
   

  
   

 

 

Tedaj so prišli njegova mati in njegovi bratje. Stali so zunaj, 
poslali ponj in ga poklicali. Okrog njega je sedela množica in so 
mu rekli: »Glej, tvoja mati, tvoji bratje in tvoje sestre so zunaj in te 
želijo.« Odgovóril jim je: »Kdo je moja mati in kdo so moji 
bratje?« In ozrl se je po tistih, ki so sedeli okrog njega, in rekel: 
»Glejte, to so moja mati in moji bratje! Kdor namreč izpolnjuje 
Božjo voljo, ta je moj brat, sestra in mati.« (Mr 3,31–35) 

 

Če trpiš in je tvoje trpljenje tolikšno, da ne moreš nič delati, se spomni sv. maše. V maši Jezus 
še danes, kakor takrat, ne dela, ne pridiga, pač pa se daruje iz ljubezni. Če trpiš, potopi svojo 
bolečino v njegovo, opravi svojo mašo in ne vznemirjaj se, če te svet ne razume – tudi njega 
takrat ni nihče razumel – zate naj bo dovolj, da te razume Jezus. (T. Kompare – 
Bogoslužno leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 11. 6. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Izjemoma bo sveta maša ob 19.30. Ob 17.30 se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša. Uradne ure  ni. 
Dosegljiv bom po telefonu.  
• V torek, 12. 6. 2018 se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija, ob 19.30 pa sv. maša.  
• V sredo, 13. 6. 2018 je ob 18.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine (vabimo tudi nove člane in članice), ob 19.30 pa sv. maša. Po maši v Bistrici 
se prične Biblična skupina. Vabljeni vsi iz župnij Tržič – Bistrica, Leše, Duplje, ki bi 
radi molili ob Svetem pismu. Naslov srečanja je Dejanske milosti (Mt 5,17-19). V 
Dupljah  se prične ob 9. uri okoli župnišča prične delavna akcija in sicer nadaljevanje ureditve 
okolice. Vabimo moške roke. 

• V četrtek, 14. 6. 2018 se ob 19. uri  v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za duhovne poklice in večernice; ob 19.30 pa se prične sv. maša. Po 
maši je srečanje ŽPS ja Tržič – Bistrica (pred srečanjem povabljeni k sv. maši). Ob 
17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin, ob 18. uri pa poteka maša.  

• V petek, 15. 6. 2018 se ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 19.30 pa vabljeni k sveti maši. Uradne ure so v Lešah od 17. do 17.30. 
Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca; ob 18. uri pa povabljeni k 
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sveti maši, ki jo bo daroval kovorski župnik. Ob 16. uri se v župnišču v Dupljah prične čiščenje. 
Prav lepo vabljeni k pomoči. Na ta dan goduje zavetnik župnije in župnijske cerkve v Dupljah 
sv. Vid, zato se ob 17.30 v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec in spoved, ob 18. uri pa se 
prične sv. maša. Lepo vabljeni. 

• V soboto, 16. 6. 2018 kapelo in njeno okolico ob 9. uri čistijo skupina Kovorska 
od 1 do 23. Iz tega okoliša k skrbi za lepoto skupnega svetišča vabim nove člane in 
članice. Ob 19. uri v Bistrici poteka molitev rožnega venca, ob 19.30 pa vabljeni k 
maši. Ob 20.15 v Bistrici poteka priprava na oratorij (25. -29. 6.). Ob 9. uri se v župnišču 
v Dupljah prične čiščenje. Vabimo vas k pomoči.  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 Špornovi, Valavčkovi, 
Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (1). Hvala. Prišel je dober predlog, da skupina, 
ki čisti, tisti dan tudi malo pogleda na grobu župnika Cirila Lazarja in ga uredi. 

• V nedeljo, 17. 6. 2018 praznujemo 11. nedeljo med letom. Vabljeni, da skupaj 
slavimo sveto mašo. Ob 10.30 bo sveto mašo daroval lomski župnik. Ob 8.15 se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca; ob 8.45 pa sveta maša – VIDOVA 
NEDELJA. Upokojeni nadškof g. Alojz Uran bo blagoslovil novo daritveno mizo ter nov ambon. 
Pri maši bo g. nadškof M. Balantiču podelil nadškofijsko priznanje za umetniški doprinos 
župniji in kraju Duplje. Darove za vzdrževanje svetišča boste lahko oddali pri ofru, pri katerem 
boste sprejeli spominsko podobico. Prejeli boste tudi zgibanko o zgodovini dupljanske župnije 
in cerkve, da malo obnovite znanje in pripadnost. Po maši se bomo zadržali ob pecivu in pijači. 
Gospodinje ste zato povabljene, da napečete pecivo in ga v soboto ali v nedeljo pred mašo 
prinesete v župnišče. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Lepo 
vabljeni.  

 

OZNANILA: 
 

SLIKI NA ZUNANJI STRANI PRI KRIŽU KAPELE SV. MARIJE GORETTI: Prejšnji teden so umetniki 
za ex-tempere začeli pripravljati podlagi za novi sliki (cementni plošči so premazali z imulzijo in 
prebarvali s sivo barvo). Naslikali bodo prizor v bolnici, ko duhovnik obhaja in vpraša sv. Marijo Goretti, 
če odpušča svojemu morilcu, in prizor v zaporu, ko se morilec Aleksander ob sanjah spreobrne. V 
sredo, 6. 6. 2018 pa je umetnik začel slikati prvi prizor, ki se je dogajal v bolniški sobi. Ta prizor se bo 
nahajal pod Jezusovo desnico. Hvala. 

 

PRVI PETEK: V petek, 1. 6. 2018 so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za nove duhovne 
poklice in svetost duhovnikov. Zbrali ste €. Maša po tem namenu se bo darovala v župnijski kapeli v 
Bistrici v ponedeljek, 10. 7. 2018 ob 7. uri. Bog Vam povrni. 

 

PRVO SVETO OBHAJILO: V nedeljo, 3. 6. 2018 je 12 otrok v cerkvi sv. Marije Goretti ob 10.30 
pristopilo k sv. obhajilu. Pri nagovoru jim je župnik spregovoril o knjigi Sončna cesta, ki opisuje 
spreobrnjenje Francesca Lorenzi-ja. Leta 1997 je bila ustanovljena italijanska rokovska skupina Sun 
Eats Hours, v kateri so štirje mladi fantje iz Vicenze poskušali uresničiti svoje sanje. V nekaj letih so 
izdali štiri plošče v angleščini, odigrali več kot tristo koncertov ter osvojili srca tisočev oboževalcev. A 
veliki glasbeni uspehi so terjali visoko ceno: njihovo življenje se je začelo utapljati v mamilih, alkoholu 
in spolnosti. Kot v knjigi iskreno pripoveduje njen avtor – pevec in vodja skupine Francesco Lorenzi –, 
se je znašel v globoki krizi, iz katere se ni mogel sam izvleči. Prepiri in zlorabe so razrahljali prijateljske 
vezi med člani skupine, ki ji je zmanjkalo pravega navdiha. A prav to je bila zanj življenjska prelomnica. 



   

 

Po mnogih očitkih vesti in nizu »bogljučij«, kot jih sam imenuje, se je srečal z Jezusom in doživel 
preporod kot kristjan in glasbenik. Po zaslugi te nenadne »iskrice« je začel pisati pesmi v italijanščini. 
Za Jezusa mu je uspelo pridobiti tudi druge člane benda, ki so se postopoma osvobodili svojih 
odvisnosti. Odločili so se preimenovati v The Sun, Sonce, ker jim to odslej razsvetljuje srce in jih vodi 
na njihovi novi poti. Leta 2013 so po koncertnih turnejah na Portugalskem, v Braziliji, Palestini in Italiji 
nastopili tudi v Vatikanu pred papežema Benediktom XVI. in Frančiškom. 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 6. 6. 2018 se je pri maši ob 19.30 srečanje 
pričela skupina za so-pomoč z Božjo pomočjo. Prišli je 6 članov. Po maši so srečanje nadaljevali v 
župnišču. Pogovarjali so se KAKO LAHKO NEUSPEH PRELEVIMO V USPEH? – PRIČAKUJTE 
IZPOLNITEV BOŽJIH OBLJUB, LAHKO DELUJE V VAŠEM ŽIVLJENJU IN POSKUŠAJTE ZNOVA S 
KRISTUSOM (prim. Lk 5,6). Peter se ni zanašal samo na svoje ribiške sposobnosti, zato se ni bal 
neuspeha. Verjel je Božjim obljubam. Ko imate Boga na svoji ladji ter njegov načrt v svoji glavi, 
njegove obljube pa v svojem srcu, tedaj vam ne more spodleteti. Bog ne samo, da želi blagosloviti 
vaše življenje, temveč vas želi blagosloviti v tolikšni meri, da morete prejete blagoslove deliti z drugimi, 
da se obvarujete potopitve. Jezus dela spremembe. Srečanje smo končali ob 21.10.  

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) 
 

10. NEDELJA MED LETOM 
Bogumil, škof 

1 Mz 3,9-15; Ps 130,1-8; 2 Kor 
4,13-5,1; Mr 3,20-35 

Kdor namreč izpolnjuje Božjo 

voljo, ta je moj brat, sestra in 
mati (Mr 3,35).  

– Pri Gospodu je dobrota, pri 
njem je obilje rešitve. 

10. 6. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 
7.00 

10.30 
10.30 

10.30 
 

8.15 
8.15 

8.45 
8.45 

20.00 

in 10.00 rožni venec  
za žive in rajne farane/faranke 

+ Po namenu, obl.  
krstna nedelja 

zakonski jubilanti 
 

rožni venec 
pevske vaje (župnišče) 

Duplje: ++ Po namenu, obl. 
družinska maša 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Barnaba, apostol 
1 Kr 17,1-6; Ps 120,1-8; Mt 5,1-12 

Začel jih je učiti … (Mr 5,2). 

– Pomaga nam Gospod, ki je 
naredil nebo in zemljo.  

 

15.00 Tržič – pogreb: + Andreja Ahačič 

11. 6. 

2018 
 

 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

 

19.30 
 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
Bistrica: za rajne prijatelje in 

sodelavce ter za spravo in mir 

+ Po namenu 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Po namenu 

Eskil, mučenec 
1 Kr 17,7-16; Ps 4,2-8; Mt 5,13-16 

Vi ste sol zemlje (Mr 5,13). 
 

12. 6. 

2018 
 

 TOREK 

18.50 

19.30 

Bistrica: rožni venec in adoracija  

+ Po namenu  
 

– Razjasni svoj obraz nad nami. 

Anton Padovanski, redovnik 
1 Kr 18,20-39; Ps 15,1-11; Mt 5,17-19 

Vpijte na ves glas (1 Kr 18,27). 

– Gospod, varuj nas, vate 
zaupam. 

13. 6. 

2018 
 

 

SREDA 

9.00 
 

18.10 

19.30 
20.00 

Duplje: delavna akcija 
 

B.: molitvena skupina in adoracija 

+++ Po namenu 
Biblična skupina  

Valerij in Rufin, mučenca 
1 Kr 18,41-46; Ps 64,10-13; Mt  5,20-26 

14. 6. 17.30 
18.00 

 

D.: rožni venec za dupljanske družine 

+ Po namenu 
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Jaz pa vam pravim …(Mt 5,22). 
- Tebi gre naša hvala, o Bog. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

19.00 
19.30 

 
20.00 

B.: rožni venec in večernice 
+++ Po namenu 

 
srečanje ŽPS ja Tržič - Bistrica 

Vid, mučenec 
1 Kr 19,9-16; Ps 26,7-14; Mt 5,27-32 

Kaj delaš tu, Elija? (1 Kr 19,13).  

– Tebe iščem, Gospod. 
 

16.00 Duplje: čistilna akcija 

17.30 rožni venec in spoved   
18.00 ++ Jože in Angela Teran, obl. 

15. 6. 

2018 
 

PETEK 

19.00 

19.30 
 

 

17.30 
18.00 

B.: rožni venec  

+ Po namenu (zg. Duplje) 
 

uradne ure 

Leše: rožni venec in spoved 
+++ Po namenu 

Beno, škof 
1 Kr 19,19-21; Ps 15,1-11; Mt 5,33-37 

Ne prisegaj po krivem (Mt 5,33). 
– Gospod, ti si delež moje dediščine. 

- B.: čisti skupina Kov. 1 - 23 
- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, 

Vrankarjevi, Krčevi (1) 

16. 6. 

2018 
 

SOBOTA 
 
 

19.00 

19.30 
20.15 

 

17.30 
18.00 

 

9.00 

Bistrica: rožni venec 

za blagoslov v družini  
priprava na oratorij 

 

Leše: rožni venec  
+ Po namenu 

 

Duplje: delavna akcija 

11. NEDELJA MED LETOM 

Albert, duhovnik 

Ezk 17,22-24; Ps 92,2-3.13-

16; 2 Kor 5,6-10; Mr 4,26-34 
Jaz, Gospod, sem govoril in 

bom to tudi naredil (Ezk 17,24).  

– Dobro je, Gospod, da te 
slavimo.  

17. 6. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 

8.45 
8.45 

8.45 
20.00 

in 10.00 rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke 
++ Po namenu 

 

rožni venec 

VIDOVA NEDELJA 
Duplje: + Po namenu, obl. 

 
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 
 

Prosimo za stare bele rjuhe, ki jih lahko pobarvamo, razrežemo in uporabimo za 
indijanske šotore. Prinesite v župnišče.Hvala. 

 

Ime in priimek otroka:  _____________________________________________________ 
Elektronski naslov staršev:__________________________________________________ 
Ime in priimek staršev:_____________________________________________________ 
telefonska številka:________________________________________________________ 
Morebitne otrokove bolezni oz. alergije:________________________________________ 
Prespal bo v šotoru: __________________ da ____________ ne _________________ 
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:________________________________________________________ 


