
   

  
   

 

 

Simonova tašča je ležala, ker je bila 
vročična, in brž so mu povedali o njej. 
Pristopil je, jo prijel za roko in jo vzdignil. 
Vročica jo je pustila in ona jim je 
stregla. Ko pa se je zvečerilo in je sonce 

zašlo, so prinašali k njemu vse bolnike in obsedene. Vse mesto se je 
zbralo pred vrati. In ozdravil je veliko bolnikov z različnimi boleznimi in 
izgnal veliko demonov, ki pa jim ni dovolil govoriti, ker so ga poznali. (Mr 
1,30–34) 

 

Gospod, hvala ti, ker si nam zaupal poslanstvo oznanjevanja evangelija. Hvala, 
ker si izbral nas, šibke, slabotne, nepopolne … Hvala, ker smo s teboj močni, 
ker ob tebi nemogoče postane mogoče. Vlivaj nam poguma, da bomo tvoji 
zvesti služabniki in žive priče tvoje ljubezni in moči. Amen. (Uvodi pri 
prazničnih in nedeljskih svetih mašah – leto B) 

Pridi tudi k temu bolniku: Ti, rešitev bolnikov, držim te za besedo in te prosim: 
pridi k temu bolniku; naj začuti, da si ti njegova rešitev, da si tu s telesom blizu tudi 
po meni. Vzemi bolno telo v svoje roke in ga zravnaj, pritisni ranjeno dušo na svoje 
srce in jo ozdravi. Dotakni se vprašujočega duha in ga obudi k novemu življenju. 
(Anton Rotzetter) 

 

Vsak od nas je drugačen. Zato je načinov molitve toliko, kot je ljudi, ki molijo. V 
začetku lahko posnemamo druge ali pa uporabljamo molitve iz molitvenika. 
Komu bo morda pomagala skupna molitev, drugi pa se raje umaknejo v 
poseben prostor, na mirnejši kraj, kakor je to storil Jezus v današnjem 
evangeliju. Vsak se odloči za svoj način, vsekakor pa išče zase najprimernejši 
čas in kraj. Pomembno pa si je zapomniti, da samo ti lahko moliš svojo molitev. 
Bog posluša tvoje notranje bistvo – klic tvojega srca. Temu prisluhne. Četudi te 
objema hrup, bo Jezus znal slišati tvoje besede. Tišina in miren kraj pomagata 
zgolj tebi in tvoji zbranosti. (Povzeto po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo) 
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OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 5. 2. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti 
prične molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 19. uri je v kapeli 
sv. Marije Goretti za sodelavce župnije Tržič – Bistrica predstavitev 
obnovljene projekcije v kapeli. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
prične rožni venec, ob 17. uri pa se prične sv. maša. Uradne ure v 
Dupljah so od 9.30 do 11.30.  
• V torek, 6. 2. 2018  se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca in adoracija (to je zrenje Boga in oseben pogovor 
z Njim), ob 18.30 pa sv. maša. Po maši je srečanje Župnijske Karitas 
(pred srečanem povabljeni k sveti maši). Na srečanje vabimo nove člane in 
članice. 
• V sredo, 7. 2. 2018 je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje 
molitvene skupine. Sv. maša v kapeli sv. Marije Goretti se prične ob 
18.30 in z njo se prične srečanje skupine za so-pomoč z Božjo pomočjo 
za vse 3 župnije. Vabljeni vsi, ki ste se znašli v »temi«, da vanjo posijemo 
z lučjo Božje besede (Mt 11,28-30). Pogovarjali se bomo na temo Kako se 
lahko spopademo s stresom? (preobrazba: izročite svoj stres Kristusu). 
• V četrtek, 8. 2. 2018 je ob 18.30 v kapeli sv. Marije Goretti rožni 
venec za domovino, ob 18.30 pa se prične maša, kjer bomo zmolili 
molitev za domovino in zapeli državno himno. Lepo vabljeni. Na ta dan 
ni verouka, ostale dneve v tednu pa je. Ob 16.30 je v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah rožni venec za blagoslov družin, ob 17. uri pa se prične sveta 
maša.  

