
ZAPISNIK 
4. seje ŽPS Stara Loka 2019/20 z dne 27.1.2020 

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

Stara Loka 

Prisotni: Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Marjan Debeljak, Urška Florjančič, Blanka A. 
Florjanovič, Andrej Hoivik, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Franci 
Pertovt, Tončka Trilar, Špela Vodnik 

Opravičeni: Jan Pintar 
Odsotni: Karmen Hafner, Aleš Mohorič, Zinka Benedik 
 
 
Dnevni red: 

1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami 

2. Uvodni pozdrav župnika in molitev za blagoslov dela ŽPS 

3. Ugotovitev navzočnosti 

4. Duhovna poglobitev in pogovor ob študijski temi za februar z naslovom Jezus je učil 
odrasle iz pastoralnega priročnika KRŠČENI IN POSLANI. 

5. Priprava na volitve članov ŽPS za novo 5-letno obdobje 

Izbira članov ŽPS za novo mandatno obdobje 2020-25 bo potekala po prenovljenem 
postopku, ki daje na izbiro staro možnost (vsak župljan predlaga imena in odda listič) ali 
novo možnost, kjer člani ŽPS oblikujejo kandidatno listo. V Stari Loki smo se odločili za 
drugo možnost. 

Potrdili smo komisijo, ki bo 2 meseca pred izbiro pripravila kandidatno listo in poskrbela za 
postopek izbire članov ŽPS, ki bo potekala v nedeljo, 22. 3. Člani komisije: Franci Pertovt, 
Metka Oblak, Marcel Kokelj, Urška Florjančič. 

Do petka, 31. 1., bo vsak član ŽPS v župnišče oddal obrazec s predlogi za izbiro članov 
ŽPS. Komisija se bo sestala v ponedeljek, 3. 2., in na podlagi predlogov oblikovala 
kandidatno listo ter pridobila soglasja vseh kandidatov. 

6. Redno pastoralno delo: februar 

- statistika verskega življenja za leto 2019: 

34 krstov + 4 drugje, 24 pogrebov, 6 porok + 2 poroki drugje, 41.500 obhajil; obisk maše 
skozi leta upada, 650nedeljnikov (skupaj sobota zvečer in nedelja), med tednom cca. 50 
ljudi/dan pri maši 

- Svečnica, praznik Jezusovega darovanja – nedelja, 2. 2.: ob 9h blagoslov sveč pri oltarju 
sv. Štefana; darovanje sveč in voska za cerkev, nabirka za ogrevanje in razsvetljavo 

- blagoslov sv. Blaža – ponedeljek, 3. 2. 

- prvi petek & prva sobota: Povabljeni smo k sveti maši in k zakramentu svete 
spovedi. 

češčenje/adoracija pred najsvetejšim 14 ur (8h – 22h) – petek, 7.2. 

- obhajamo pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način – sobota, 8. 2. 2019, ob 7.15. 
Ohranimo le jutranjo pobožnost, ker pred večerno mašo nihče ne pride. 

- Svetovni dan bolnikov, praznik lurške Matere Božje – torek, 11. 2.: procesija z lučkami po 
cerkvi 

- Pepelnica, začetek postnega časa, postna postava – sreda, 26. 2. 

- molitev križevega pota, ob postnih petkih in nedeljah ½ ure (oz. v nedeljo 20 min) pred 
večerno mašo; ob petkih uprizoritev postaj z mladinci in veroučenci (4. - 9. razred, po 
razporedu). Vaje vsak petek ob 17h v cerkvi! Vabljeni za bralce☺ Začne 4. razred. 

 

7. Drugo dogajanje:  

Kako je bilo: 

- Marjan Debeljak poroča, da sta bila skupaj s Klemenom Karlinom na srečanju za izredne 
delivce obhajila v soboto, 25. 1. 



Pobuda: vernikom bi bilo potrebno občasno razložiti pomen spoštljivega prejemanja 
obhajila 

 

Napovedujemo: 

- sobota, 18. 4. – duhovna obnova za birmance, Jurjeva dvorana. Vodi br. Jaro Knežević + 
pričevalci (zakonci, …) 

- nedelja, 7. 6. – maša za pobite v Crngrobu z romarji iz Hrvaške 

 

8. Razno 

Pobuda (Andrej Hoivik): Povabiti Jožeta Možino v Staro Loko, da predstavi knjigo 
SLOVENSKI RAZKOL. G. župnik bo klical Možino, da ga povabi. 

 

9. Zaključek z molitvijo 
 

 
 
Seja je zaključena ob 20.30. 
 
 

5. seja ŽPS v pastoralnem letu 2019/20 bo v ponedeljek, t.j., 24. 2. 2020. Pričnemo z večerno 
mašo (18.00) in češčenjem Najsvetejšega v cerkvi, nadaljujemo v župnišču. 
 
Vsi preberemo duhovno poglobitev s temo za marec Pogovor o veri je ključen za rast v veri v 
priročniku KRŠČENI IN POSLANI. 
 
 
VSE DOBRO! 
 
 
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič 
 
Kraj in datum: Stara Loka, 30. 1. 2020 


