
IZBIRA ČLANOV ŽPS 2020
Dosedanjim članom ŽPS je potekel mandat. Zato so škofje določili, da 
v nedeljo, 22.marca 2020 izberemo nove člane ŽPS po vsej Sloveniji. 
V naši župniji bo izbira članov ŽPS v nedeljo, 29. marca, ker imamo 
duhovne vaje za zakonce in je termin bil določen že prej. Pri tem naj 
upoštevamo, določajo škofje, da pri ŽPS ne gre za volitve, ampak 
odslej govorimo o izbiri članov ŽPS. Pri volitvah si izvoljen in nihče 
ne more nič. Za ŽPS pa velja: Ljudje izberejo izmed vernikov - župnik 
in komisija predložijo škofu - škof potrdi in imenuje vsakega člana.

Prednosti:
+ Člani ŽPS
bolje poznajo
svoje okolje
+ Vedno za cilje
svojih skupin
in način
dela

Motivi:
+ Ljubezen do

Cerkve in vseh
njenih članov

+ Odgovornosti in
solidarnost

(ni mi vseeno,
kako je z
drugimi)

Načrtovanje postoralnega
dela skupaj z župnikom
in pastoralnimi delavci

Postavlja cilje, ki naj bi jih
župnija v določenem času

dosegla in morajo biti realni

Pomaga iskati odgovore
na pastoralne probleme,

ki se pojavljajo

Išče nove poti, kako kristjane z
obrobja pritegniti bliže Jezusu
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Postopek za izbor ŽPS:
- V januarju dosedanji ŽPS potrdi komisijo, ki pripravi vse za izbiro 

članov ŽPS.
- V februarju se pripravi kandidatna lista in pridobitev pisnega 

soglasja kandidatov.
- Župnik kot predsednik izvede predstavitev kandidatov.
- Izbira članov ŽPS se izvede v nedeljo, 29. marca pri vseh 

mašah. (Zaradi duhovnih vaj družin v Piranu smo za eno nedeljo 
prestavili izbor ŽPS.)

- Komisija naredi spisek izbranih, da se pošljejo v potrditev na škofijo.
- Po službi so člani ŽPS: ključarji, duhovniki. Svoje zastopnike za 

ŽPS izvolijo skupine: FD, ŽK, molitvene skupine, mladina. Posebej 
lahko imenuje tri člane župnik.

Narava ŽPS
Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo, 
ki proučuje, načrtuje, spremlja in preverja izvajanje pastoralnega dela 
v župniji (St.čl.1).
Župnijski pastoralni svet predstavlja in izraža edinost v različnosti 
karizem, služb in stanov v župniji. Spodbuja in omogoča soodgovornost 
in sodelovanje vseh vernikov pri pastoralnem delu v župniji na 
področju oznanjevanja, bogoslužja in dobrodelnosti in gradnje živega 
občestva.
Koga naj predlagamo?
Ob izbiri vsakega izmed novih članov ŽPS bodimo posebno pozorni na 
to, ali je vsak izmed predlaganih novih članov res pripravljen dejavno 
sodelovati v župniji ter k sodelovanju pritegniti še druge vernike. Pa še 
to: ali je predlagana oseba praktični kristjan; ali je predlagana oseba 
sposobna na nekonflikten način sodelovati z župnikom in drugimi 
župljani. Upošteva naj se razmerje med moškimi in ženskami. Da bo 
novi izbor v duhovno korist župnije, radi molimo.
                                                                                      p. Tarzicij

DOGODKI - OBVESTILA
 ● Seja ŽPS in ŽGS
Tajnik GS Ivan Viličnjak je prebral zapisnik seje, ki je sprejel sklep 



o obnovi zvonov in samostoječe lesene konstrukcije za zvonove, ki 
jo je treba nujno obnoviti. Sprejet je sklep s strani GS in ŽPS, da se 
istočasno obnovi tudi stolpna ura.

Tajnik ŽPS Marijan Furek je dodatno obrazložil najugodnejšo 
varianto predračuna Grassmayer za celotno obnovo zvonov 
(en stari in dva nova zvonova), ki sta skupaj z uro vredna cca. 
65.000,00 €. Glede na to, da ima župnija trenutno 20.000,00 € (od 
donacije za obnovo cerkve in pozitivnega salda), ter pričakovani 

(iz župnijske kronike)
posvetitev obstoječih zvonov iz leta 1947



pomoči Občine Videm, bi bilo možno investicijo pokriti. Za zvonove  
je potrebno plačati akontacije in sicer pri naročilu 30%, pri vlivanju 
zvonov 30% in pri montaži 40% vrednosti zvonov. Vsak napis na 
zvonovih in prevoz je treba dodatno plačati, kar je predvideno v 
zgornjem znesku.
Vsa gospodinjstva v župniji bodo dobila zloženke.
Ker zvonove posveti škof, načrtujemo dan posvetitve 18. oktober 
2020. Načrtovali smo na Frančiškovo pa nadškof ne more.
P. Anton Borovnjak je podal finančno poročilo za leto 2019. 
Poslovanje je bilo pozitivno v župniji in na Selah.
Iz Sel je p. Jože Petek podal razmišljanje, da bo v bodoče verjetno 
treba misliti na združitev verouka v višjih razredih z videmskimi 
veroučenci.
Glede božičnega, jubilejnega koncerta je bila pripomba o slabi 
udeležbi. Bilo pa je vloženega veliko truda. Odmevnost o koncertu 
je bila dobra. Hvala vsem, ki so pripravili koncert.
 ● Rdeči alarm
Starši gre za resno stvar. Obisk otrok pri nedeljski maši je 
katastrofalno slab. Pri štetju v novembru je bilo ob nedeljah le cca. 
60 otrok pri nedeljski maši. Zadnje nedelje pa je okrog 10 do 15 
otrok in to so večina prvoobhajanci. Pogledal sem v kroniko iz leta 
1990 in takrat je bilo pri nedeljski maši 190 otrok. Sami starši boste 
prispevali k poostrenim kriterijem za prejem birme. Najbrž boste le 
priznali, da nima smisla birma, če otrok ne pride k maši za Božič in 
niti enkrat v letu, saj otroke uvajamo v krščansko življenje, ne pa 
samo za birmo.
 ● Srebrni jubilej zakonske skupine Sv. Vida
V sredo, 5. februarja, ob 
18 uri bo maša v cerkvi, 
saj bomo obhajali srebrni 
jubilej naše prve zakonske 
skupine, ki jo je ustanovi 
p. Emil Križan, ki bo tudi 
gost večera. Čestitamo in želimo vztrajnosti in božjega blagoslova.
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