• V petek, 9. 2. 2018 se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja oz. ob 18. uri 
v kapeli sv. Marije Goretti začne molitev rožnega venca. Ob 10.30 je sv. 
maša v Domu Petra Uzarja, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši v kapelo 
sv. Marije Goretti. Uradne ure so v Lešah od 13.30 do 14.30 (dosegljiv 
tudi po telefonu). Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah 
molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov, ob 17. uri pa 
povabljeni k sveti maši. 

• V soboto, 10. 2. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Na 
Jasi, Zelenica. Iz tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za 
lepoto svetišča. Ob 18. uri se začne z molitvijo rožnega venca, ob 18.30 



   

 

pa povabljeni k sveti maši. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
rožni venec za blagoslov družin. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne 
molitev rožnega venca, ob 17. uri pa sveta maša, ki jo pričnemo z 
litanijami Matere Božje ter z blagoslovom z Najsvetejšim.  TO JE TUDI 
NEDELJSKA SVETA MAŠA. Pri maši bomo brali nagovor ob dnevu 
bolnikov in po maši bomo delili bolniško maziljenje. Cerkev čisti 
skupina Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (2). 
Hvala. Ob 19.30 se v župnijskem domu v Lešah prične mladinsko 
srečanje župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. Lepo vabljeni! 
• V nedelja, 11. 2. 2018 je 5. nedelja med letom. Vabljeni, da z 
darovanjem sv. maše skupaj slavimo Boga. Pri mašah v Bistrici bo potekal 
tradicionalna namenska nabirka za razsvetljavo in kurjavo (že v soboto). 
Bog Vam povrni.  Na ta dan goduje lurška Mati Božja in je tudi svetovni dan 
bolnikov. Pri maši bomo prebrali nagovor na to temo ter po maši delili 
zakrament bolniškega maziljenja (bolni, ostareli, če je kdo pred kakšno 
težko operacijo; psihična bolezen, …). Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne 
molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša. Tudi v Dupljah bomo pri 
maši brali nagovor od dnevu bolnikov in po maši delili bolniško maziljenje.

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za februar 2018 (13.-14.2.; 
19.2.), marec 2018 in april 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi. 
  

KRONIKA: 
 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo, 31. 1. 2018 se je po maši ob 19. uri pričelo 
srečanje Biblične skupine. Prišlo je 5 članov. Pogovarjali so se na temo Kaj je 
Bog storil glede greha?. Najbolj čudovit  zgodba ne svetu je zgodba o tem, kaj 
je Bog storil, da bi nam lahko bili odpuščeni grehi. Bog je poslal Odrešenika. To 
je Jezus Kristus, edini Božji Sin. Za naše grehe je umrl na križu. Čez tri dni ga je 
Bog obudil od mrtvih. Srečanje smo končali ob 20.15.

 
  

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 05/90-41-670 ali 064/182-333 
E-naslov je: z.marijegoretti@gmail.com. Dosegljivi pa smo tudi na spletni strani: www.zupnija-bistrica.rkc.si. 

T E D E N S K I  L I T U R G I Č N I  K O L E D A R   

I N  O B V E S T I L A  –  “Pridi in poglej!” (Jezus Kristus) 
 

5. NEDELJA MED LETOM 

Leon, mučenec 

4. 2. 

2018 

7.00 

10.30 
 

za žive in rajne farane/faranke  

B.: ++ Andreja in Valentina Oman 
 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1 
Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39 

Vsi te iščejo (Mr 1,37). 
– Gospod ozdravlja potrte v 

srcu. 

 

NEDELJA 

 

LETO B 

8.15 
8.45 

 

rožni venec 
Duplje: ++ Peter in Julka 

Verdir; (+ Ignac Bajželj – 
Zadraga) 

Agata, devica, mučenka 
1 Kr 8,1-13; Ps 131,6-10; Mr 6,53-56 

… so ga ljudje takoj spoznali 
(Mr 6,54). 

– Vzdigni se na kraj počitka. 
 

 

5. 2. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

14.00 
19.00

 

 

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 
B.: + Helena Rozman (dar. ŽK) 

Kovor – pogreb. + Viktorija Zadel 

tečaj za projekcijo v kapeli 

 

uradne ure 

molitev rožnega venca 
Duplje: + Franc Škrjanc ml., obl.; 

(+++ Jurij Hojan – dar. pevci)  

Pavel Miki, mučenec 
1 Kr 8,22-30; Ps 83,3-11; Mr 7,1-13 

… poslušaj in odpuščaj (1 Kr 8,30). 
– Kako ljuba so tvoja bivališča! 

6. 2. 

2018 
 

TOREK 

18.00 

18.30 
19.00 

molitev rožnega venca in adoracija 

B.: za žive in rajne Šuštar 

srečanje Župnijske Karitas 

Koleta (Nika), redovnica 

1 Kr 10,1-10; Ps 36,5-40; Mr 7,14-23 

Poslušajte me vsi ter umejte 

(Mr 7,14). 
– Gospod, spomni se nas, ker 

nas ljubiš. 

7. 2. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 

18.30 

19.00 
 

molitvena skupina 

B.: +++ starši Mikulić in Bušić 

srečanje  skupine za so-pomoč z 
Božjo pomočjo  

Hieronim, redovnik 
SLOVENSKI KULTURNI DAN 
1 Kr 11,4-13; Ps 105,3-40; Mr 7,24-30 

Tedaj ji je rekel … (Mr 7,29). 
- Gospod, spomni se nas, ker 

nas ljubiš. 

8. 2. 

2018 
 

 

ČETRTEK 
 

D. P. D. 

17.00 
17.30 

 

18.00 
18.30 

D.:  rož. ven. za blag. dup. družin  

+ Ani Kolničar 
 

rožni venec za duhovne poklice 
B.: za uspešno zdravljenje 

Apolonija (Polona), mučenka 
1 Kr 11,29-12,19; Ps 80,10-15; Mr 7,31-37 

Odpri se! (Mr 7,34).  

– Naš Bog govori: poslušajte 
me!  

9. 2. 

2018 
 

PETEK 
 

 

10.00 
10.30 

18.30 
 

 

16.30 
17.00 

(Dom) in 18.00 rožni venec 

za nove duhovne poklice 

Bistrica: + Pepca Istenič  
 

uradne ure 

molitev rožnega venca 
L.: ++ Jelka in Milan Bahovec 

Sholastika, redovnica 
1 Kr 12,26-13,34; Ps 105,6-22; Mr 8,1-10 

Koliko hlebov imate? (Mr 8,5). 
– Gospod, spomni se nas, ker nas ljubiš. 

- B.: čisti skupina Na Jasi, Zelenica 

- Leše: čistijo Špelnovi, Grabnovi, 

Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (2) 

10. 2. 

2018 
 

SOBOTA 

17.00 
 

 16.30 
17.00 

19.30 

 

18.00 
18.30 

D.: rož. ven. za nov. duh. poklice  
 Leše: molitev rožnega venca 

++ Hermina in Marjan Smolej 

mladinsko srečanje 
 

molitev rožnega venca  
Bistrica: + Franc Oman 

6. NEDELJA MED LETOM 
Lurška Mati Božja 

3Mz 13,1-2.44-46; Ps 32,1-11; 
1 Kor 10,31-11,1; Mr 1,40-45 

Hočem, bodi očiščen! (Mr 1,41). 

– Gospod, ti si moje zavetje.  

11. 2. 

2018 
 

NEDELJA 

 

 

 

7.00 
10.30 

 

8.15 

8.45 
 
 

za žive in rajne farane/faranke  
B.: ++ Anton in Kristina Špik 

 

rožni venec 

Duplje: ++ Janez Škrjanc in 
Klemen Šavs; (++ Justina in 

Silvo Bodljaj) 

Ležeče besedilo je stavek iz Božje besede, ki nas spremlja skozi dan.  

- pa je odpev pri psalmu. Vabljeni smo, da vsak dan preberemo Božjo besedo tistega dne. 


