
ZAPISNIK 
2. seje ŽPS Stara Loka 2019/20 z dne 21.10.2019 

 
Lokacija: župnijska cerkev (večerna maša ob 18h s češčenjem Najsvetejšega) in 

župnišče Stara Loka 

Prisotni: Alojz Snoj (župnik), Zinka Benedik, Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška 

Florjančič, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Franci Pertovt 

Opravičeni: Jan Pintar, Tončka Trilar, Špela Vodnik (v tujini) 
Odsotni: Blanka A. Florjanovič, Karmen Hafner, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Aleš 

Mohorič 
 
 
Dnevni red: 

1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami 

2. Molitev in uvodni pozdrav župnika 

3. Ugotovitev navzočnosti 

4. Duhovna poglobitev: Pastoralni priročnik KRŠČENI IN POSLANI. Študijsko temo za 
oktober z naslovom Vrnitev v Očetov objem smo prebrali doma. 

Vsi smo misijonarji. Vsi smo odgovorni, da prinašamo Kristusa svetu in Kristusu svet. 
Cerkev je misijonarska. 

5. Redno pastoralno delo - mesec november, mesec molitve za rajne 

- praznik vseh svetih, petek, 1.11., in dan spomina vseh vernih rajnih, sobota, 2.11. 

Vabljeni k molitvi rožnih vencev: 

petek, 1.11. – 1. del rožnega venca pol ure pred večerno mašo, 2 dela rožnega venca 
po maši 

petek, 2.11. – ob 6h 3 deli rožnega venca, ob 7h maša, po maši kropljenje grobov, ob 
8h druga maša, tretja maša ob 18h 

- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA, 1 in 2.11. – IZJEMOMA na prvi petek ne bo 14-
urnega češčenja pred Najsvetejšim, ker je praznik vseh svetih (po večerni maši bo 
molitev rožnega venca) in smo imeli starološko Jeriho v sredini oktobra. V soboto 
bodo po drugi maši ob 8h litanije Matere Božje na prvo soboto. 

- zahvalna nedelja, 3.11. – srečanje zakonskih jubilantov pri sv. maši ob 9h. Po sveti 

maši pripravimo pogostitev za jubilante v Jurjevi dvorani. 

- DEVETDNEVNICA v čast Brezmadežni z začetkom v soboto, 30. 11. pri večerni 

maši. Dogovoriti razpored petja s pevci. 

6. Ostalo dogajanje: 

Kaj je pred nami: 

- sreda, 30. oktobra 2019, Lipica ob 14.30 uri: Spominska slovesnost za žrtve 
povojnih pobojev na Škofjeloškem 

- Nikodemovi večeri 

- MOLITVENA VERIGA ZA VRTCE - Vrtec Sončni žarek je za MOLITEV IN POST na 

vrsti 14. dan v mesecu (14. 11.). V oktobru so katoliški in zasebni vrtci začeli 
molitveno verigo, da bi izprosili dobre rešitve za delovanje teh vrtcev v naši državi 
(pravični zakoni, podpora vsem vrtcem na pravičen in pošten način). Vsak dan v 
mesecu je na vrsti en vrtec, da moli v ta namen. RADI SE PRIDRUŽIMO TEJ 
POBUDI. 

Vrtec Sončni žarek bo pripravil plakat za na cerkev s povabilom k molitvi (koordinira 
Marcel). 

V elektronskem omrežju bosta Mojca in Gregor pripravila tabelo, v katero se vpišejo 
vsi, ki bi se radi vključili v molitveno verigo rožnega venca s postom za 14. dan v 



mesecu. S povabilom k tej pobudi preko e-pošte želimo doseči čim širši krog ljudi 
(nekdanje in sedanje starše otrok iz vrtca ter ostale vernike). 

- nedelja, 17. 11., 3. svetovni dan ubogih – od l. 2017 na željo papeža Frančiška 
obhajamo vsako leto na 33. nedeljo med letom, na predzadnjo nedeljo cerkvenega 
leta, pred praznikom nedelje Kristusa Kralja vesoljstva, ki se je poistovetil z malimi in 
ubogimi in nas bo sodil po delih usmiljenja 

- teden zaporov (teden pred nedeljo Kristusa kralja), 17. – 23. 11. 2019 

- sobota, 23. 11. 2019 – dan Rudolfa Maistra, slovenski državni praznik. V razmislek 

če se pri večerni maši vključi kakšna domoljubna misel. 

- sobota, 23. 11. 2019, od 9. do 13. ure – JESENSKO srečanje članov ŽPS našega 

arhidiakonata (II.) v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. ČLANI ŽPS 
povabljeni, da se udeležimo vsaj enega od dveh letnih srečanj (jesensko in 
spomladansko).  

- teden Karitas, od ponedeljka, 25. 11., do nedelje Karitas, 1. 12. 

- sobota, 30. 11. ob 9.00 – delavnica izdelovanja adventnih vencev v veroučnih 
učilnicah: vodita Ljubica in Nataša Klančar 

7. Razno 

- Popravljen je datum za praznik Svete birme 2020. 

nedelja, 17. 5. 2020 ob 9h – Prvo sveto obhajilo 

nedelja, 24. 5. 2020 ob 9h – Sveta birma, birmovalec nadškof Stanislav Zore. 

- Ostali datumi: 

Velika noč 12. 4. 

Bela nedelja ali nedelja Božjega usmiljenja pa 19. 4. 

nedelja, 3. 5. 2020 ob 16h – Blagoslov obnovljenih orgel v Crngrobu, nadškof 
Stanislav Zore 

- Spomladi poteče mandat sedanji sestavi ŽPS. Razmislimo, koga bi pritegnili v krog 
sodelavcev župnika, da bi se krepilo naše občestvo in bi širili naše temeljno 
poslanstvo oznanjevanja in misijonarjenja. Največ šteje in navduši OSEBNO 
POVABILO IN PRIČEVANJE 

8. Sklepi 

9. Zaključek z molitvijo 
 
 

3. seja ŽPS v pastoralnem letu 2019/20 bo v ponedeljek, t.j., 25. 11. 2019. Pričnemo z 
večerno mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču. 
 
Duhovno poglobitev s temo za november z naslovom Če zares poznaš Jezusa, je 
nemogoče, da tega ne bi želel deliti z drugimi v priročniku KRŠČENI IN POSLANI 

preberemo VSI.. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 21.00 uri. 

 
 

MIR IN VSE DOBRO! 
 
 
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič 
 
Kraj in datum: Stara Loka, 24. 10. 2019 

 


