
   

  
   

 

Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj 
in se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč 
prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In 
odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi 
pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz 
vseh mest so skupaj peš hiteli tja in prišli pred njimi. 

Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, 
ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo 
stvari. (Mr 6,31–34) 

 

Gospod, nisi nas pustil kot ovce brez pastirja. Nisi nas spustil lačnih in 
žejnih. Hraniš nas s svojo besedo in evharističnim kruhom, ki ju lahko 
tudi v teh počitniških dneh prejemamo po tvojih pastirjih – duhovnikih. 
Prosimo te, varuj naše duhovnike in jih vodi po poti svetosti. Amen. 
(Povzeto po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B) 

 

Vsemogočni in usmiljeni Bog naj nas vodi po poti miru. Njegov angel naj 
nas spremlja, da bomo nepoškodovani in srečni prišli domov. Sveti 
Krištof, prosi za nas! 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 23. 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, 24. 7. 2018 se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti 
prične molitev rožnega venca in adoracija (zrenje Boga), ob 19.30 
pa sv. maša.  
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• V sredo, 25. 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, ki jo bo daroval kovorski župnik. Na ta dan goduje apostol 

Jakob Starejši, ki je zavetnik župnijske cerkve in župnije Leše, zato ste povabljeni, 
da poromate v to cerkev. Ob 19. uri se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca; ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši, po kateri bomo blagoslovili 
spominsko ploščo v zahvalo Bogu za župnika Cirila Lazarja. Vabljeni v čim večjem 
številu. Po blagoslovu se bomo še družili ob skromni pogostitvi. 

• V četrtek, 26. 7. 2018 se ob 19. uri  v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici prične rožni venec za duhovne poklice; ob 19.30 pa se 
prične sv. maša, ki jo bo daroval kovorski župnik. V času moje 
odsotnosti (za pogreb ali bolniško maziljenje) se obrnite na sosednja 
župnika: na tržiškega župnika g. Tomaža Prelovška (041/681-963), 
kovorskega župnika Ivana Potrebuješa (040/365-827). Bodimo 
povezani v molitvi. Na dopustu bom maševal po namenih, ki smo jih pri 
mašah omenjali kot spomin, doma pa ste vabljeni, da v ta namen 
zmolite rožni venec. Bog vas blagoslovi.  
• V petek, 27. 7. 2018 se ob 19. uri  v župnijski cerkvi  sv. Marije 
Goretti prične molitev rožnega veneca. Delovniško mašo obiščite v 
sosednjih župnijah. 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.  
• V soboto, 28. 7. 2018 kapelo in njeno okolico ob 9. uri čistijo 
skupina Na Jasi, Zelenica. Iz tega »okoliša« k skrbi za lepoto 
skupnega svetišča vabim nove člane in članice. Ob 19. uri se v 
kapeli sv. Marije Goretti začne molitvite rožnega venca, ob 19.30 pa 
povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval škof Franc Šuštar. Ob 18. uri 

se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega po namenu sv. očeta.  Ob 
17.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca, ob 18. uri pa sveta maša, 
ki jo bo daroval ljubljanski škof Franc Šuštar.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA 
MAŠA. Cerkev sv. Jakoba čistijo Paloviče (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, 29. 7. 2018 praznujemo 17. nedeljo med letom. 
Vabljeni, da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri, ki jo 



   

 

bo daroval ljubljanski škof Franc Šuštar, in 10.30 uri, ki jo 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 škof Franc Šuštar. Ob 20. uri v cerkvi 
sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Lepo vabljeni. V Lešah bo ob 10. uri 
molitev rožnega venca, ob 10.30 pa se prične žegnanjska sv. maša, ki jo bo daroval 
ljubljanski škof Franc Šuštar. Darove za cerkev sv. Jakoba boste lahko oddali pri 
ofru, v zahvalo pa dobili podobico. Po maši se zadržite ob pecivu in pijači, zato 
gospodinje naprošam, da kaj pečete in pred mašo prinesete v župnišče. 

 

MAŠE: Pobiram mašne namene za 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) 
 

16. NEDELJA MED LETOM 
KRIŠTOFOVA NEDELJA 

Magdalena, svetopisemska žena 

Jer 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-

18; Mr 6,30-34 
Kajti on je naš mir (Ef 2,14).  

– Gospod je moj pastir, nič mi 
ne manjka. 

22. 7. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 
7.00 

 
10.30 

 
 

8.15 

8.45 

 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica: +++ Lojzka Erlah, 

obl., in njeni starši 
+++ starši Jožef in Marija ter 

brat Niko Jensterle 
 

Duplje: rožni venec 

+++ Janez st., obl., in Janez 

ml. Škrjanc; (v zahvalo za 

uspešno opravljeno operacijo) 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Brigita Švedska, redovnica 
Mih 6,1-8; Ps 49,5-23; Mt 12,38-42 

Bilo ti je razodeto (Mih 6,8). 

– Kdor prav dela, bo videl božje 
zveičanje.  

23. 7. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 

Bistrica: za zdravje 
 

molitev rožnega venca 

+++ Tončka Kotnik in Jerica 

Zupan, obl.  

Krištof, mučenec 
Mih 7,14-20; Ps 84,2-8; Mt 12,46-50 

Zopet se nas bo usmilil (Mih 7,19).  

24. 7. 

2018 
 

 TOREK 

18.50 

19.30 

Bistrica: rožni venec in adoracija 

+ Andreja Ahačič 
 

– Gospod, usmili se nas. 

Jakob Starejši, apostol 
Jer 1,1-10; Ps 70,1-17; Mt 13,1-9 

Kdor ima ušesa, naj posluša 
(Mt 13,9). 

– Oznanjeval bom tvojo 

25. 7. 

2018 
 

 

SREDA 

19.00
19.30 

 

18.10 
19.30 

 

Leše: rožni venec 
+++ Rodarjevi in Metod Potočnik 

 

B.: molitvena skupina in adoracija 

+++ starši in brat Jagodic ter 

Ani Mihelič 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

pravičnost. 

Joahim in Ana, starši Device Marije  

Jer 2,1-13; Ps 35,6-11; Mt 13,10-17 

Pojdi, kliči Jeruzalemu na ušesa 

(Jer 2,1).  
- Gospod, ti si studenec 

življenja. 

26. 7. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

 
 

 

18.50 
19.30 

dopust: ++ Peter, obl., in 
Vida Čimžar 

 

Bistrica: rožni venec  
+ Ana in Jože Janc  

Gorazd, Kliment, Sava, in 
drugi učenci Cirila in Metoda 
Jer 3,14-17; Ps Jer 31,10-13; Mt 13,18-23 

Dam vam pastirjev po mojem 
srcu (Jer 3,15).  

- Bog nas bo čuval kakor pastir 
svojo čredo.  

27. 7. 

2018 
 

PETEK 

 
 

19.00 
 

17.30

18.00 

dopust: duše v vicah 
 

Bistrica: rožni venec 
 

Leše: rožni venec 

+ Franc Oman 

Viktor I., papež 
Jer 7,1-11; Ps 83,3-11; Mt 13,24-30 

Sovražnik je to storil (Mt 13,28). 
– Kako ljuba so tvoja bivališča! 

- Bistrica: čisti skupina Na Jasi, 

Zelenica 
- Leše: čistijo Paloviče (1) 

28. 7. 

2018 
 

SOBOTA 

 
 

 
 

19.00 
19.30 

 

17.30 

18.00 
 

18.00 

dopust: Franc Sitar, obl. 
 

Bistrica: rožni venec  
++ Valentina in Frančiška Kopač 

 

Leše: rožni venec  

+++ Francka, Janez in Franci Razinger 
 

Duplje: rožni venec za duhovne poklice 

17. NEDELJA MED LETOM 

Marta, svetopisemska žena 

2 Kr 4,42-44; Ps 145,10-

11.15-18; Ef 4,1-6; Jn 6,1-15 
Poberite koščke (Jn 6,12).  

– Gospod dobrotno odpira 
svojo roko.  

 

dopust: za žive/rajne 
farane/faranke 

29. 7. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 
20.00 

 

10.00 

10.30 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica: + Helena Rozman 
+ Anton Rozman, obl. 

 

Duplje: rožni venec 
+++ Jakob Šter in Boštarjevi; 

(+ Ana Kuhar) 

Zg. Duplje: molitev za mir 
 

Leše: rožni venec  

+++ Franci Razinger 
 

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: 
 

ŽUPNIKOV ROJSTNI DAN: V sredo, 19. 7. 2018 sem imel rojstni  dan. 
Hvala za vse čestitke čez dan in za vsa darila. Hvala za lepo 
presenečenje pri večerni sveti maši. Hvala za pesmico in za torto, hvala 
za pogostitev po maši. Imam vas rad, vas zelo spoštujem. Bog Vas 
blagoslovi in Vam povrni. Predvsem pa hvala za molitve, za katere se 
še naprej priporočam. Hvala zakonskemu paru, ki je prinese dar in 
rekel, da je to za dopust.  


