
ZAPISNIK 
7. (sklepne) seje ŽPS Stara Loka v pastoralnem letu 2018/19 z dne 27. 5. 2019 

 
Lokacija: župnijska cerkev (večerna maša ob 19h), nadaljevanje v župnišču Stara Loka 

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

Opravičeni: Jan Pintar, Karmen Hafner, Špela Vodnik 

Odsotni: Aleš Mohorič 
 
 
Dnevni red: 

1. Češčenje Najsvetejšega v župnijski cerkvi z litanijami (del šmarnične pobožnosti) 

2. Uvodni pozdrav župnika in molitev za blagoslov dela ŽPS 

3. Ugotovitev navzočnosti 

4. Duhovna poglobitev in pogovor ob študijski temi za maj z naslovom Oblikovanje in 
usposabljanje župnijskih sodelavcev iz pastoralnega priročnika ENO SRCE IN ENA 
DUŠA, str. 32. 

Oseba, ki je prva odgovorna za našo duhovno rast, ni papež, škof ali župnik. To sva 
JAZ in TI. Mi imamo prvo odgovornost za to, da poznamo in živimo svojo vero. Poznati 
moramo katekizem. Preučevati moramo Sveto pismo. Ostati moramo blizu 
zakramentom. … ne smemo biti pasivni v čakanju …Kot laiki moramo prevzeti 
pobudo in skrbeti za to, da bomo posegali po gradivih in virih, ki so zvesti nauku Cerkve 
in v skladu s cerkvenim učiteljstvom. …za svoje delo v župniji se moramo ustrezno 
strokovno usposobiti in svoje znanje nenehno nadgrajevati. (iz priročnika, str, 33) 

5. Mesec maj - junij 

- nedelja, 26. 5. – Ob 11:00 v Crngrobu spominska slovesnost s sv. mašo za žrtve 
povojnih pobojev v Crngrobu. Molitve za spravo in odpuščanje. 

- ponedeljek, 27. 5. – goduje bl. Alojzij Grozde, začetek prošnjih dnevov pred 
Vnebohodom 

- ponedeljek, 27. 5., torek, 28. 5., sreda, 29. 5. – KRIŽEV TEDEN oz. prošnji dnevi 
pred Vnebohodom. Ohranimo lepo staro navado naših prednikov in krepimo zavest 
o pomenu molitve s procesijo in sveto mašo za blagoslov polj, travnikov, pridelkov in 
vsega našega dela. 

Sv. maše ob 8h na Križni Gori, v Pevnem in v Crngrobu. Peš romanje v Pevno 
(odhod v torek 7.15 pri križu) in v Crngrob (odhod v sredo 7.00 pri križu). 

- četrtek, 30. 5. – Vnebohod. Ob 16h sv. maša tudi v Crngrobu. 

- petek, 31. 5. – sklep šmarnic o življenju in delu misijonarja Ignacija Knobleharja 

- mesec junij – Obhajamo vrtnice 

- PRVI PETEK & PRVA SOBOTA, 7. in 8. 6. – češčenje/adoracija pred najsvetejšim 
14 ur (8h – 22h) na prvi petek – Ne pozabimo! Povabimo »oddaljene«, še posebno 
svoje domače Uro slavljenja od 20h do 21h pripravijo družine. 

- sobota, 8. 6. – pobožnost 5 prvih sobot na fatimski način, ob 7.15 in 18.15. 
Sodelujemo po razporedu. Zadnja pobožnost prvih sobot na fatimski način v 
letošnjem letu. 

- nedelja, 9. 6. – BINKOŠTI. Pri maši ob 9h maziljenje starejših, bolnih in invalidov, 
po maši zanje srečanje in pogostitev pred župniščem. Obenem zahvalna maša ob 
zaključku veroučnega leta. Veroučenci prinesejo podpisana spričevala. 

- četrtek, 20. 6. – Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi (Telovo). Maše kot ob 
nedeljah. Uro pred večerno mašo češčenje Najsvetejšega. 



- nedelja, 23. 6. – nedelja Telovske procesije. Po prvi maši procesija s tremi 
blagoslovi. Druga maša ob 10h. Otroci potresajo cvetje pred oltarji. 

- ponedeljek, 24. 6. – na predvečer dneva državnosti bomo imeli večerno mašo za 
domovino. 

- petek, 28. 6. – praznik presvetega Srca Jezusovega. Posvetitev Jezusovemu in 
Marijinemu Srcu bo v nedeljo, 30. 6. Na posvetitev se bomo pripravljali z 9-dnevnico, 
ki jo začnemo v petek, 21. 6. 

 

6. Ostalo dogajanje v župniji 

Kako je bilo: 

- Postna akcija 2019 – BODI DAR ali GOSPOD, TUKAJ SEM! Odziv zelo slab. 
VZTRAJATI! Biti pozorni na vzgibe Svetega Duha pri delu za živo občestvo župnije! 

- nedelja, 5. 5. - ob 10.30 smo v cerkvici sv. Križa na Križni Gori obhajali slovesno 
sveto mašo z blagoslovom obnovitvenih del na cerkvenem zvoniku. Maševal je 
škof Anton Jamnik. Ob tem je A. Pavel Florjančič pripravil knjižico Lepotica s Križne 
Gore. Dela so zaključena, potrebno je še zbrati drugi del sredstev za poplačilo del. 

- nedelja, 19. 5.– slovesnost prvega svetega obhajila 

- nedelja, 26. 5. – ob 17h koncert v Crngrobu: sklep cikla majskih glasbenih srečanj 
v organizaciji Odbora za obnovo orgel in JSKD. Odličen odziv, veliko obiskovalcev. 

- nedelja, 26. 5. –volitve v Evropski parlament. Odgovornost vsakega državljana, še 
posebej kristjana. Prvič je bilo volišče v Jurjevi dvorani (zaradi dostopnosti v prostor). 
Nekateri so imeli pomisleke, da prostor ni primeren, ker je prostor cerkven in zato 
»lahko vpliva na odločitev«. Župnik posreduje rezultate za Staro Loko: volilnih 
upravičencev je 1278, volitev se jih je udeležilo 437 (34 %, kar je nad slo 
povprečjem); od tega jih je 135 glasovalo za listo SDS+SLS, 64 za NSi, 64 za SD, 63 
za LMŠ, 25 za Levico, 18 za Desus, 14 za L. Alenke Bratušek. 

 

Kaj je pred nami: 

- sobota, 1. 6. – obletna spominska maša in spravna slovesnost pri kapeli ob 
breznu pod Krenom v Kočevskem Rogu ob 11.00. 

- petek, 14. 6. – ogled filma »Srce se ne boji« o bl. Alojziju Grozdetu, ob 20h v Jurjevi 
dvorani, po filmu pogovor z ustvarjalci filma (Studio Siposh) 

- sobota, 15. 6. – Vseslovensko (51.) romanje bolnikov, invalidov in ostarelih k 
Mariji Pomagaj na Brezje. 

- petek, sobota in nedelja (14. – 16. 6.): 13. festival družin na Visokem pri Poljanah 
(Tavčarjev dvorec); organizira Zavod Iskreni.net. 

- sobota, 22. 6. - Vseslovensko srečanje posvečenih Jezusovemu in Marijinemu 
Srcu, Brestanica, od 10.00 do 13.00. Povabljeni, da se udeležimo v večjem številu! 

 

7. Razno 

- duhovna obnova za ŽPS, Zagorje: morda sobota, 21. 6. ali 28. 9. 

- obnova orgel v Crngrobu: Andrej Hoivik (Odbor za obnovo orgel) poroča, da je 
zbrano že več kot polovica sponzorskih sredstev in da se z obnovo začne v 
septembru. Predvidoma do maja bodo orgle obnovljene. 

-  

 

8. Zaključek z molitvijo. 

 
Seja je zaključena ob 21.30 uri. 

 



 
S to sejo zaključujemo srečanja ŽPS v pastoralnem letu 2018/19. Nadaljujemo v septembru.  
 
Hvala Bogu za vse milosti, ki smo jih bili deležni v tem letu in za pogum, s katerim se trudimo 
graditi edinost med nami in v celotni župnijski skupnosti! 
 
 
VSE DOBRO! 
 
 
Zapisnik pripravila: Urška Florjančič 
 
Kraj in datum: Stara Loka, 10. 6. 2019 

 


