
   

  
   

 

 

»Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, 
Jozéja, Juda in Simona? Mar njegove sestre 
niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad njim. 
Jezus pa jim je govoril: »Prerok ni brez časti, 
razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih 
in v svoji hiši.« In ni mogel tam storiti 

nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je položil roke in 
jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri. (Mr 6,3–6) 

 

Današnji evangelij nam govori o tem, kako nezaupljivi so bili do Jezusa 
njegovi rojaki, ko je prišel z učenci v svoj kraj. Čudili so se, od kod Jezusu 
takšna modrost. Spotikali so se nad njegovimi čudeži. Tudi sami smo 
pogosto nezaupljivi, dvomimo v Božjo navzočnost in v dobroto ljudi okoli 
sebe. Te svoje dvome moramo zaupati nebeškemu Očetu. Naša iskrena 
molitev je priložnost, da ga prosimo, naj poglobi našo vero in nas obvaruje 
dvomov v dobroto ljudi ter ga prosimo za njegovo navzočnost med nami. 
(Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 9. 7. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti 
prične molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Uradnih ur v 

Dupljah ni, ker so počitnice. Dosegljiv bom po telefonu ter pred in po sveti maši. Ob 
17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri pa sv. maša.  

• V torek, 10. 7. 2018 se ob 6.30 v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.00 pa sv. maša.  
 

BISTRIŠKI ZVON 

14. NEDEJA MED LETOM  

 
8. 7. 2018 – 15. 7. 2018 



   

 

• V sredo, 11. 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. 
• V četrtek, 12. 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. Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni 

venec za blagoslov družin.  
• V petek, 13. 7. 2015 se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične 
spoved in molitev rožnega venca, ob 10.30 pa sveta maša.  Ob 19. 
uri  bo v župnijski cerkvi  sv. Marije Goretti rožni venec, ob 19.30 pa 
se bo darovala sveta maša. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah 

molitev rožnega venca; ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši. Uradnih ur ni, ker so 
počitnice. Dosegljiv sem po telefonu in pred sveto mašo. 
• V soboto, 14. 7. 2018 kapelo in njeno okolico ob 9. uri čistijo 
skupina Mladina. Iz tega »okoliša« k skrbi za lepoto skupnega 
svetišča vabim nove člane in članice. Ob 19. uri se v kapeli sv. 
Marije Goretti začne molitvitev rožnega venca, ob 19.30 pa 
povabljeni k sveti maši. 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 Fridovi, Brlekovi, Krsnikovi (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, 15. 7. 2018 praznujemo 15. nedeljo med letom. 
Vabljeni, da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. in 10.30 
uri. 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. 

 



   

 

ROMANJE PO MAKEDONIJI: V oktobru tja poromamo, zato sedaj 
pobiram akontacijo (€), ker bo določeni stvari potrebno že plačati. 
Akontacijo oddaste župniku. 

 

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) 
 

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 
+++ po namenu  

++ F. in M. Jeglič, obl. 
škof Franc Šuštar – blagoslov 

obnovljene strehe 
 

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

M. Čimžar) 
Zg. Duplje: molitev za mir 

Avguštin Rong, mučenec 
Oz 2,16-22; Ps 144,2-9; Mt 9,18-26 

Moja hči je pravkar umrla (Mt 
9,18). 

– Usmiljen in milostljiv je 

Gospod.  

9. 7. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

Bistrica: + A. Lotrič 
 

molitev rožnega venca 

+++ L. in starši Snedic  

Amalija, redovnica 
Oz 8,4-13; Ps 113B,3-10; Mt 9,32-38 

Prosite torej Gospoda žetve (Mt 

9,38).  

10. 7. 

2018 
 

 TOREK 

6.30 

7.00 

Bistrica: rožni venec  

Za nove duhovne poklice  
 

– Božje ljudstvo zaupa v 

Gospoda. 

Benedikt, opat 
Oz 10,1-12; Ps 104,2-7; Mt 10,1-7 

Grede oznanjajte (Mt 10,7). 
– Iščite vedno Gospodovo 

obličje. 

11. 7. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 
19.30 

 

B.: molitvena skupina in adoracija 

+ A. Ahačič ob R. D. (30. dan) 

 

Mohor in Fortunat, mučenca 
Oz 11,1-9; Ps 79,2-16; Mt 10,7-15 

Bolnike ozdravljajte (Mt 19,8).  

- Gospod, ozri se na nas in 
rešeni bomo. 

12. 7. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

18.50 

19.30 
 

D.: mol. rož. ven. za dup. družine 
 

rožni venec in večernice 
za žive in rajne Valant 

Henrik (Hinko), kralj 
Oz 14,2-10; Ps 50,3-17; Mt 10,16-23 

Varujte se pa ljudi (Mt 10,17).  
- Oznanjeval bom tvojo hvalo.  
 

 

13. 7. 

2018 
 

PETEK 

10.00 
10.30 

19.00 

19.30 
 

17.30

18.00 

Dom: rožni venec in spoved 
Dom: + J. Mrak 

Bistrica: rožni venec 

+++ iz družine Benedik  
 

Leše: rožni venec 

+ Marija Ivana Požun 

Kamil de Lellis, duhovnik 
Iz 6,1-8; Ps 92,1-5; Mt 10,24-33 

Nikar se torej ne bojte (Mt 

14. 7. 

2018 
 

19.00 

19.30 

 

Bistrica: rožni venec  

+++ J. in M. Ahčin ter starši 

in F. Bradač 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

10,31). 
– Gospod je kralj veličastva. 

- Bistrica: čisti skupina Mladina 
- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 

Krsnikovi (1) 

SOBOTA 
 
 

 

17.30 

18.00 
 

18.00 

 

Leše: rožni venec  

za dober uspeh 
 

D.: rožni venec za duhovne poklice 

15. NEDELJA MED LETOM 
Bonaventura, škof, cerkveni 

učitelj 

Am 7,12-15; Ps 85,9-14; Ef 

1,3-14; Mr 6,7-13 
Pojdi, prerokuj mojemu 

ljudstvu Izraelu (Am 7,15).  
– Pokaži nam, Gospod, svojo 

dobroto.  

15. 7. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 

 
20.00 

in 10.00 rožni venec  
za žive/rajne faranke/farane 

+ M. Cotelj 
 

Duplje: rožni venec 

+++ V., A. in F. Šparovec 

 
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: 
 

OBNOVA: Stroški zamenjave strešne kritine na župnijski kapeli sv. Marije 
Goretti, obnova dveh nadstrešnih oken na kapeli ter zamenjava strešne kritine 
na mali drvarnici so znašali _€. Okrasni slemenjaki so dar anonimnega 
darovalca (_€). Sedaj je prišel še račun za obnovo dimnikov (vse zidane 
dimnike se je obleklo s pločevino, zamenjane so  bile obrobe na mali drvarnici) 
in sicer v višini _€. Za celotno obnovo je bilo torej potrebnih _€. Hvala. Prenova 
pastoralnih prostorov (garderoba, stopnišča, veroučne učilnice, kopirnega 
prostora in sanitarnega prostora) je stala _€. To pomeni, da so se vse sobe 
prebelile, parket se je prebrusil in na novo prelakiral, po učilnici so se položile 
preproge za zaščito parketa, po stopnišču so se nalepile talne obloge, učilnico 
smo na novo tehnično opremili (nova televizija, ozvočenje in nova napeljava, 
DVD – predvajalnik in prenosni računalnik, novi barvni kopirni stroj), omare so 
se popravile in ojačale, garderoba se je na novo opremila, v garderobi se je 
omet odbil in nanesel sušilni omet. Po župnišču pa so se tudi zamenjala vsa 
dotrajana notranja vrata. Za vse našteto smo porabili _€. 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 14. 6. 2018 s 
pričetkom ob 20. uri v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili večernice. 
Maša na Bistriški planini bo v nedeljo, 24. 6. ob 10.30, pred mašo bo rožni 
venec za domovino. Od 25. do 29. 6. bo  skupni oratorij naše župnije in župnije 
Duplje. V sredo, 27. 6. se prične devet dnevnica pred godom naše zavetnice 
svete Marije Goretti. V petek, 29. 6. bo blagoslov pri KS Bistrica podobe cerkve 
svetega Jurija, v soboto, 30. 6. pa bo blagoslov obnovljenega gasilskega doma 



   

 

in gasilskega avtomobila. V petek, 6. 7., ko goduje naša zavetnica sveta Marija 
Goretti, bomo imeli bomo celodnevno češčenje. Gospod Marko Čižman bo 
blagoslovil dve novi sliki, ki bosta krasili pročelje naše kapele. Po sveti maši bo 
večerja, na katero se bo povabilo vse, ki so pripomogli pri izdelavi slik. Marjeta 
pripravi vabila, gospod župnik ji bo dal naslove vseh, ki se jim bo vabilo poslalo. 
Mirko bo pripravil zahvalo slikarjem in gospodu Čižmanu. V nedeljo, 8. 7. pa bo 
škof Šuštar blagoslovil vsa obnovitvena dela. Vabila bo pripravila Špela. 
Gospod župnik nas je obvestil, katera obnovitvena dela nas še čakajo, med 
njimi tudi odvodnjavanje in tlakovci ob cerkvi. Gospod župnik je vse člane ŽPS 
povabil na pogostitev, ki bo 19. 7. 2018. Nedelja, 22. 7. je Krištofova nedelja. 
Blagoslovila se bodo prevozna sredstva, dar pa bo namenjen za vozila 
misijonarjev. V času od 26. 7. do 2. 8. bo gospod župnik odsoten. Sestanek 
ŽPS-ja se je z molitvijo in blagoslovom zaključil ob 21. uri. Po sestanku je 
sledilo druženje. (Marjeta Hervol) 

 

STENSKI SLIKI: Pri izdelavi stenskih slik so si slikarji pomagali tudi s filmom o 
sv. Mariji Goretti, ki ga lahko dobiti na založbi Salve. Iz filma so si naredili 
fotografije in so si jih nalepili ter jih opazovali. Morilec Aleksander je upodobljen 
po igralcu, ki je v filmu igral Aleksandra.  

 

PETROV NOVČIČ: Nekaj let nazaj, ko sem se vozil v avtomobilu, sem poslušal 
radio in tam je novinar razpredal, kako je papež v dva dobrodelna namena 
namenil kar veliko vsoto denarja. To je lepo in ta denar so dobili ljudje v stiski. 
Vendar tu ni novinar obstal in dodal vprašanje: »To je lepo, vendar od kod 
papežu denar?« Odgovor pa je tu: iz nabirke na 29. 6. (ali 1/3 povprečne 
nabirke). 

 

GOD SV. MARIJE GORETTI IN DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA: V petek, 
6. 7. 2018 smo praznovali god naše zavetnice sv. Marije Goretti. Ob 9. uri je 
domači župnik David obhajal sveto mašo. Pri nagovoru je spregovoril o njeni 
ljubezni do Jezusa v sv. evharistiji. Po maši je sledilo celodnevno češčenje 
Najsvetejšega. To praznovanje se je zaključilo z obhajanjem slovesne maše ob 
19.30. Somaševanje je ob domačem župniku Davidu vodil župnik Marko 
Čižman (župnija Ljubljana – Podutik). Zbralo se je okrog 200 faranov in gostov 
iz drugih krajev. Mašo smo pričeli s petimi litanijami Srcu Jezusovemu, 
zahvalno pesmijo ter s prejemom prošnjega blagoslova z Najsvetejšim. S 
petjem je pod vodstvom maestra Andija Zupana sodeloval domači pevski zbor, 
kateremu so se pridružili  še nekateri pevci od drugod. Gospod Marko nas je v 



   

 

svojem nagovoru spomnil, da če se odrekamo šibkejšim med nami, izgubljamo 
Božji blagoslov. Najlepša  definicija Cerkve je, da je to skupnost grešnikov, ki se 
pusti Bogu odreševati. Povabil nas je, da v sebi gojimo željo po Božji besedi ter 
da se jo trudimo tudi v vsakdanjem življenju izpolnjevati. Če bi začeli izpolnjevati 
samo zlato pravilo, da bi drugim naredili to, po čemer sami hrepenimo, in da 
drugim ne bi storili tega, po čemer mi ne hrepenimo, bi bilo veliko manj 
nesoglasij, ran. Po pridigi je Mirko na kratko razložil, da smo se zbrali tudi zato, 
da blagoslovimo novi sliki, ki krasita zunanjo steno župnijske kapele sv. Marije 
Goretti (dogodek iz bolnišnice in sanje morilca Aleksandra Serenellija). Gospod 
Marko je nato izrekel blagoslovno molitev in nato sta med molitvijo litanij na čast 
sv. Marije Goretti župnik in gospod Marko blagoslovila zunanji stenski podobi. 
Pred koncem slovesnosti smo se zahvalili vsem, ki so pripomogli, da je do teh 
podob prišlo: slikarjem Francki Globočnik, Marjanu Burji, Branku Škoficu in 
Zdravku Purgarju; zahvalili smo se tudi Občini Tržič, ki finančno podpira Društvo 
likovnikov Tržič, in Krajevni skupnosti Bistrica pri Tržiču, ki je pokrila materialne 
stroške slik, ter Marku Zaplotniku, ki je organiziral pritrditev slik. Župnik David je 
vsakemu segel v roke in mu izročil župnijsko zahvalo ter povečane fotografije 
novih slik in podobice. Po zaključku slovesnosti smo se vsi zbrali na župnijskem 
dvorišču, vsak je dobil podobico, ki prikazuje Aleksandrove sanje,  in se družili 
ob pecivu in pijači. Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k lepoti slovesnosti: 
zboru, ministrantu, bralcem, gospodinjam za pecivo, strežnicam po maši, 
kuharici za večerjo in strežnici pri večerji, molivcem in molivkam čez dan, 
krasilki in čistilkam, župniku Marku. Povabljeni gostje so se nato zbrali v 
župnijski učilnici na pogostitvi. Pri večerji se je župnik David slikarjem, županu 
in predsednici Krajevne skupnosti še enkrat zahvalil za lepi sliki. Gospa Francka 
je povedala, da je pred dobrim mesecem prišla k župniku s predlogom, da 
naslikajo eno sliko sv. Marije Goretti, on pa je tako navdušeno pripovedoval o 
življenju sv. Marije Goretti in svoji želji, da bi se narisala dva prizora. Povedala 
je,da ni imela srca, da bi župniku rekla ne. Gospe Francki hvala, ker je bila 
gonilna sila pri slikah in ker župniku ni odrekla prošnje. Ta motiva, ki jih imamo 
sedaj na župnijski kapeli, sta najbolj markantna na vseh krajih v Italiji, ki so 
povezani z življenjem sv. Marije Goretti: rojstni kraj Corinaldo, kraj mučeništva 
La Ferrare in svetišče v Nettunu. Želja je, da bi se narisala še tretja markantna 
slika iz teh treh krajev in sicer, kako Marija Goretti bratom in sestram razlaga, 
kaj se je naučila pri verouku. Tudi to se bo uresničilo. 
 


