
   

  
   

 

 

In govóril je: »Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno  
priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je 
takrat, ko se vseje  v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. 
Ko pa je vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi 
velike veje, tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.« 
(Mr 4,30–32) 

 

Ko gledam na svoje življenje, o Bog, vidim v njem stvari, ki so 
dobre, in tudi stvari, ki so nejasne ali celo slabe. Težko mi je razločiti med enim in drugim. 
Toda – Gospod, tebi želim zaupati, zaupati, da vodiš moje in naše življenje tako, da se 
bosta na koncu izkazali tvoja modrost in tvoja pravična sodba. Morda se mi moje življenje 
zdi zanemarljivo, a ne želim o tem soditi sam. V tvojih očeh je namreč tisto, kar se zdi 
majhno in nepomembno, lahko pomembno in rodovitno. (M. Ristić, radio.ognjisce.si) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 18. 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 tudi ob 19.30 ob 7. 
dnevu. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri pa se prične sv. 
maša. Uradne ure  so od 10. do 11.30 ter od 16. do 17.30. Dosegljiv bom tudi po telefonu.  
• V torek, 19. 6. 2018 se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija, ob 19.30 pa sv. maša. Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
rožni, ob 18. uri pa poteka maša. 
• V sredo, 20. 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. V Dupljah  se prične ob 
16. uri okoli župnišča prične delavna akcija in sicer nadaljevanje ureditve okolice. Vabimo 
moške roke. 

• V četrtek, 21. 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. Ob 18. 
uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin.  

• V petek, 22. 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 in spoved; ob 18. uri pa 
povabljeni k sveti maši. V Dupljah  se prične ob 16. uri v župnišču prične delavna akcija. Vabimo 
pridne roke. 

BISTRIŠKI ZVON 

11. NEDEJA MED LETOM 

 
17. 6. 2018 – 24. 6. 2018 



   

 

• Od petka, 22. 6. 2018 do sobote, 23. 6. 2018 traja zahvalno romanje ob koncu 
šolskega in študentskega leta na Brezje, ki ga organizira katoliško društvo SKAM in se bo 
zaključilo v soboto z mašo ob 7. uri zjutraj na Brezjah. Za bolj natančne informacije 
obiščite spletno stran društva SKAM. K temu romanju vabljeni mladi iz župnij Tržič – 
Bistrica, Leše in Duplje. Začeli bomo ob 4.30 pri Gasilnem domu v Dupljah, ob 5.30 pri 
kapeli sv. Marije Goretti, ob 6.15 pri križišču Peračica – Brezje. Lepo vabljeni.  
• V soboto, 23. 6. 2018 kapelo in njeno okolico ob 9. uri čistijo skupina Deteljica 
od 1 do 15. 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 Rakotovi, Kroparjevi, 
Batkovi, Dorini (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, 24. 6. 2018 praznujemo 12. nedeljo med letom. Goduje sv. Janez 
Krstnik. Vabljeni, da skupaj slavimo sveto mašo. Ob 10.30 se prične sv. maša na 
Bistriški planini pri križu za agrarno skupnost Bistrica pri Tržiču. Pred sv. mašo, torej 
ob 10. uri, se pri križu prične molitev rožnega venca za domovino.  Ob 8.15 se v cerkvi 
sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša. Ob 20. uri v cerkvi sv. 
Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Lepo vabljeni.  

 

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin: V Župnijski Karitas tudi letos zbiramo prijave za 
pomoč v bonih za nakup šolskih potrebščin. Obrazce, ki jih dobite v vetrolovu kapele 
Bistrica in v skladišču Karitasa Tržič-Bistrica v četrtek, 28.06.2018 od 9. do 11. ure, jih 
prosimo prinesite izpolnjene, z vsemi prilogami v sredo, 04. 07. 2018 od 17. do 18. ure 
v gasilski dom v Bistrici, kjer poteka svetovalnica ali pa jih oddajte v nabiralnik 
župnišča v Bistrici. Ne pošiljajte sami prošenj v Ljubljano, ker jih ne bodo obravnavali. 
Prošnja mora biti podpisana in žigosana s strani ŽK Tržič-Bistrica. Prosimo, da se držite 
termina, ker prošenj po tem datumu, 04.07.2018 ne bomo mogli upoštevati, niti jih v 
Ljubljani ne bodo sprejeli. (ŽK Tržič-Bistrica) 

 

OZNANILA: 
 

PRVO SVETO OBHAJILO: Po slovesnosti prvega svetega obhajila sta si starša prvoobhajanke Marije, 
Mladen in Marijana, zahvalila Bogu za 10 let skupnega zakonskega življenja.  

 

ZAKONSKI JUBILANTI: V nedeljo, 10. 6. 2018 je pri mašo ob 10.30 potekala slovesnost zakonskih 
jubilantov. Ivan in Nevenka sta se zahvalila Bogu za 20 let skupnega zakonskega življenja. Z vabilom, 
ki smo ga poslali okoli 40 jubilantom, smo hkrati tudi čestitali zakonskim jubilantom za njihov zakonski 
jubilej. Dva para sta se opravičila in se zahvalila za povabilo. 

 

KRST: V nedeljo, 10. 6. 2018 je pri maši ob 10.30 božji otrok in član Cerkve postal LEON KRAŠEVEC. 
Slavljenca in njegovo družino izročam v molitev. LEON goduje 10. 11. Njen krstni zavetnik je sv. Leon 
Veliki (5. stoletje), papež, cerkveni učitelj. Izredna osebnost papeža in cerkvenega učitelja Leona 
Velikega, potrjuje resničnost latinskega izreka 'nomen est omen', po naše: 'ime vse pove'. Njegovo ime 



   

 

namreč pomeni 'lev' in ta mož je z levjim pogumom branil Cerkev pred notranjo nevarnostjo krivih ver 
in pred zunanjimi sovražniki: pred divjim hunskim poglavarjem Atilom in pred Vandali. S svojo 
odločnostjo je reševal ne samo Cerkev, kateri je bil postavljen za voditelja, temveč tudi Evropo in njeno 
kulturo. Cerkev je vodil 21 let. Odlikoval se je po temeljiti bogoslovni izobrazbi, izredni iznajdljivosti, 
znal se je hitro odločati in imel je dober posluh za potrebe časa. V svojem govoru ob škofovskem 
posvečenju je rekel: »O Bog, slišal sem glas tvojega klica in sem se zbal; premišljal sem delo, ki si mi 
ga naložil, in sem se ustrašil. O ti, ki si mi naložil to težko breme, nosi ga z menoj, te prosim! Bodi mi 
vodnik in opora! Daj mi moči, ko si me poklical!« Upodabljajo ga s papeškim križem, s tiaro (papeško 
krono) in evangeljsko knjigo, včasih tudi z zmajem zraven sebe, kar naj bi ga predstavljalo kot rešitelja 
Rima pred Atilom. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical ANDREJO AHČIČ. Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj 
mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.  

 

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) 
 

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 
+ po namenu, obl. 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Marko in Marcelijan, mučenca 
1 Kr 21,1-16; Ps 5,2-7; Mt 5,38-42 

Kdor te prosi, mu daj (Mt 5,42). 
– Gospod, poslušaj moje 

vzdihovanje.  

18. 6. 

2018 
 

 

 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

19.30 
 

 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 
Bistrica: v zahvalo 

+ po namenu (7. dan) 
 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+++ po namenu; ( + po 
namenu, ob godu) 

Romuald, opat 
1 Kr 21,17-29; Ps 50,3-16; Mt 5,43-48 

Ali ne delajo tega tudi pogani? 
(Mt 5,47).  

– Usmili se nas, o Bog, ker smo 
grešili. 

19. 6. 

2018 
 

 TOREK 

18.50 
19.30 

 

17.30 

18.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija  
+ po namenu 

 

Duplje: rožni venec  

+++ po namenu 

 

Silverij, papež 
2 Kr 2,1-14; Ps 30,20-24; Mt 6,1-18 

Težke reči prosiš (2 Kr 2,10). 
– Neomajno zaupajmo v 

Gospoda. 

20. 6. 

2018 
 

 

SREDA 

16.00 
 

18.10 
19.30 

 

Duplje: delavna akcija 
 

B.: molitvena skupina in adoracija 

+ po namenu 

 

Alojzij, redovnik 
Sir 48,1-14; Ps 96,1-7; Mt  6,7-15 

Pri molitvi ne blebetajte (Mt 6,7). 

21. 6. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

19.00 

19.30 

B.: rožni venec in večernice 
+ po namenu, obl. 

 

- Veselite se, pravični, v 
Gospodu. 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Tomaž More in Janez Fisher, 
mučenca 
2 Kr 11,1-20; Ps 131,11-18; Mt 6,19-23 

Svetilka tvojega telesa je oko 

(Mt 6,22)).  
- Gospod je izbral svoje 

svetišče. 

22. 6. 

2018 
 

PETEK 

19.00 
19.30 

 

 

17.30 
18.00 

 

16.00 

Bistrica: rožni venec  
+ po namenu 

 

uradne ure 

Leše: rožni venec in spoved 
+ po namenu 

 

Duplje: delavna akcija 

Jožef Cfasso, duhovnik 
2 Krn 24,17-25; Ps 88,4-34; Mt 6,24-34 

Ne morete služiti Bogu in 

mamonu (Mt 6,24). 
– Bog je milostljiv vekomaj. 

- B.: čisti skupina Deteljica 1 - 15 

- Leše: čistijo Rakotovi, 

Kroparjevi, Batkovi, Dorini (2) 

23. 6. 

2018 
 

SOBOTA 

 
 

7.00 
19.00 

19.30 
20.15 

 

17.30 
18.00 

 

9.00 

Brezje: maša ob koncu šol. leta  

Bistrica: rožni venec 

+++ po namenu 

priprava na oratorij 
 

Leše: rožni venec  
za žive in rajne farane/faranke 

 

Duplje: delavna akcija 

12. NEDELJA MED LETOM 
JANEZ KRSTNIK 

Job 38,1.8-11; Ps 107,23-31; 2 
Kor 5,14-17; Mr 4,35-41 

Ali še nimate vere? (Mr 4,40).  
– Zahvaljujte se Gospodu, ker 

je dober.  

24. 6. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  
+++ po namenu 

 za žive in rajne člane 
agrarne skupnosti 

 

rožni venec 

Duplje: +++ po namenu; (+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:________________________________________________________ 


