na naslovu
Dvorjane 53
Seje ŽPS se je udeležilo 8 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 5. 11. 2021, predlagala sledeči
DNEVNI RED:
1. Uvodna molitev
2. Poglavje 3 gradiva Ko je orodje pospravljeno na svoje mesto…
3. Razno

AD 1.
Za uvod je Meta prebrala svetopisemski odlomek iz 3. poglavja gradiva za ŽPS.
AD 2.
Darja je prebrala vsebino pod 3. poglavjem gradiva, vprašanja za osebni razmislek in pogovor.
Vprašanji za pogovor sta bili: Kako smo se v župniji soočili s spremembami, ki jih je v življenju
župnije prinesla epidemija koronavirusa in ali so župnijske dejavnosti potekale v okviru
možnosti, ki so nam jih omogočale razmere in sodobna tehnologija in ali smo jih zgolj opustili.
Ali je bila odločitev modra in zakaj. Drugo vprašanje pa katere pastoralne prakse, ki smo jih
vzpostavili med epidemijo, so se izkazale za dobre in bi jih bilo vredno ohraniti tudi v prihodnje.
Glede navedenih vprašanj smo prišli do sklepa, da smo s pomočjo tehnologije izvajali verouk na
daljavo ali v obliki pošiljanja gradiv po spletni pošti ali v obliki videokonfernec. V nekaterih
razredih so bili starši oz. veroučenci bolj odzivni kot v drugih. To prakso bomo vzpostavljali
vedno, ko bodo razmere od nas zahtevale, da imamo verouk na daljavo.
Prav tako smo morali opustiti mašo za zakonske jubilante, zato smo jubilantom poslali voščila,
za katera so prišla zahvale in pozitivno presenečenje s strani jubilanto. Zato se bomo te prakse
posluževali tudi v prihodnje, ko maše ne bo mogoče izvesti.
Nadalje smo se verniki posluževali ogleda prenosa mas po tv in poslušanja po radiu. G. župnik je
izpostavil, da smo se vsi dobro prilagodili na ukrepe in se držimo pravil.

AD 3.
Na žegnanje smo povabili dr. Štuheca, ki bo vodil slovesnost. Ob tej priložnosti bo župnija izdala
razglednico. Za oblikovanje in tisk bo poskrbela Darja. Natisnilo se bo 2000 izvodov.
Glede negotovih razmer v prihodnje in miklavževanja,smo se dogovorili, da bi miklavž posnel
nagovor v župnijski cerkvi in bi ga posredovali staršem ter s prošnjo, da za neko simbolno darilo
poskrbijo sami.
Naslednje srečanje ŽPS bo 5. 12. 2021 ob 9.00 v veroučni učilnici.
Zapisala:
Jana Greifoner

Predsednik ŽPS:
Ivan Vodeb

Tajnica ŽPS
Darja Kramberger

