
   

  
   

 

 

Kadar pa pride Tolažnik, ki vam ga bom 
jaz poslal od Očeta, Duh resnice, ki 
izhaja od Očeta, bo on pričeval o 
meni.  Pa tudi vi boste pričevali, ker ste 
od začetka pri meni. (Jn 15,26–27) 

 

Bodimo hvaležni za darove Svetega 
Duha, ki jih tako samoumevno 
sprejemamo iz Božji rok in se z njimi 
hvalimo … Zahvalimo se za naša 
življenja, ki v moči Svetega Duha najdejo 

vedno znova pravo pot, četudi se včasih zdi, da nas je zagrnila tema 
obupa, žalosti ali malodušja … O Bog Sveti Duh, daj nam moči, da vedno 
bolj postajamo svetilke na poti življenja. Amen. (Po: Uvodi pri nedeljskih 
in prazničnih svetih mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 21. 5. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti 
prične molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša s šmarnicami za 
odrasle. Ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti poteka šmarnična 
pobožnost za otroke. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 

18. uri pa se prične sv. maša s šmarnično pobožnostjo. Uradne ure  so od 9.30 do 10.30 ter 
od 13.30 do 14.30.  

• V torek, 22. 5. 2017 se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
šmarnična pobožnost za otroke, ob 19.30 pa sv. maša s šmarnicami 
za odrasle. Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost za 

otroke in odrasle. 
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• V sredo, 23. 5. 2018 je ob 18.10 v kapeli sv. Marije Goretti 
srečanje molitvene skupine, ob 19. uri se prične šmarnična 
pobožnost za otroke, ob 19.30 pa sv. maša s šmarnicami za odrasle. 
Z mašo v Bistrici se prične skupina za so – pomoč z Božjo pomočjo. 
Vabljeni vsi, ki ste se znašli v temi (depresija, izgorelost, …), da vanjo 
posijemo z Lučjo Božje besede. Pogovarjamo se Kako lahko neuspeh 
prelevim v uspeh? – Sodeluj z Bogom v njegovem načrtu. Ob 9. uri se 

bo pred župnijskim domom v Dupljah pričela delavna akcija. Vabljeni moški, da začnemo 
urejati okolico okoli župnišča. S seboj prinesite lopate in grablje. Ob 18. uri se prične v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah šmarnična pobožnost.  

• V četrtek, 24. 5. 2018 je ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti 
šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa se prične praznična sv. maša s 
šmarnicami za odrasle. Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za 

blagoslov družin, ob 18. uri pa poteka sveta maša s šmarnično pobožnostjo.  

• V petek, 25. 5. 2018 se ob 19. uri prične šmarnična pobožnost za 
otroke, ob 19.30 pa vabljeni k sveti maši s šmarnicami za odrasle. Po 
večerni maši je v učilnici v Bistrici ogled dokumentarnega filma 
Marijina zemlja. Danes se mnogi odločijo, da bodo živeli, kot da Boga ne 
bi bilo. A kljub temu na milijone ljudi govori z Bogom, Jezusom in Marijo. 
Dokumentarni film Marijina zemlja ("Tierra de Maria"), ki človeku 21. 
stoletja s humorjem, globino in razburljivostjo predstavi Marijina 
prikazovanja in božjo ljubezen, je navdušil na milijone ljudi po vsem 
svetu.  Uradne ure so v Lešah od 14. do 14.45. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v 

Lešah molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov in sv. spoved. Ob 18. uri pa 
povabljeni k sveti maši. Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična 
pobožnost za otroke in odrasle. 

• V soboto, 26. 5. 2018 kapelo ob 9. uri čisti skupina Na Jasi, 
Zelenica. Iz tega okraja vabim nove člane, da se tej skupini pridružite pri 
čiščenju kapele. Ob 12. uri v cerkvi sv. Marije Goretti v Bistrici poteka 
poročna maša. Zakrament svetega zakona bosta sklenila ženin LEON 
HLADNIK in nevesta VERONIKA FINŽGAR. Njun zakon izročam v 
molitev.  
Ob 19. uri se pričnejo šmarnice za otroke. Ob 19.30 vabljeni k maši, pri 
kateri bomo imeli tudi šmarnično pobožnost za odrasle. Ob 20.15 v 
Bistrici poteka priprava na oratorij (25. -29. 6.). Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida 



   

 

v Dupljah rožni venec po molitvenem namenu, ob 18. uri pa poteka šmarnična 
pobožnost. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca in sveta spoved, 
ob 18. uri pa sveta maša, ki jo pričnemo z litanijami Matere Božje.  TO JE TUDI 
NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba čistijo Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, 
Tavčarjevi, Kovačevi (2). Hvala. Prišel je dober predlog, da skupina, ki čisti, tisti dan tudi malo 
pogleda na grobu župnika Cirila Lazarja in ga uredi. 

• V nedeljo, 27. 5. 2018 praznujemo nedeljo Svete Trojice. Pri 
maši ob 7. uri se bodo brale šmarnice za odrasle. Pri maši ob 10.30 
pa šmarnice za otroke in hkrati bo zaključek veroučnega leta. H maši 
vabljeni učenci in njihovi starši. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične 

molitev rožnega venca. Pri sv. maši ob 8.45 bomo imeli tudi šmarnično pobožnost, 
zaključek veroučne šole in telovsko procesijo. Prosim za postavitev oltarčkov za 
procesijo. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za junij (25.6.; 28.6.), 
julij in avgust 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

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 Kristu s) 
 

BINKOŠTNA NEDELJA 

Bernardin, duhovnik 

Apd 2,1-11; Ps 104,1-34; Gal 

5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15 
Sad Duha pa je: mir, … (Gal 5,22).  

– Pošlji svojega Duha in 
prenovi obličje zemlje.  

 

LEŠE: PRVO SV. OBHAJILO 

 

20. 5. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 

7.00 
 

10.30 
 

8.15 

8.45 

20.00 
 

10.00 

10.30 

in 10.00 rožni venec  

po namenu 
po namenu 

 

rožni venec 
Duplje: po namenu 

Zg. Duplje: molitev za mir 
 

Leše: rožni venec  
za žive in rajne farane/faranke 

Marija, Mati Cerkve 

Krištof, mučenec 
Jak 3,13-18; Ps 18,8-15; Mr 9,14-29 

Privedite ga k meni (Mr 9,19). 
– Gospodove zapovedi me 

razveseljujejo. 

21. 5. 

2018 
 

 
 

BINKOŠTNI 
PONEDELJEK 

7.00 

7.30 

19.00 
 

 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 

Bistrica: po namenu 

šmarnična pobožnost 
 

uradne ure 

Duplje: molitev rožnega venca 

po namenu 

Marjeta Kasijska, redovnica 
Jak 4,1-10; Ps 54,7-23; Mr 9,30-37 

Ti pa so molčali (Mr 9,34). 

– Na Gospoda preloži svoje 

skrbi.  

22. 5. 

2018 
 

 TOREK 

18.00 

 
 

19.00 

19.30 

Duplje: šmarnična pobožnost 

 
 

Bistrica: šmarnična pobožnost  

po namenu 

Socerb, mučenec 
Jak 4,13-17; Ps 48,2-11; Mr 9,38-40 

Ne branite mu (Mr 9,39). 

23. 5. 

2018 
 

 

18.10 
19.00 

19.30 

molitvena skupina 

šmarnična pobožnost za otroke 

po namenu 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– Blagor ubogim v duhu. 
 

 18.00 Duplje: šmarnice 

SREDA 

 
 

19.30 
skupina za so - pomoč 

Marija Pomočnica –  

Marija Pomagaj  
Jak 5,1-6; Ps 48,14-20; Mr  9,41-50 

… živite med seboj v miru (Mr 9,50). 
- Blagor ubogim v duhu 

24. 5. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

9.00 

17.30 
18.00

19.00 

19.30 

Duplje: delavna akcija 

Duplje: rožni venec za dupljanske družine 

po namenu 
 

šmarnična pobožnost za otroke 
Bistrica: po namenu 

Gregor VII., papež 
Jak 5,9-12; Ps 102,1-12; Mr 10,1-12 

Kaj vam je naročil Mojzes? (Mr 10,3).  

– Usmiljen in milostljiv je 
Gospod. 

 

18.00 Duplje: šmarnična pobožnost 

25. 5. 

2018 
 

PETEK 

19.00 

19.30 
20.00 

 

 

17.30 
18.00 

šmarnična pobožnost za otroke 

po namenu  
ogled filma Marijina zemlja 

 

uradne ure 

Leše: rožni venec in spoved 
+ Marjan Papler, obl. 

Filip Neri, duhovnik 
Jak 5,13-20; Ps 140,1-8; Mr  10,13-16 

Pustite otročiče k meni (Mr 10,14). 
– Moja molitev naj se dviga 

kakor kadilo. 
- B.: čisti skupina Na jasi, Zelenica 

- Leše: čistijo Špelnovi, 
Grabnovi, Golmarjevi, 

Tavčarjevi, Kovačevi (2) 

26. 5. 

2018 
 

SOBOTA 
 
 

12.00 
19.00 

19.30 
 

20.15 
 

17.30 
18.00 

 

17.30 
18.00 

Bistrica: poročna maša 
Bistrica: šmarnice za otroke 

po namenu  
priprava na oratorij 

 

Leše: rožni venec  

po namenu 
 

Duplje: rožni venec po mol. namenu 

šmarnična pobožnost 

NEDELJA SVETE TROJICE 

Alojzij Grozde, mučenec 

5 Mz 4,32-40; Ps 33,4-22; Rim 

8,14-17; Mt 28,16-20 
Pojdite torej in poučujte vse 

narode (Mt 28,19).  
– Blagor narodu, ki ima Boga 

za Gospoda.  

27. 5. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 

 

8.45 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke 
po namenu 

 

rožni venec 
Duplje: po namenu 

Telovska procesija 
Zg. Duplje: molitev za mir 

 

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. 

 

 

 

 

PRIJAVNICA ZA ORATORIJ, KI BO OD 25. 6. DO 29. 6. 2018 
 

Ime in priimek otroka:  _________________________________________________ 
Elektronski naslov staršev:______________________________________________ 
Ime in priimek staršev:_________________________________________________ 
telefonska številka:____________________________________________________ 
Morebitne otrokove bolezni oz. alergije:____________________________________ 
Starost:_____________________________________________________________ 
Kraj in datum:________________________________________________________  



   

 

S podpisom dovoljujem uporabo  fotografij v oratorijske namene  (župnijsko glasilo, 
za skupno fotografijo, za spletno stran ter za zahvalo sponzorjem) – podpis staršev:  
___________________________________________________________________
Podpis staršev:______________________________________________________ 
 

DRAGI OTORCI IN DRAGI STARŠI! Letos bo v župniji Bistrica pri Tržiču ponovno 
potekal poletni oratorij. V letošnji zgodbi bomo spoznali Friderika Ireneja Barago. 
Skozi oratorij bomo skupaj ob različnih simbolih spoznavali različne vrednote, kot sta 
na primer vera in odpuščanje. Brez finančnih sredstev bi naš oratorij težko izvedli, 
zato vas prosimo da skupaj z izpolnjeno prijavnico oddate tudi denarni prispevek, ki 
za vseh pet dni znaša 15 € na osebo. Dobrodošla je tudi vsaka vaša »sladka« 
podpora. Dodatne informacije dobite na tel. 064/182-333 (župnik). Prijave zbiramo 
do 22. 6. 2018. Veseli bomo tudi kakšnih prostovoljnih prispevkov, ki jih vržete v 
cerkvico pri vhodu in da molite za blagoslov oratorija. 

 

KRONIKA: 
 

Prostovoljci Župnijske Karitas Tržič - Bistrica so se sestali v torek, 8. 5. 2018 ob 
20. uri v učilnici župnijske kapele. Na sestanku smo se seznanili z informacijami v 
preteklem mesecu in načrtih za naprej. Pri delitvi hrane v skladišču se opaža, da 
nekateri prosilci želijo, da  jim pakete dostavi  dodatno še prosilec, prijatelj ali 
znanec, z razlogom, da so sami odsotni. Na sestanku smo sprejeli sklep, da se 
takega načina delitve ne poslužujemo. Upravičenec paketa mora sam priti v 
skladišče. V primeru, da tega ne zmore naj pokliče pristojnega na številko, ki bo 
objavljena na vratih skladišča. V okviru škofijske Karitas je bilo organizirano romanje 
na Ptujsko goro, in pa seminarja o medsebojnih odnosih na Brezjah. Udeležili sta se 
ga dve prostovoljki naše Karitas. V sredo, 16. 5. 2018 pričakujemo obisk 
prostovoljcev  Župnijske Karitas Vrhnika. Srečanje bomo združili s sv. mašo v naši 
župniji, nato pa si bomo skupaj ogledali Dovžanovo sotesko.  Vabljeni, da se 
srečanja udeležijo tudi naši prostovoljci in pomagajo speči pecivo za skromno 
pogostitev. (Mojca Sedminek) 
Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta Tržič  - Bistrica  je bilo v četrtek, 10. 5. 
2018 s pričetkom ob 20.15 v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili 
večernice. Gospod župnik nam je povedal, da si je v soboto, 5. 5. 2018 okoli 20 ljudi 
ogledalo dokumentarec Marijina zemlja. Bil je zelo dobro sprejet, zato smo se 
odločili, da se bo ponovno predvajal v petek 25. 5. po večerni  sveti maši. 
Celodnevno češčenje v Križah bo v sredo 30. 5. Farani Bistrice vabljeni, da se ga 
udeležimo od 22. do 23. ure. V četrtek 31. 5. je praznik Svetega Rešnjega Telesa in 
Krvi – Telovo. Jelka se dogovori, kje bodo postavljeni oltarčki. Začela se bo tudi tri 
dnevnica pred 1. svetim obhajilom. Sveto obhajilo  bo v nedeljo 3.6.2018 ob 10:30 



   

 

uri. Pri sveti maši bodo peli otroci. V soboto 2. 6. bo dekanijsko romanje na Brezje. 
Zbor bo ob 7. uri v Kovorju. Gospod župnik nam je z veseljem povedal, da bodo 
letos v naši župniji tri cerkvene poroke. Nedelja zakonskih jubilantov pa bo 10. 6. 
2018. V nedeljo, 17. 6. bo v Dupljah Vidova nedelja, saj njihov zavetnik sveti Vid 
goduje 15. 6. Gospod Uran jim bo blagoslovil novo daritveno mizo. V Bistrici bo 
sveto mašo ob 10.30 daroval lomski župnik gospod Silvo Novak. Maša na Bistriški 
planini bo v nedeljo, 24. 6. ob 10.30. V ponedeljek, 25. 6. je praznik Dan državnosti. 
Sveta maša bo zjutraj, pri maši se bo zapela himna. V tem tednu bo skupni oratorij 
Bistrice in Dupelj. Obnovitvena dela lepo potekajo, potrebno bo še preveriti 
podtalnico in postaviti tlakovce ob cerkvi. V petek, 6. 7., ko goduje naša zavetnica 
sveta Marija Goretti. Imeli bomo celodnevno češčenje. Gospod Marko Čižman bo 
blagoslovil dve novi sliki, ki bosta predstavljali sveto Marijo Goretti in Aleksandra, ko 
zreta v Jezusa. V nedeljo, 8. 7. pa bo škof Šuštar blagoslovil vsa obnovitvena dela. 
Sestanek ŽPS-ja se je z molitvijo in blagoslovom zaključil ob 21.15. Po sestanku je 
sledilo druženje. (Marjeta Hervol) 

 

MISIJONI: V nedeljo, 13. 5. 2018 sta nas pri obeh mašah v Bistrici in pri maši v 
Dupljah nagovorili prostovoljki, ki bosta poleti preko programa POTA šla v misijone 
na Madagaskar k slovenskim misijonarjem. S seboj bosta odnesli dar za misijonarje 
v višini €. Bog Vam povrni.  

 

ŽUPNIJSKA KARITAS: V sredo, 16. 5. 2018 je Župnijska Karitas Tržič – Bistrica 
dobila obisk Župnijske Karitas Vrhnika. To srečanje se je pričelo s sveto mašo v naši 
župnijski kapeli sv.. Marije Goretti in z izmenjavo daril. Naši sodelavci so goste peljali 
potem še v Dovžanovo sotesko, na kosilo in v cerkev sv. Katarine v Lomu.  

 

OBNOVA: Zamenjava strešne kritine na župnijski kapeli sv. Marije Goretti, obnova 
dveh nadstrešnih oken na kapeli ter zamenjava strešne kritine na mali drvarnici je 
stala €. Treba bo  dodati še stroške za obnovo dimnikov (vse zidane dimnike se je 
obleklo v aluminij ter še obroba na mali drvarnici). Okrasni slemenjaki so dar 
anonimnega darovalca (€). Hvala. 
 


