
ZAPISNIK 
5. seje ŽPS Stara Loka z dne 24. 2. 2020 

 
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, Blanka A. Florjanovič, Marija Jezeršek, Metka Oblak, Franci 
Pertovt, Tončka Trilar 

Opravičeni: Andrej Hoivik, Marcel Kokelj, Jan Pintar 

Ostali odsotni: Karmen Hafner, Aleš Mohorič, Špela Vodnik 
 
 
Dnevni red: 

1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami 

2. Uvodni pozdrav župnika in molitev za blagoslov dela ŽPS 

3. Ugotovitev navzočnosti  

Duhovna poglobitev in pogovor ob študijski temi za marec z naslovom Pogovor o veri 
je ključen za rast v veri iz pastoralnega priročnika KRŠČENI IN POSLANI. 

4. Priprava na izbiro članov ŽPS za novo 5-letno obdobje 

Komisija za izbiro članov ŽPS v sestavi Marcel Kokelj, Urška Florjančič, Metka Oblak, 
Franci Pertovt in župnik Alojz Snoj je zbrala predloge za člane ŽPS, ki so jih podali 
sedanji člani ŽPS, in pripravila predlog kandidatne liste. V teku je še zbiranje soglasij 
kandidatov. 

5. Mesec marec 

- prvi petek & prva sobota: češčenje/adoracija pred najsvetejšim 14 ur (8h – 22h) na 
prvi petek, 6.3. 

- obhajamo pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način – sobota, 7.3., ob 7.15. 
Povabljeni k sodelovanju z branjem skrivnosti in molitvijo rožnega venca. Vpišimo se 
v tabelo. 

- molitev križevega pota ob postnih petkih ½ ure pred večerno mašo. Mladinci in 
veroučenci (4. - 9. razred) sodelujejo pri uprizoritvah postaj. Vaje vsak petek ob 17h v 
cerkvi! Vabljeni za bralce☺ Začne 4. razred. Ob nedeljah ne bo več branja križevega 
pota pred mašo, ker ljudje ne prihajajo. 

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

- nedelja, 22. 3. – osrednja slovesnost ob Tednu družine bo pri sveti maši ob 9h, ki jo 
oblikujejo družine. Ob koncu maše bo kratek program. 

6. Ostalo dogajanje 

- Na sv. Valentina je zaživela nova spletna stran PASIJONSKEGA VETRA - 
www.pasijonskiveter.si z novicami in obvestili o pasijonskem dogajanju doma in v 
tujini. 

Kaj je pred nami: 

- torek in sreda, 3. in 4. 3. – Dnevi odprtih vrat v Vrtcu Sončni žarek. Torek 
dopoldne, sreda popoldne. 

- sobota, 14. 3. – Vseslovensko srečanje očetov, mož in sinov z naslovom 
»Moškega in žensko ju je ustvaril«, Zavod A. M. Slomška v Mariboru od 8.30 dalje. 

- sobota, 14. 3. – Pasijonsko romanje v Feldkirchen pri Gradcu (Avstrija) z 
ogledom pasijonske igre. Rok za prijavo: 6. marec. Organizatorji: Pasijonski veter, 
Pasijonska pisarna in bratje kapucini iz Škofje Loke. 



- petek, 20. 3. – PASIJONSKI DAN – ODPTJE DNEVOV ŠP ob 19h v Sokolskem 
domu, Predstavitev Pasijonskih doneskov 2020/15. 

- sobota, 21. 3. – spomladansko srečanje članov ŽPS našega arhidiakonata (II.) od 
9. do 13. ure v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano. Predavanje g. Ervina 
Mozetiča: Veselje in težave ŽPS 

- petek, 27. 3. ob 19.00 – PASIJONSKI VEČER NA FARI, stara dekanija. KLARIŠKI 
SPEVI VEČNI LJUBEZNI, poezija klarise s. M. Katarine iz Nazarij. 

- 40-dnevna postna akcija: odpoved alkoholu iz solidarnosti do vseh trpečih zaradi 
uživanja alkohola, različne pobude za zbiranje prostovoljnih darov za pomoč ljudem v 
stiski (položnice Karitas) 

7. Razno 

8. Zaključek z molitvijo. 
 
Seja je zaključena ob 21h. 

 
 
6. seja v pastoralnem letu 2019/20 bo v ponedeljek, 30. 3. 2020, zvečer po večerni maši. 
Temo za april z naslovom Svojo vero moramo deliti z drugimi, str. 33 v pastoralnem 
priročniku z KRŠČENI IN POSLANI, preberemo vsi. 
 
 
VSE DOBRO! 
 
 
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič 
 
Kraj in datum: Stara Loka, 2. 3. 2020 

 


