
   

  
     

»Nič ni zunaj človeka, kar bi ga moglo omadeževati, če pride vanj, 
pač pa, kar prihaja iz človeka, to ga omadežuje. Kajti od znotraj, iz 
srca, prihajajo ljudem hudobne misli, nečistovanja, tatvine, uboji, 
prešuštva, lakomnost, zlobnost, zvijačnost, razuzdanost, zavist, 
bogokletstvo, oholost, nespamet. Vse te hudobije prihajajo od 
znotraj in človeka omadežujejo.« (Jn 7,15.21–23) 

 

OZNANILA: 
 

• Sklop aktivnosti ob začetku šolskega leta bomo letos obogatili s Tednom vzgoje, ki 
bo potekal od 2. do 9. septembra 2018. Za ta teden smo pripravili za vsak dan besedila za 
sveto mašo: uvodno misel, nagovor po evangeliju in prošnje za vse potrebe. Besedila so 
pripravili učitelji in vzgojitelji iz različnih vzgojno izobraževalnih ustanov. Z blagoslovom 
šolskih torbic in otrok 9. 9. 2018 želimo poudariti, da verjamemo v moč blagoslova in 
Božjega varstva. Svoje otroke želimo izročati v Božje roke, redno blagoslavljati in zanje 
moliti. Učitelji, učiteljice, kateheti, katehistinje, veroučenci in veroučenke! Vabljeni, da prvi 
teden prihajate k maši in svoje šolsko leto izročite in posvetite Bogu. Vsako delo z Bogom 
prični, da bo dober tek imelo.  
• V ponedeljek, 3. 9. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša.  
• V torek, 4. 9. 2018 vpis k verouku potekal od 10.30 do 12.00 ter 16.00 do 17.30. 
Zaradi novih zakonov varovanja podatkov je vpis za vse razrede nujen, ker je 
potrebno podpisani izjavo (pridejo naj starši). Vsi razredi potrebujejo  liturgični zvezek, 
ki bo na voljo v župnišču, delavne zvezke pa si priskrbite sami. Zraven bo škatla, v katero 
daste svoj dar za liturgični zvezek (priporočeni dar 3 €) ter tudi prostovoljni dar za učne 
pripomočke in ogrevanje čez leto. Hvala. Ob  18.50 se v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca in adoracija (konča se z blagoslovom z Najsvetejšim), ob 
19.30 pa sv. maša. Po maši je srečanje Župnijske Karitas Tržič – Bistrica (pred 
srečanjem povabljeni k sveti maši).  
• V sredo, 5. 9. 2018 vpis k verouku potekal 17.00 do 18.30. Ob 18.10 je 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, 6. 9. 2018 vpis k verouku potekal od 11.00 do 12.30 ter 16.00 do 
17.30. Ob 18.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične rožni venec za 
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duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 19.30 pa se prične sv. 
maša.  
• V petek, 31. 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 pričnemo z 
litanijami Srca Jezusovega in z blagoslovom z Najsvetejšim.  
• Molitveni dan za duhovne poklice: Letošnji molitveni dan za duhovne poklice za 
našo nadškofijo bo v soboto, 8. septembra, na Brezjah pod geslom »Prižigaj luč vere!«. 
Program srečanja: 9.00 molitev rožnega venca in molitvena ura za duhovne poklice; 10.30 
slovesna sveta maša; po maši bo srečanje ministrantov z gospodom nadškofom; vabljeni 
vsi verniki. Posebej iz župnij, ki smo geografsko blizu Brezij, bodimo blizu tudi po veri, 
srcu in bratski skupnosti. (Jure Ferlež; Komisija za duhovne poklice) 
• V soboto, 8. 9. 2018 kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. uri čistijo 
skupina Mladina. Iz te »skupine« k skrbi za lepoto skupnega svetišča vabim nove 
člane in članice. Vpis k verouku in uradne potekata od 11. do 12. ure. 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 
praznični sveti maši, saj je praznik Rojstva Device Marije. Sveto mašo končamo z 
litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim.   

• V nedeljo, 9. 9. 2018 praznujemo 23. nedeljo med letom. Vabljeni, da skupaj 
slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri. Pri maši ob 10.30 začnemo 
tudi novo veroučno leto z blagoslovom otrok in njihovih torb. Vabljeni otroci in njihovi 
starši. Šolarji, pridite k maši s svojimi torbami in Bog bo blagoslovil vas, vaše prizadevanje 
za dober uspeh in vašo rast v modrosti in priljubljenosti.  

 

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) 
 

22. NEDELJA MED LETOM 

Marjeta, devica 

5 Mz 4,1-2.6-8; Ps 15,2-5; Jak 

1,17-27; Mr 7,1-8.14-15.21-23 
Zdaj, Izrael, poslušaj zakone in 

odloke (5 Mz 4,1). 
– Gospod, kdo bo prebival v 

tvojem šotoru? 

2. 9. 

2018 
 

ANGELSKA 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 

7.00 
 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

B.: +++ starši Angela in Andrej 

Meglič, sinovi Franc, Andrej in Milan 

za žive/rajne farane/faranke  
 

Duplje: rožni venec 

v zahvalo za božji blagoslov v 
družini; (+ Peter Škrjanc, obl.) 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Gregor Veliki, papež 

1 Kor 2,1-5; Ps 118,97-102; Lk 4,16-30 

Ali ni to Jožefov sin' (Lk 4,22). 

– Ljubim božjo postavo.  

3. 9. 

2018 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

 

molitev rožnega venca 

Bist.: za dobro in srečno delo, 
srečno pot in zdravo pamet 

 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 
 

10.30 – 12.00 ter 14.00 -17.30 

Duplje: uradne ure in vpisovanje 

 17.30 
18.00 

18.30 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Uroš Sitar; (+ Jakob Šter, obl.) 

srečanje ŽPS Duplje 

Rozalija (Zalka), devica 
1 Kor 2,10b-16; Ps 144,8-14; Lk 4,31-37 

… pojdi iz njega (Lk 4,35).  

– Gospod je vedno pravičen. 
 

1500 Tržič - pogreb: + 
Karolina Dragica Štrukelj 

4. 9. 

2018 
 

 TOREK 

17.30 
18.00 

 

 
18.50 

19.30 
20.00 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Frančiška Šparovec (30. dan) 
 

Bistrica: vpis k verouku 
rožni venec in adoracija 

+ Jožica Meglič (dar. ŽK) 
srečanje ŽK Tržič - Bistrica 

Mati Terezija, redovnica 
1 Kor 3,1-9; Ps 32,12-21; Lk 4,38-44 

Ti si Božji Sin (Lk 4,41).  

– Blagor narodu, ki si ga je 
Gospod izvolil. 

5. 9. 

2018 
 

 

SREDA 

 

18.10 
19.30 

 

vpis k verouku 

Bistrica: molitvena skupina 
+ Peter Hafner  

 

Zaharija, prerok 

1 Kor 3,18-23; Ps 23,1-6; Lk 5,1-11 
 

Ne boj se (Lk 5,10). 
- Gospodova je zemlja in kar jo 

napolnjuje. 

6. 9. 

2018 
 

 

PRVI 
ČETRTEK 

17.30 
18.00 

 

 

18.50 
19.30 

Duplje: rožni venec za družine 
v zahvalo - Zvezdana 

 

Bistrica: vpis k verouku 

rožni venec za duhovne poklice in večernice 
za nove duhovne poklice 

Regina, mučenka 
1 Kor 4,1-5; Ps 36,3-40; Lk 5,33-39 

Gospod je, ki me sodi (1 Kor 4,4).  
- Rešitev za pravične pride od 

Gospoda. 

7. 9. 

2018 
 

PRVI 
PETEK 

 
17.30

18.00

19.00 

19.30 

uradne ure in vpis k verouku 
Leše: rožni venec 

+ Korenova Micka (od Silve)

Bistrica: rožni venec in spoved 

+ Marinka Longar, obl. 

ROJSTVO DEVICE MARIJE 
1 Kor 4,6-15; Ps 144,17-21; 6,1-5 

Sin človekov je gospod tudi 
sobote (Lk 6,5). 

– Blizu je Gospod njim, ki ga 
iščejo. 

- B.: čisti skupina Mladina 

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, 

Vrankarjevi, Krčevi (1) 

8. 9. 

2018 
 

PRVA 
SOBOTA 

 
 

8.15 
8.45 

17.00 
18.00 

 

 

19.00 

19.30 

D.: rožni venec za duhovne poklice 

+ Jože Rozman  

Leše: rožni venec  
++ Ana in Janez Legat (Rodine) 

 

Bistrica: vpis k verouku 

molitev rožnega venca  
+ Martin Ribič 

23. NEDELJA MED LETOM 
Peter Klaver, redovnik 

Iz 35,4.7a; Ps 146,6b-10; Jak 
2,1-5; Mr 7,31-37 

Vse prav dela (Mr 7,37). 
– Hvali, moja duša, Gospoda.  

 

odhod v Vržej: oddih za 
 starejše – organizira ŽK 

9. 9. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 
8.45 

20.00 

in 10.00 rožni venec  
B.: za žive/rajne farane/faranke  
+ Jakob Štebuc 
začetek novega veroučnega leta 

 

Duplje: rožni venec 
++ Mihael in Marija Čimžar; 

(+ Franc Jeglič in starši) 
začetek novega veroučnega leta 

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: 
 
 

VEROUK: Učbenike si poskrbite sami v knjigarni Ognjišče v Kranju (04/236-89-28) ali v 
trgovini Salve v Ljubljani (lahko naročite tudi po telefonu in pošljejo – tel. 059/339-420)  ali 
v knjigarni v Tržiču. Potrebujete naslednje delavne zvezke: 1. RAZRED – DELAVNI 
ZVEZEK (DZ) PRAZNUJMO IN SE VESELIMO (10 €); 2. RAZRED – DZ PRAZNUJMO Z 
JEZUSOM (10 €), 3. RAZRED – DZ KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ (10 €); 4. 
RAZRED – DZ POT V SREČNO ŽIVLJENJE (5 €); 5. RAZRED – DZ ZNAMENJA NA 
POTI K BOGU (5 €); 6. RAZRED – DZ RADI ŽIVIMO (17 € - IMAJO 3 LETA); 7. 
RAZRED: DZ RADI ŽIVIMO (17 € - IMAJO 3 LETA); 8. IN 9. RAZRED: DZ ZA TVOJO 
DUHOVNO RAST (IZ PREJŠNEGA LETA). Vsi razredi potrebujejo tudi liturgični zvezek, 
ki bo na voljo v župnišču in zraven bo škatla, v katero daste svoj dar (priporočeni dar €). V 
to škatlo daste tudi prostovoljni dar za ogrevanje in učne pripomočke čez leto. V razredih 
v odebeljenem tisku je prišlo do spremembe učnega materiala. Za to spremembo je 
odgovoren župnik, se opravičuje, prosi za razumevanje. Če ste že kupilo po prejšnjih 
oznanilih, prosim zamenjajte. Ta novi učbenik Radi živimo se bo uporabljal tri leta. 

 

URNIK: Točen urnik za ostale razrede bo na voljo v naslednjih oznanilih oz. pri vpisu v 
verouk. K verouku v Bistrico bodo hodili tudi učenci iz Leš, zato bo verouk v večini vezan 
na avtobus (zjutraj in popoldne). Za-enkrat je ohranjen prejšnji urnik. Samo zato, da si 
lahko rezervirate razne dejavnosti. Vendar upamo, da bodo veroučne ure pred temi urami. 
1. in 2. R. bosta imela verouk ob urah v odebeljenem tisku. