
   

  
   

 

 

Slišala je za Jezusa. Med množico se mu je približala od zadaj in 
se dotaknila njegove obleke. Rekla je namreč: »Tudi če se 
dotaknem le njegove obleke, bom rešena.« In v hipu se ji je 
ustavila kri in v telesu je začutila, da je ozdravljena nadloge.  Ko 
so prišli pred predstojnikovo hišo, je videl vrvež in ljudi, ki so 
jokali in zelo žalovali. Vstopil je in jim rekel: »Kaj se razburjate in 
jokate? Deklica ni umrla, ampak spi.« In posmehovali so se mu. 
On pa je vse odslovil in vzel s seboj očeta in mater deklice ter 
tiste, ki so bili z njim, in stopil tja, kjer je bila deklica. Deklico je 
prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: 

»Deklica, rečem ti, vstani!« (Mr 5,27–29.38–41) 
 

Zgodba obujenja Jairove hčerke: »Talita kum! Deklica, rečem ti, vstani!« (Mr 5,41) lahko 
pomaga, da globlje razumemo skrivnost smrti in vstajenja k življenju. Jezus vodi iz smrti v 
življenje, premagal je smrt. Kakor to deklico bo tudi nas s svojo besedo »Talita kum!« prebudil 
iz smrtnega spanca nazaj v življenje, saj je njegova ljubezen močnejša kakor smrt. (Po: K. 
Frielingsdorf., Podobe o Bogu) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 2. 7. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša, pri kateri se prične 9 – dnevnica na čast sv. 
Marije Goretti. Uradne ure v Dupljah so od 10. do 11.30 ter od 16. do 17.30. 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.  
• V torek, 3. 7. 2018 se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
adoracija in rožnega venca za rajnega Gregorja Erlaha, ob 19.30 pa sv. maša, pri 
kateri se prične 9 – dnevnica na čast sv. Marije Goretti. Po maši je srečanje 
župnijske Karitas Tržič - Bistrica.  
• V sredo, 4. 7. 2018 je ob 18.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine (vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. Zmolili bomo tudi litanije na  
čast sv. Jožefa. Ob 19.30 pa bo sv. maša, pri kateri se prične 9 – dnevnica na čast 
sv. Marije Goretti, ki goduje 6. 7. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
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rožnega venca; ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši za rajnega župnika Cirila Lazarja, ker je na ta 
dan imel rojstni dan. 

• V četrtek, 5. 7. 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, pri 
kateri poteka 9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. 
Jakoba v Lešah molitev rožnega venca; ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 18. uri je v 

cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. Dopoldne bo  obisk bolnikov, 
ostarelih po župnijah Duplje, Leše in Tržič - Bistrica. 
• V petek, 6. 7. 2015 goduje župnijska zavetnica sv. Marija Goretti. To je tudi dan 
celodnevnega češčenja. Ob 8.30  se bo v župnijski cerkvi rožni venec za blagoslov naše 
župnije. Ob 9. uri se bo darovala slovesna dopoldanska maša, po maši pa se bo 
začelo celodnevno češčenje.  K češčenju ste vabljeni v naslednjem redu: od 10. do 11. 
ure Deteljica, Zelenica, Bistrica; od 11. do 12. ure župnik in dekanijski duhovniki; od 
12. do 13. ure Kovorska cesta, Na Logu; od 13. do 14. ure Pot na Bistriško planino, 
Begunjska cesta; od 14. do 15. ure oskrbovanci Doma ostarelih; Ročevnica, Na Jasi; 
od 15. do 16. ure Župnijski sodelavci (pevci, ŽPS, ključarji, gospodarski svet, …); od 
16. do 17. ure Župnijska Karitas; od 17. do 18.30 ure molitvena skupina; od 18.30 do 
19.30 ure župnija Duplje. Na molitev vabljen, vsakdo in kadar lahko. Prav je, da se čez 
dan vsak za kratek čas ustavi pred Najsvetejšim. Tudi otroke in mlade pripeljite. Na ta dan 
bo Bog na priprošnjo sv. Marije Goretti še posebno darežljiv. Ob 19.30 uri bo v župnijski 
kapeli slovesno mašo daroval g. Marko Čižman, župnik župnije Ljubljana - Podutik. 
Sveto mašo bomo pričeli z litanijami Srca Jezusovega. Po blagoslovu z Najsvetejšim se 
nadaljuje s slovesno sveto mašo. Med mašo bo spovedoval kovorski župnik. Darovi pri 
obeh mašah bodo namenjeni za vzdrževanje župnijske kapele. Po pridigi sledi blagoslov 
stenskih slik, ki prikazujeta odpuščanje sv. Marije Goretti svojemu morilcu ter 
spreobrnjenje morilca Aleksandra Serenellija. Sliki sta sad Božje milosti ter dobrote 
ustvarjalcev (Francka Globočnik, Marjan Burje in Branko Škofic ter Zdravko Purgar) ter 
finančnih podpornikov (Krajevne skupnosti Bistrica pri Tržiču in občine Tržič). Po maši se 
zadržite v veselem druženju ob pecivu in pijači. Gospodinje zato naprošamo, da spečete 
pecivo in ga prinesete do četrtka do večera. Lepo vabljeni na slovesnost! 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 soboto, 7. 7. 2018 kapelo in njeno okolico ob 9. uri čistijo skupina Stara Loka. 
Iz tega okoliša k skrbi za lepoto skupnega svetišča vabim nove člane in članice. 
Poteka tudi pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se posvetimo 
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 19. uri se 
začne z molitvijo rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši (bo tudi 
priložnost za sv. spoved). Sveto mašo končamo z litanijami Matere Božje in z 
blagoslovom z Najsvetejšim. Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega 
venca za duhovne poklice.  Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca in 
spovedovanje, ob 18. uri pa sveta maša, ki jo pričnemo z litanijami Matere Božje in z 
blagoslovom z Najsvetejšim.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba čistijo 



   

 

Okornovi, Hočevarjevi, Šlosarjevi, Smorašnikovi, Marjana Oblak, Katja Razinger (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, 8. 7. 2018 praznujemo 14. nedeljo med letom. Vabljeni, da skupaj 
slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. in 10.30 uri. Pri obeh mašah se bomo spomnili 
goda naše farne zavetnice in preko nje prosili za Božji blagoslov. Pri maši ob 10.30 bo 
škof Franc Šuštar blagoslovil prenovljeno streho na župnijski kapeli sv. Marije Goretti in 
prenovljene učilnice. Po blagoslovu bo šel škof blagoslavljat obnovljene stvari, ljudstvo pa 
bo molilo litanije Marije Goretti. Pri obeh maša bo potekal ofer za vzdrževanje župnijske 
kapele. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. Po maši se bomo zadržali ob pecivu in pijači. 
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.  

 

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

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 

 
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 

Frančišek Regis, redovnik 
Am 2,6-16; Ps 49,16-23; Mt 8,18-22 

Hodi za menoj (Mt 8,22). 
– Nikar v grehu ne pozabite 

Boga.  

2. 7. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
7.30 

 

 
17.30 

18.00 
 

18.30 

molitev rožnega venca 

Bistrica: + F. Zorko 
9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti 

 

uradne ure 
molitev rožnega venca 

+ B. Hafnar, obl.; ( + B. 
Verdir) 

srečanje ŽPS – ja Duplje 

Tomaž, apostol 
Am 3,1-4,12; Ps 5,5-8; Mt 8,23-27 

Gospod, reši nas (Mt 8,25).  

– Gospod, tvoja pravičnost naj 

me vodi. 

3. 7. 

2018 
 

 TOREK 

18.50 
 

19.30 
19.30 

20.00 

Bistrica: adoracija in rožni venec 
za G. Erlaha  

po namenu (Duplje) 
9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti 

srečanje Župnijske Karitas  

Urh (Uroš), škof 
Am 5,14-24; Ps 49,7-17; Mt 8,28-34 

Iščite, kar je dobro (Am 5,14). 

– Kdor prav dela, bo videl božje 
zveličanje. 

4. 7. 

2018 
 

 

SREDA 

17.30 

18.00 
 

18.10 
19.30 

Leše: rožni venec  
+ župnik Ciril Lazar 

B.: molitvena skupina in adoracija 

+ J. Rozman (Duplje) 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

19.30 9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti 

CIRIL IN METOD, slov. ap. 
Am 7,10-17; Ps 18,8-11; 9,1-8 

Zakaj v srcu hudo mislite? (Mt 9,4).  
- Gospodovi odloki so resnični 

in pravični. 
 

obisk bolnikov, ostarelih po župnijah 

Duplje, Leše, Tržič -Bistrica 

5. 7. 

2018 
 

 

PRVI 
ČETRTEK 

17.30 
18.00 

 

18.00 
 

18.50 
19.30 

19.30 

Leše: rožni venec  
+++ Razinger in J. Avsenek 

 

D.: mol. rož. ven. za dup. družine 
 

rožni venec in večernice 
++ C. in F. Ahačič, obl. 

9-dnevnica na čast sv. Marije Goretti 

MARIJA GORETTI, MUČENKA 

celodnevno češčenje 
Am 8,4-12; Ps 118,2-131; Mt 9,9-13 

Usmiljenja hočem (Mt 9,13).  
- Ne živimo le od kruha, ampak 

od božje besede.  
 

17.30 Leše: rožni venec 

18.00 za pravo odločitev 

6. 7. 

2018 
 

PRVI 

PETEK 

8.30 

9.00 
 
 
 

19.30 

19.30 
 

19.30 

 

Bistrica: rožni venec 

za dobrobit družine Zidar 
 

dan celodnevnega češčenja 
 

+++ Martinkovi  

za blagoslov Mateja in Polone ter Davorja 

in Mateje ter za blagoslovljeno nosečnost 

blagoslov stenskih slik  

Vilibald, škof 
Am 9,11-15; Ps 84,9-14; Mt 9,14-17 

Obnovil bom svoje ljudstvo 

(Am 9,14). 
– Gospod nam je vir miru. 

- B.: čisti skupina Stara Bistrica 

- Leše: čistijo Okornovi, Hočevarjevi, 

Šlosarjevi, Smorašnikovi, Marjana Oblak, 
Katja Razinger (2) 

7. 7. 

2018 
 

PRVA 

SOBOTA 
 
 

19.00 
19.00 

19.30 
19.30 

 

17.30 
18.00 

 

18.00 

Kovor: + G. Erlah (7. dan) 

rožni venec za Gregorja Erlaha 

na čast Sv. Duhu in v zahvalo 
Brezmadežni  

 

Leše: rožni venec  
+ I. Mravlje, obl. 

 

D.: rožni venec za duhovne poklice 

14. NEDELJA MED LETOM 
Gregor Grassi, škof 

Ezk 2,2-5; Ps 123,2-4; 2 Kor 
12,7-10; Mr 6,1-6 

In čudil se je njihovi neveri (Mr 
6,6).  

– Svoje oči dvigam k tebi, ki 
imaš prestol v nebesih.  

8. 7. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
10.30 

10.30 
 

 

8.15 
8.45 

 
20.00 

in 10.00 rožni venec  
za žive/rajne faranke/farane 

+++ starši in I. Brenčič  
++ F. in M. Jeglič, obl. 

škof Franc Šuštar – blagoslov 
obnovljene strehe 

 

Duplje: rožni venec 
+++ Klemenčkovi; (+ M. in 

M. Čimžar) 
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. 

 

OZNANILA: 
 

ROMARJI IN ROMARICE IZ ŽUPNIJE KRŠKO: V ponedeljek, 25. 6. 2018 smo v kapeli 
sv. Marije Goretti sprejeli avtobus romarjev in romaric iz župnije Krško. Po pošti sem 
sprejel naslednjo zahvalo: »Prisrčna zahvala, da ste nas sprejeli na našem romanju 
po Gorenjski, nam obrazložili vašo cerkev in življenje v vaši župniji. Naši romarji so 
bili veseli vašega prikaza in se niso mogli načuditi lepoti vaše cerkve in vsega 
povedanega.« 

 



   

 

ORATORIJ: Od 25. do 29. 6. 2018 je potekal poletni oratorij na temo Friderika Ireneja 
Baraga, na katerem je sodelovalo 35 otrok. Dva dni smo bili v Dupljah in tri dni v Bistrici 
pri Tržiču. Poleg kateheze, sprehodov, iger smo izdelovali različne stvari (indijanska 
perjanica, lok in puščica, indijanski šotor, Indijanec iz tulca, pletenka iz volne, okrašeni 
svinčnik). Oratorij smo zaključili z zahvalno mašo v petek ob 16. uri. Posebna zahvala gre 
animatorjem: Poloni, Klemenu, Nejcu, Klemenu, Lii, Lari, Zali, Pii, Davidu, Janiju. Hvala 
vsem, ki ste nam kuhale (M. Meglič, Renati, Mariji Janc, Zvonetu, Minči, Poloni, Marti), 
čistili za nami (J. Koder), nam darovali pecivo in sadje (Magdi, M. Košir, Minki, staršem, 
starim staršem). Hvala društvu Krivi Jelki za vodenje po poti rokovnjačev, Domu Petra 
Uzarja za sprejem, podjetju Pelar, hvala Marjani in Klavdiji pri ličenju, hvala donatorjem 
(Slovenski ljudski stranki, županu občine Naklo in Ivanu Megliču); hvala Dragotu in Fani 
za prostor za eno skupino; hvala vsem, ki ste nosili material za delavnice (tulce, oratorij), 
hvala za prostor za oratorijsko igro (Katonovi, župnik Ivan potrebuješ v Kovorju). Prav 
posebna zahvala gre animatorjem, ki so se vsak dan trudili otrokom »pričarati« oratorijsko 
vzdušje. Hvala staršem, da ste od Boga sprejeli te čudovite otroke (tudi za priboljške) ter 
otrokom, da ste preživeli čas na oratoriju.  

 

STENSKI SLIKI: V četrtek, 28. 6. 2018 sta Gašper Zaplotnik in sodelavec pritrdila 
stenske slike na zunanjo stran ob križu župnijske kapele sv. Marije Goretti v Bistrici pri 
Tržiču. Že več let smo se pogovarjali, kako bi tudi na zunaj pokazali, da je v tej stavbi 
župnijskega doma župnijska kapela sv. Marije Goretti. Najprej smo pomislili, da bi slike 
naprintali. Dober mesec in pol nazaj pa je na župnijska vrata pozvonila gospa Francka 
Globočnik in vprašala, če imamo kaj proti, da bi tržiški likovniki na ex-tempreju naslikali 
sliko sv. Marije Goretti na zunanjo stran naše kapele. Takoj smo se domenili. V kapeli na 



   

 

tapesariji je v sredi Kristus, na desni  strani je zabodena sv. Marija Goretti, ki gleda 
Kristusa, na levi pa je morilec Aleksander Serenelli, ki gre stran od Kristusa, ker je v 
stanju velikega greha. Na zunanji strani kapele pa sta že oba ob Kristusu. Na desni strani 
je narisan prizor in bolnišnice, ki se je zgodil 6. 7. 1902. Po operaciji duhovnik Mariji 
Goretti podeli sv. bolniško maziljenje in sv. obhajilo, potem pa jo vpraša, če odpušča 
svojemu morilcu, kakor je Kristus odpustil desnemu razbojniku. Marija Goretti odgovori: 
»Odpuščam mu, ker želim, da je v nebesih blizu mene, da skupaj gledava Boga.« Žarek, 
ki prihaja skozi okno in osvetljuje obraz Marije Goretti ponazarja ta odgovor te male 
deklice. Na levi strani križa pa je prizor, ki opisuje spreobrnjenje morilca Aleksandra. Imel 
je sanje, kako mu Marija Goretti izroča lilije, ki se mu v  rokah spreminjajo v plemena. 
Izročila mu je 14 lilij, ker ji je povzročil 14 vbodov. Po teh sanjah je morilec spremenil 
življenje. Prvih šest let zapora ni obžaloval nič, po sanjah pa je prišlo do spreobrnjenja. 
Slikarji Francka Globočnik, Marjan Burja in Branko Škofic ob pomoči Zdravka Purgarja so 
ustvarjali dobrih 14 dni. Zelo so se trudilo. Prav je, da smo jim iz srca hvaležni. Prav je, da 
se zahvalimo občini Tržič, ki je te likovnike finančno podprla. Prav je, da se zahvalimo 
Krajevni skupnosti Bistrica pri Tržiču, ki je pokrila vse materialne stroške teh dveh slik. 
Prav je, da se zahvalimo Marku Zaplotniku, ki je organiziral pritrditev slik ter da se 
zahvalimo Gašperju Zaplotniku in sodelavcu, ki pa sta slike pritrdila.

 
 

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

 


