
   

  
   

 

Jezus je dejal: »Posedite ljudi.« Bilo pa je na tistem 
kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih pet tisoč 
mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih 
razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, 
kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim 
učencem: »Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne 

izgubi.« Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od 
petih ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. (Jn 6,10–13) 

 

Množica je bila začudena nas pomnožitvijo hlebov, toda dar, ki ga Jezus 
ponuja, je polnost življenja za sestradanega človeka. Jezus ne poteši samo 
telesne lakote, temveč tudi tisto globljo, lakoto po smislu življenja, lakoto po 
Bogu. In kaj lahko storimo mi, ko se soočimo s trpljenjem, osamljenostjo, 
revščino in težavami tolikih ljudi? Z godrnjanjem ne bomo rešili ničesar, 
lahko pa ponudimo tisto malo, kar imamo, kakor deček iz evangelija. Prav 
gotovo imamo kakšno uro časa, kakšen talent, kakšno pristojnost … Kdo 
med nami nima svojih ‘pet hlebov in dveh rib’? Vsi jih imamo! Če smo 
pripravljeni izročiti jih v Gospodove roke, bodo dovolj za to, da bo na svetu 
nekaj več ljubezni, miru, pravičnosti in predvsem veselja. Bog je sposoben 
pomnožiti naša mala dejanja solidarnosti in nas napraviti soudeležene pri 
svojem daru. Naj naša molitev prispeva k skupnemu prizadevanju, da ne bo 
nikoli nikomur manjkalo nebeškega kruha, ki podarja večno življenje in vse, 
kar je potrebno za dostojno življenje, ter da se bo uveljavila logika 
podeljevanja in ljubezni. Naj nas devica Marija spremlja s svojo priprošnjo. 
(papež Frančišek) 
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OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 30. 7. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti 
prične molitev rožnega venca, ob 7.30 pa 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. Uradnih ur v Dupljah ni. Ob 17.30 se v 

cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri pa sv. maša, ki jo bo daroval 
lomski župnik.  

• V torek, 31. 7. 2018 se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 19.30 pa sv. maša, ki jo daruje lomski 
župnik.  

• V sredo, 1. 8. 2018 je ob 18.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje 
molitvene skupine (vabimo tudi nove člane in članice), ob 19.30 pa bo sv. 
maša, ki jo bo daroval lomski župnik.  
• V četrtek, 2. 8. 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 lomski župnik. Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v 

Dupljah prične molitev rožnega za blagoslov družin.   
• V petek, 3. 8. 2018 poteka pobožnost prvega petka v mesecu, ko 
smo povabljeni, da se posvetimo Jezusovemu Presvetemu Srcu ter 
molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 19. uri se začne z molitvijo 
rožnega venca (bo tudi priložnost za spoved), ob 19.30 pa povabljeni k 
sveti maši. Sveto mašo končamo z litanijami Srca Jezusovega in z 
blagoslovom z Najsvetejšim. Dopoldne bo  obisk bolnikov, ostarelih po 
župnijah Duplje, Leše in Tržič - Bistrica. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v 

Lešah molitev rožnega venca; in priložnost za spoved, ob 18. uri pa povabljeni k sveti 
maši.  

• V soboto, 4. 8. 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. 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 (tudi priložnost za sv. spoved), ob 
19.30 pa povabljeni k sveti maši. 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 za duhovne poklice.  Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba 
začne molitev rožnega venca in priložnost za sv. spoved.  TO JE TUDI NEDELJSKA 
SVETA MAŠA, ki se prične z litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. 
Cerkev sv. Jakoba čistijo Paloviče (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, 5. 8. 2018 praznujemo 18. nedeljo med letom. Vabljeni, 
da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 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 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. Za zamenjavo obvestite župnika, ker ima on rezervno 
listo. 

 

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 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) 
 

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 

Peter Krizolog, škof 
Jer 13,1-11; Ps 5 Mz 32,18-21; Mt 13,31-35 

A niso poslušali (Jer 13,11). 

– Zapustil si Boga, svojega 
stvarnika.  

30. 7. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 
7.30 

 

 
 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 
Bistrica: v zahvalo za šolsko leto 

 

dopust: + Anka Kolničar 
 

molitev rožnega venca 

+++ Bidetovi  

Ignacij Lojolski, redovnik 
Jer 14,17-22; Ps 78,8-13; Mt 13,36-43 

Gospod mi je naročil (Jer 14,17). 

– Gospod, reši nas zaradi svoje 

31. 7. 

2018 
 

19.00 
19.30 

 
 

Bistrica: rožni venec  
v spomin tistih, ki so pred 71 

leti na ta dan prišli v to hišo 
 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

slave.  TOREK dopust: + Bernarda Rozman ob godu 

Alfonz Ligvorij, škof 
Jer 15,10-21; Ps 58,2-18; Mt 13,44-46 

Ko je našel dragocen biser (Mt 13,46). 

– Bodi mi zavetje ob dnevu 
stiske. 

1. 8. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 
19.30 

 

Bistrica: molitvena skupina  

+ Peter Košir 
 

dopust: + Franc Škrjanc ob 
R.D. 

Evzebij, škof 

Jer 18,1-6; Ps 145,2-6; Mt 13,47-53 

Ste razumeli vse to? (Mt 13,51).  
- Blagor človeku, ki mu Bog 

pomaga. 

2. 8. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

19.00 

19.30 
 

 
 

18.00 

Bistrica: rožni venec za duh. pok. 

+ Vinko Valjavec, obl. 
 

dopust: + Ignacij Kuhar, obl. 
 

Duplje: rožni venec za družine 

Lidija, svetopisemska žena 
Jer 26,1-9; Ps 68,5-14; Mt 13,54-58 

Ali ni to tesarjev sin? (Mt 13,55).  
- Gospod, usliši me v svoji 

veliki dobroti.  

3. 8. 

2018 
 

PRVI 
PETEK 

19.00 
19.30 

 
 

17.30

18.00 

Bistrica: rožni venec 
+++ Miro Faflik, obl., in iz 

družine Kotar 
 

Leše: rožni venec 

+ Jakob Meglič ob R. D. 

Janez Vianej, duhovnik 
Jer 26,11-24; Ps 68,15-34; Mt 14,1-12 

To je Janez Krstnik (Mt 14,2). 

– Gospod, usliši me ob času 

milosti. 
- Bistrica: čisti skupina 

Kovorska 25 - 59 
- Leše: čistijo Paloviče (2) 

4. 8. 

2018 
 

PRVA 
SOBOTA 

 
 

19.00 
19.30 

 

17.30 
18.00 

 

18.00 

Bistrica: rožni venec in spoved 
Gregor Erlah (30. dan) 

 

Leše: rožni venec  
+ Marija Valjavec, obl. 

 

Duplje: rožni venec za duhovne 

poklice 

18. NEDELJA MED LETOM 
Marija Snežna (Nives) 

2 Mz 16,2-4.12-15; Ps 78,3-
54; Ef 4,17.20-24; Jn 6,24-35 

Ne delajte za jed, ki mine (Jn 6,27).  
– Gospod jim je dal nebeškega 

kruha.  

5. 8. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

 
10.30 

 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica: +++ Ludvik ter 

botra Mira in Avguštin 
za žive/rajne farane/faranke 

 

Duplje: rožni venec 

+ Peter Leben, obl.; (++ 
Marija in Franc Bandelj) 

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: 
 

Letos, na Krištofovo nedeljo (22. 7. 2018 – tudi v soboto zvečer, 21. 7. 
2018), smo blagoslovili svoja vozila, nas voznike ter nalepke, ki jih nalepimo 
na svoja vozila, da bodo vidna spodbuda k strpni, varni in odgovorni vožnji. 
Pri tem ste dali dar za MIVO, ki letos praznuje 30-letnico svojega delovanja 
in smo zbrali  €. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi.  
 


