
   

  
   

 

 

Tedaj so pomignili njegovemu očetu, kako bi ga on hotel 
imenovati. Zahteval je deščico in zapisal: »Janez je njegovo 
ime.« In vsi so se začudili. Pri tej priči so se mu razvezala 
usta in jezik in je govoril ter hvalil Boga. Strah je obšel vse 
njihove sosede in po vsem judejskem pogorju so govorili o 
vsem tem. Vsi, ki so to slišali, pa so si vzeli k srcu in so 
govorili: »Kaj neki bo iz tega otroka? Gospodova roka je bila 

z njim.«  (Lk 1,62–66) 
 

Nebeški Oče, ti hočeš, da bi se izpolnili in prišli do svojega cilja pri tebi. Pri tem nas 
ovirajo osebni in družbeni grehi. Janez Krstnik, katerega praznik rojstva danes obhajamo, 
nas uči ponižnega sprejemanja stvarnosti, da znamo razločevati med videzom in 
resničnostjo, med napuhom in zdravim ponosom. Bolj ko bo rasel prijateljski odnos s 
tvojim Sinom Jezusom, bolje bomo prepoznali vezi svoje grešnosti in se obrnili k tebi. 
Tako se bo postopoma tudi skupnost navzela upanja, da se bomo lahko veselili drug 
drugega.  (Priročnik – Molitev za domovino) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 25. 6. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca za domovino (ker je DAN DRŽAVNOSTI), ob 7.30 pa sv. maša.  Ob 15. 
uri bomo v kapeli sv. Marije Goretti sprejeli romarje in romarice iz župnije Krško. Čez 
dan pa boste okoli Gasilnega doma Bistrica, Krajevne skupnosti Bistrica in kapele 
sv. Marije Goretti videli slikarje, ki bodo slikali podobe iz Bistrice,  ker poteka ex - 
tempore. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za domovino, ob 18. uri pa 

se prične sv. maša. Uradne ure  ni, ker poteka oratorij. Pri župnijskem domu v Dupljah od 9. 
do 15. ure poteka poletni oratorij 2018 (otoke iz Bistrice, starši pripeljite v Duplje). 
Priporočamo se za kakšno pecivo in sadje (banane, jabolka). Poleg molitve, igre, delavnice ter 

kateheze bomo poromali tudi imeli športne igre, zato naj imajo otroci športno obutev in rezervno 
majico, ker bodo tudi vodni baloni. Bog Vas blagoslovi. 

• V torek, 26. 6. 2018 se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 19.30 pa sv. maša. Pri župnijskem domu v Dupljah od 9. do 19. ure 

poteka oratorij (otoke iz Bistrice, starši pripeljite v Duplje). Na ta dan gremo peš do Krive 

Jelke. S seboj naj imajo zaščitno kapo, dodatno majico in pohodno obutev. Ob 17.30 je 
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v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni, ob 18. uri pa poteka maša, na katero povabljeni 
starši otrok, ki sodelujejo na oratoriju. Ta dan se bo prespalo v šotorih, zato naj imajo otroci s 

seboj tudi spalno podlogo in vrečo. Tisti, ki ne bodo spali, jih lahko po maši odpeljete, ali 
pa okrog 22. ure, da bodo še pekli ob ognju.. 
• V sredo, 27. 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, pri kateri se prične 
9 – dnevnica na čast sv. Marije Goretti, ki goduje 6. 7. Na ta dan se iz Dupelj oratorij 
preseli v Bistrici. Odhod je iz 8. ure iz Dupelj, zato naj bodo ob tej uri v Dupljah. 
Imajo naj dobro pohodno obutev, pijačo, zaščitno kapo. V Dupljah  se prične ob 16. uri 
okoli župnišča prične delavna akcija in sicer nadaljevanje ureditve okolice. Vabimo moške roke. 

• V četrtek, 28. 6. 2018 se ob 9. uri prične v Bistrici oratorij (starši iz Dupelj 
otroke pripeljite v Bistrico). Popoldne gremo na Gorenjsko plažo. Zato naj imajo s seboj 
kopalke, brisačo, sončno kremo, pijačo. 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, 
pri kateri poteka 9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti. Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah rožni venec za blagoslov družin, ob 18. uri sledi sv. maša.  

• V petek, 29. 6. 2018 godujeta apostola Peter in Pavel. Slovenski (nad) škofje bodo 
posvečevali nove duhovnike. Letos bo v Cerkvi na Slovenskem posvečenih 20 
novomašnikov: 12 škofijskih ter 8 redovnih duhovnikov (v ljubljanski nadškofiji bodo 
posvečeni 3 novomašniki; eden pa je bil posvečen že v Trstu). Trije duhovniki bodo prejeli 
mašniško posvečenje v tujini. Molimo za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Ob 
16. uri je v kapeli sv. Marije Goretti maša ob zaključku oratorija za župniji Tržič – 
Bistrica in Duplje. Ob 18. uri je pri KS Bistrica pri Tržiču blagoslov slike, ki so jo 
naslikali slikarji, ki so sodelovali na ex – tempore. Ob 19. uri se v kapeli sv. Marije 
Goretti prične molitev rožnega venca, ob 19.30 pa vabljeni k sveti maši, pri kateri je 9 
– dnevnica na čast sv. Marije Goretti. Pri maši je nabirka za »Petrov novčič« in se 
odda na škofijo. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca; ob 18. 
uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval kovorski župnik. Pri maši je nabirka za »Petrov 
novčič« in se odda na škofijo. V Dupljah  se prične ob 16. uri v župnišču prične delavna akcija. 
Vabimo pridne roke. 

• V soboto, 30. 6. 2018 kapelo in njeno okolico ob 9. uri čistijo skupina Loka, Na 
Logu, Cesta na Loko. Iz tega okoliša k skrbi za lepoto skupnega svetišča vabim 
nove člane in članice. Ob 17. uri vabljeni k Gasilnemu domu Bistrica pri Tržiču, kjer 
bo potekal blagoslov obnovljenega doma in novega gasilnega avtomobila. Ob 19. uri 
v Bistrici poteka molitev rožnega venca, ob 19.30 pa vabljeni k maši, pri kateri poteka 
9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti.. 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, ob 18. uri 
pa sveta maša, ki jo daruje kovorski župnik.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. 
Jakoba čistijo Okornovi, Hočevarjevi, Šlosarjevi, Smorašnikovi, Marjana Oblak, Katja Razinger (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, 1. 7. 2018 praznujemo 13. nedeljo med letom, nedelja Slovencev po 
svetu. Maša ob 7. uri se bo darovala za blagoslov Krajevne skupnosti Bistrica pri 
Tržiču. Mašo ob 10.30 bo daroval lomski župnik. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 

prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof 
Stanislav Zore. Pri maši bomo zapeli zahvalno pesem, za vse milosti, ki smo jih kot župnija ob 
Boga prejeli. Po maši pa se bomo zbrali na župnijskem dvorišču, ker bo nadškof blagoslovil 
prenovljen župnijski dom, sledi ogled župnišča in potem prvi farni dan in golaž za vse. 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) 

 

MAŠE: Pobiram mašne namene za julij, avgust, september, oktober, november in 
december 2018. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 

OZNANILA: 
 

ROMANJE: V soboto, 16. 6. 2018 je v našo kapelo sv. Marije Goretti župnik Maček iz 
Planine pri Rakeku pripeljal na romanje krasilke in čistilke iz omenjene župnije. Bilo jih je 
15. Zahvalili so se za lepo prestavitev. Bog jih 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) 
 

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  

+++ Soklič in Markun 
 za žive in rajne člane 

agrarne skupnosti 
 

rožni venec 

Duplje: +++ ati in vsi rajni 
Petrovi; (+ A. Zaplotnik, obl.) 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Vilijem (Vilko), opat 
DAN DRŽAVNOSTI 
2 Kr 17,5-18; Ps 59,3-13; Mt 7,1-5 

Ne sodite (Mt 7,1). 
– Gospod, pomagaj in usliši nas.  

 

25. 6. 

2018 
 

 
 

PONEDELJEK 

D. P. D. 

7.00 
7.30 

15.00 
 

 

17.30 

molitev rožnega venca 
Bistrica: za milost Sv. Duha 

pridejo romarji iz Krškega 
poteka ex - tempore 

 

molitev rožnega venca 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

začetek oratorija ob 9.00 v 
Dupljah (Tržič – Bistrica) 

18.00 +++ M., V. in starši Marčun; ( 
+ P. Jošt) 

Vigilij (Stojan), škof 
2 Kr 19,9-36; Ps 47,2-11; Mt 7,6-14 

Vstopite skozi ozka vrata (Mt 7,13).  
– Bog utrjuje svoje mesto na 

veke. 

26. 6. 

2018 
 

 TOREK 

19.00 

19.30 
 

9.00 

17.30 
18.00 

Bistrica: rožni venec  

+++ A., D. in R. Košir  
 

Duplje: oratorij (Tržič – Bistrica) 

rožni venec  
za verne duše 

Ema Krška, kneginja 
2 Kr 22,8-23,3; Ps 118,33-40; Mt 7,15-20 

Po njih sadovih jih boste 
spoznali (Mt 7,20). 
– Gospod, naj živim po tvojih zapovedih. 

27. 6. 

2018 
 

 

SREDA 

8.00 

16.00 
 

18.10 

19.30 
19.30 

oratorij: iz Dupelj v Bistrico 

Duplje: delavna akcija 
 

B.: molitvena skupina in adoracija 

+ N. Krapež (30. dan) 
9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti 

Irenej (Hotimir), škof 
2 Kr 24,8-17; Ps 78,1-9; Mt  7,21-29 

Proč od mene, kateri delate 
krivico (Mt 7,23).  

- Gospod, reši nas zaradi 

svojega imena. 

28. 6. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.30 

18.00 
 

9.00 

18.50 
19.30 

19.30 

D.: rožni venec za duhovne poklice 

+ F. Bajželj (7. dan) 
 

Bistrica: oratorij (Duplje) 

rožni venec in večernice 
+ K. Zupan 

9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti 

PETER IN PAVEL, APOSTOLA 
2 Kr 25,1-12; Ps 136,1-6; Mt 8,1-4 

Hočem, bodi očiščen (Mt 8,3).  
- Naj se mi jezik posuši, če te 

pozabim.  
 

16.00 Duplje: delavna akcija 

29. 6. 

2018 
 

PETEK 

16.00 
16.00 

18.00 
19.00 

19.30 
19.30 

 

17.30 

18.00 

Bistrica: zaključek oratorija 
+ župnik Ciril Lazar 

blagoslov v KS Bistrica pri Tržiču 
rožni venec  

++ P. in M. Gašperlin 
9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti 

 

Leše: rožni venec  

+ župnik Ciril Lazar 

Ladislav Ogrski, kralj 
Žal 2,2-19; Ps 73,1-21; Mt 8,5-17 

Pridem in ga ozdravim (Mt 8,7). 

– Gospod, ne pozabljaj svojih ubogih. 
- Bistrica: čisti skupina Loka, 

Na Logu, Cesta na Loko 
- Leše: čistijo Okornovi, 

Hočevarjevi, Šlosarjevi, 
Smorašnikovi, Marjana Oblak, 

Katja Razinger (1) 

30. 6. 

2018 
 

SOBOTA 

 
 

17.00 

 
19.00 

19.30 
19.30 

 

17.30 

18.00 
 

 

9.00 

Bistrica: blagoslov obnovljenega 

GD in novega avtomobila 
rožni venec 

za žive in rajne farane/faranke 
9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti 

 

Leše: rožni venec  

+++ sestre I., M. D., D. 
 

Duplje: delavna akcija 

13. NEDELJA MED LETOM 
Izseljenska nedelja 

Estere, svetopisemska žena 

Mdr 1,13-2,24; Ps 30,2-13; 2 

Kor 8,7-15; Mr 5,21-43 
Hči, tvoja vera te je rešila (Mr 

5,34).  
– Gospod, slavil te bom, ker si 

me rešil.  

1. 7. 

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  
maša za Krajevno skupnost 

+++ Špornovi 
 

Duplje: rožni venec 

+++ A., obl., in A. Markič  
+++ starši in brat J. Rakovec  

Blagoslov župnišča in farni dan 

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. 
 


