
   

  
   

 

 

Njim pa je rekel: »Ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje 
rešiti ali uničiti?« Ti pa so molčali. Jezno jih je premeril z očmi in 
žalosten nad zakrknjenostjo njihovih src rekel človeku: »Iztegni roko!« 
Iztegnil jo je in roka je bila ozdravljena. (Mr 3,4–5)  

 

Naj bom zvest, Gospod, z nitko upanja in z malo čistosti. To je vse, kar 
iščem. Naj bom zvest, Gospod, z vinom iz tvojega keliha in z vsakodnevnim 
kruhom. To je vse, čemur sledim. Naj bom zvest, Gospod, s kančkom 

veselja in z okusom sreče. To je vse, čemur pojem. Naj bom zvest, Gospod, s tvojim imenom 
na mojih ustnicah s krikom zaupanja. To je vse, za kar sem čuječ. Naj bom zvest, Gospod, s 
sprejetjem tvojega diha s tem nepovratnim darom. To je vse, kar ljubim. (s. Marie-Pierre, 
Notre-Dame de Chambarand) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 4. 6. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša. Po maši je srečanje ŽPS – ja Duplje. Uradne ure  so od 
9.30 do 11.30 ter od 13.30 do 14.30.  

• V torek, 5. 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, 6. 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. S sveto mašo v 
Bistrici se prične skupina za so – pomoč z Božjo pomočjo. Vabljeni vsi iz župnij Tržič 
– Bistrica, Leše, Duplje, ki ste se znašli v »temi« raznih preizkušenj, da vanji posijemo z 
lučjo Božje besede. Naslov srečanja je Kako lahko neuspeh prelevim v uspeh? – 
Pričakujte  izpolnitev Božjih obljub, Lahko deluje v vašem življenju, Poskušajte 
znova s Kristusom (Lk 5,5-6). V Dupljah  se prične ob 9. uri okoli župnišča prične delavna 
akcija in sicer nadaljevanje ureditve okolice. 

• V četrtek, 7. 6. 2018 se ob 18.50  v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za duhovne poklice in večernice; ob 19.30 pa se prične sv. maša. Ob 
17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin in spoved, ob 18. uri pa 
poteka sveta maša z litanijami Srca Jezusovega in z blagoslovom z Najsvetejšim.  

• V petek, 8. 6. 2018 je praznik Srca Jezusovega. Ob 10. uri se v Domu Petra 
Uzarja prične sveta spoved in molitev rožnega venca; ob 10. 30 pa sveta maša. Ob 
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19. uri se v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega venca, ki se konča z 
litanijami Srca Jezusovega in z blagoslovom z Najsvetejšim, ob 19.30 pa vabljeni k 
sveti maši. Po maši je v župnišču v Bistrici za zakonske pare, ki bodo v nedeljo 
prišli k slovesnosti zakonskih jubilantov. Uradne ure so v Lešah od 17. do 17.30. 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, ki se prične z litanijami Srca Jezusovega in z 
blagoslovom z Najsvetejšim. Sveta maša se daruje za vse žive in rajne gasilce in gasilke. Prav 
je, da se jim zahvalimo za njihovo prostovoljno in požrtvovalno delo. Ob 9. uri se v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah prične čiščenje oken, simpsov. Prav lepo vabljeni k pomoči.  

• V soboto, 9. 6. 2018 kapelo in njeno okolico ob 9. uri čistijo skupina Kovorska 
od 25 do 59. Iz tega okoliša k skrbi za lepoto skupnega svetišča vabim nove člane 
in članice. Na današnji dan poteka praznik Marijinega Srca. Ob 19. uri v Bistrici 
poteka molitev rožnega venca, ki se zaključi z litanijami Matere Božje in z 
blagoslovom z Najsvetejšim; ob 19.30 pa vabljeni k maši. Ob 20.15 v Bistrici poteka 
priprava na oratorij (25. -29. 6.). Župnija Duplje ima zaobljubljeno župnijsko romanje. 

Poromali bomo k sv. Primožu na Jamnik, da nam izprosi veliko Božjih milosti. Odhod je ob 7. uri zjutraj 
izpred gasilnega doma (ob 6.45 pobira v Žiganji vasi; ob 6.50 pa v Zadragi). Ob 9. uri bo v cerkvi sv. 
Primoža sveta maša. Po maši se bomo odpravili v Dražgoše v brunarico na kavo (okoli 10.30 ure). 
Potem nas pot pelje v Sorico, kjer bomo imelo kosilo v gostišču Macesen (okoli 13. ure). Okoli 15. ure 
imamo ogled Groharjeve hiše in župnijske cerkve sv. Miklavža v Sorici. Po končanih ogledih se čez 
Soriško planino odpravimo proti domu. Dar za romanje je € (vključuje vožnjo, kosilo in obisk muzeja). 
Prijavite se župniku na 064/182-333 ali pa na z.marijegoretti@gmail.com Do sedaj je prijavljenih 37 
romarjev in romaric. 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 Rahotovi, 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, 10. 6. 2018 praznujemo 10. nedeljo med letom. Vabljeni, da skupaj 
slavimo sveto mašo. Ob 10.30 obhajamo slovesnost svetega krsta in zakonskih 
jubilantov (5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50. …). Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v 

Dupljah prične molitev rožnega venca; ob 8.45 pa sveta maša. To je družinska maša (ob 8.15 so 
v župnišču pevske vaje za otroke). Dragi starši k tej maši prinesite podpisana spričevala vaših 
otrok, da jih bomo potem shranili v župnišče. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah 
poteka molitev za mir. Lepo vabljeni.  

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) 
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Karel Lwnga, mučenec 

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

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

3. 6. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 

7.00 
10.30 

10.30 
 

8.15 

in 10.00 rožni venec  

+++ Po namenu 

za žive in rajne farane/faranke 

prvo sveto obhajilo  
 

rožni venec 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com
mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

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

8.45 
20.00 

Duplje: ++ Po namenu 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Frančišek Caracciolo, redovnik 
1 Pt 1,1-7; Ps 90,1-15; Mr 12,1-12 

To je dedič (Mr 12,7). 

– Moj Bog, vate zaupam.  
 

Duplje: uradne ure 

4. 6. 

2018 
 

 

 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

 

17.30 
18.00 

18.30 

molitev rožnega venca 

Bistrica: za duhovne poklice 
in svetost duhovnikov 

 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Po namenu 

srečanje ŽPS – ja Duplje 

Bonifacij, škof 
2 Pt 3,12-18; Ps 89,2-16; Mr 12,13-17 

… in Bogu, kar je Božjega (Mr 12,17). 

– Gospod nam je pribežališče.  

5. 6. 

2018 
 

 TOREK 

18.50 
19.30 

Bistrica: rožni venec in adoracija  
za družini Po namenu 

Nobert, škof 
2 Tim 1,1-12; Ps 122,1-2; Mr 12,18-27 

Ni Bog mrtvih (Mr 12,27). 
– Gospod, k tebi se oziram. 

6. 6. 

2018 
 

 

SREDA 

9.00 
 

18.10 
19.30 

19.30 

Duplje: delavna akcija 
 

B.: molitvena skupina in adoracija 

++ Po namenu 

skupina za so-pomoč 

Robert, opat 
2 Tim 2,8-15; Ps 24,4-14; Mr  12,28b-34 

To je prva zapoved (Mr 12,30). 
- Svoja pota, Gospod, mi pokaži. 

7. 6. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.30 

18.00 
 

18.50 
19.30 

D.: rožni venec za dupljanske družine 

+ Po namenu 
 

B.: rožni venec in večernice 
za blagoslov pri zdravniškem pregledu 

SRCE JEZUSOVO 
Medard, škof 
2 Tim 3,10-17; Ps 118,157-168; Mr 12,35-37 

… po veri v Jezusa (2 Tim 2,15).  
– Mirno živijo, kateri ljubijo 

božjo postavo. 
 

9.00 Duplje: čistilna akcija 

8. 6. 

2018 
 

PETEK 

10.00 
10.30 

19.00 
19.30 

20.00 
 

 
17.30 

18.00 

Dom: rožni venec in spoved 
Dom: za uspešno operacijo 

B.: rožni venec in litanije 
+ Po namenu 

priprava za zakonske jubilante 
 

uradne ure 
Leše: rožni venec in spoved 

za žive in rajne gasilce in gasilke 

SRCE MARIJINO 

Primož in Felicijan, mučenca 
2 Tim 4,1-8; Ps 70,8-17; Mr 12,38-44 

Oznanjuj besedo (2 Tim 4,2). 
– Oznanjeval bom tvojo pravičnost. 

- B.: čisti skupina Kov. 25 - 59 
- Leše: čistijo Rahotovi, 

Kroparjevi, Batkovi, Dorini (2) 

9. 6. 

2018 
 

SOBOTA 

 
 

19.00 

19.30 

20.15 
 

17.30 

18.00 
 

 

9.00 

Bistrica: rožni venec 

+ Po namenu, obl. 

priprava na oratorij 
 

Leše: rožni venec  

+ Po namenu, obl. 
 

Duplje: zaobljubljeno romanje 

Jamnik: proti hudi uri 

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 
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 
 

DRAGI OTORCI IN DRAGI STARŠI! Letos bo v župniji Bistrica pri 
Tržiču ponovno potekal poletni oratorij. V letošnji zgodbi bomo spoznali 
Friderika Ireneja Barago. Od 25. do 26. 6. 2018 poteka v Dupljah. 
Prijavite otroke, ki so v osnovni šoli. Sprejmemo tudi tiste, ki bodo letos 
vstopili v 1. R. Prespimo v Dupljah v šotoru. Od 27. do 29. 2018 pa 
poteka v Bistrici pri Tržiču. 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 € 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. 
 
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:______________________________________________________ 
 

 
 


