
ZAPISNIK 
5. seje ŽPS Stara Loka z dne 26. 2. 2018 

 
Lokacija: župnijska cerkev (po večerni maši) in župnišče Stara Loka (začetek ob 19.00)  

Prisotni: Alojz Snoj (župnik), Mojca Berce, Urška Florjančič, Blanka A. Florjanovič, 
Karmen Hafner, Marija Jezeršek, Marcel Kokelj, Metka Oblak, Tončka Trilar, 
Špela Vodnik 

Opravičeni: Zinka Benedik, Andrej Hoivik, Franci Pertovt, Jan Pintar 

Ostali odsotni:  Aleš Mohorič 

 
 
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. Študijsko temo z naslovom Starši, prvi vzgojitelji svojih otrok v 
veri iz pastoralnega priročnika IZ RODA V ROD je pripravil Marjan Debeljak. 

5. Mesec marec 

- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 12 ur (8h – 
20h) na prvi petek, 2.3. – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno svoje 

domače 

- sobota, 3. 3. 2017 – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način. Ob 7.15 in 17.15. 

- 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 

- teden družine, 19. 3. do 25. 3. – od sv. Jožefa do Marijinega oznanjenja (Materinski 
dan). 

Na nedeljo, 25. 3., bo po maši ob 9h blagoslov vseh mater, ki pričakujejo otroka. 
Župnik bo povabilo uvrstil v marčevska OZNANILA. 

- na Veliki četrtek, 29. 3. – začetek obredov Velikega tedna pri večerni sveti maši 

- na Veliki petek, 30. 3. ob 15.00 člani ŽPS molimo križev pot v župnijski cerkvi. 
Začetek devetdnevnice Božjega usmiljenja. 

- nedelja, 1. 4., VELIKA NOČ – jutranja vstajenjska procesija je nezamenljiv obred, 
zato se potrudimo z udeležbo! 

- bela nedelja, 8. 4. – praznik Božjega usmiljenja 

Župnik povabi VSE člane ŽPS, da pol ure pred mašo prihajamo v cerkev k molitvi 
rožnega venca, ker skoraj nikogar več ni. Župnik bo z ambona povabil tudi VSE 
farane. 

 
6. Ostalo dogajanje v župniji 

Kako je bilo: 

- petek, 23. 2. – MINI PASIJONSKI ORATORIJ v veroučni učilnici, od 9 -12h. 
Ustvarjanje scenskega zagrinjala – postnega prta za Pasijonski večer na Fari. 5 
mladih, 2 mamici in 1 stara mama smo z ogljem na blago risali predmete (orodja) 
Kristusovega trpljenja (Arma Christi). 

 

Kaj je pred nami: 

- torek, 27. 2. – predstavitev knjige Ivana Albrehta o Filipu Terčelju ob 19. uri v 
Jurjevi dvorani. Organizira Knjižnica Ivana Tavčarja v Škofji Loki 



- sobota, 3. 3. – DAN ODPRTIH VRAT v Vrtcu Sončni žarek, od 10h do 13h. Ob 10h 

predstava v Jurjevi dvorani, obisk vrtca 

- sobota, 3. 3. – drugo srečanje Družinske akademije 2017/2018 ob 20h v Krekovi 
dvorani v Selcih (župnišče Selca). Predava p. Miha Sekolovnik, Kapucinski 
samostan Škofja Loka. Naslov predavanja: NOTRANJE RANE ZA OZDRAVLJENJE 
DRUŽINSKEGA DEBLA 

- v četrtek, 8. 3., ob 20h, v soboto in nedeljo, 10. in 11. 3., ob 18h – film MARIJINA 
ZEMLJA v Kinu Sora 

Župnik bo povabilo k ogledu filma uvrstil v marčevska OZNANILA. 

- petek, 9. 3. – PASIJONSKI DAN – ODPRTJE DNEVOV ŠP ob 19h v Sokolskem 

domu, Predstavitev Pasijonskih doneskov, predavanje o postnih prtih, razstava slik 
Marte Jakopič Kunaver in fotogalerija o Škofjeloškem pasijonu. 

- sobota, 10. 3. – spomladansko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) od 9. 
do 13. ure v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. GESLO srečanja je: 
Kako pa jaz lahko pomagam? 

- sobota, 17. 3. ob 19h – PASIJONSKI VEČER NA FARI, stara dekanija. UPANJE V 

TRETJI DAN, križev pot duhovnika in prevajalca prof. Otmarja Črnilogarja. Domači 
recitatorji in glasbeniki. Scensko zagrinjalo – 2 postna prta v izdelavi mladih in družin. 
Povabljeni, da skupaj pripravimo prostor v stari dekaniji! Potrebujemo dobrovoljce za 
ozvočenje, osvetlitev, namestitev 2 pasijonskih zagrinjal (postnih prtov) za sceno, 
pogostitev, pripravo prostora 

- v tednu družine, 19. 3. do 25. 3., bo na Radiu Ognjišče radijski misijon pod geslom 
POŠLJI SVETEGA DUHA. Vsak dan ob 17h in 20h bodo postni nagovori. 

- ponedeljek, 19. 3., tretje srečanje Družinske akademije 2017/2018 ob 19h v 
Antonovem domu na Viču (Ljubljana). Predava prof. dr. Luigi Bruni iz Gibanja 
Fokolarov, kjer koordinira projekt »Občestvena ekonomija«. Naslov predavanja: 
Porabništvo in njegove pasti – nova ekonomija: prihodnost ali utopija 

- cvetna sobota, 24. 3. ob 19h v Jurjevi dvorani – gostovanje Ljubiteljskega gledališča 
Teharje Celje v TEDNU DRUŽINE, v POČASTITEV MATERINSKEGA DNE z 
dramsko igro Zorka Simčiča LETA NIČ, EN DAN POTEM. Osrednje dogajanje 

drame je v domu dveh mladih zakoncev, katerih odnos je ranjen in zaznamovan z 
nesoglasji glede sprejetja novega življenja v njun dom. V navedeno neprijetno 
razpoloženje se vključi sveta družina, ki se na poti iz Betlehema za kratek čas ustavi 
pri omenjeni družini in ji prinese notranji mir in blagoslov. 

- BIRMA: duhovne vaje v Stični (9. do 11. 3.), sodelovanje pri nedeljski maši (2. nedelja 
v mesecu), vključevanje birmancev v življenje župnije (Karitas in CSS, pevski zbor, 
vrtec, ministranti, …) 

Birmanska maša na drugo nedeljo v maju se s 13. 5. (ko je prvo sv. obhajilo) 
PREMAKNE na 6. 5. 

 
7. Razno 

Karmen omeni, da Marina Štremfelj vabi na duhovne vaje v Santa Severo, 63 km 
južno od Rima, v nekdanjem samostanu, sedaj prostoru Centra Aleti za duhovne 
vaje. Bo posredovala več informacij. 
Marcel povabi, da bi se dogovorili katere filme bi gledali ob torkih na filmoteki v Jurjevi 
dvorani. 
Marija omeni, da je v zadnji št. Družine opazila zanimivo povabilo k ogledu 
monodrame Toma Orbanića z naslovom “David, kaj se pa greš?”. Morda bi tak 
dogodek pritegnil mladino. Razmisliti, če bi igralca povabili v Staro Loko. 
 

8. Zaključek z molitvijo. 
 



Seja je zaključena ob 20.50 uri. 
 
 
6. seja v pastoralnem letu 2017/18 bo v ponedeljek, 26. 3. 2017, zvečer po večerni maši (v 

nedeljo, 25. 3., premaknemo ure, zato bodo večerne maše spet ob 19h). Temo za marec z 
naslovom IZZIVI ODRAŠČANJA, MLADOSTI IN OSEBNE ODLOČITVE ZA VERO (str. 26 v 
pastoralnem priročniku z naslovom Iz roda v rod) pripravi Karmen Hafner. 
 

 
VSE DOBRO! 
 
 
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič 
 
Kraj in datum: Stara Loka, 26. 2. 2018 

 


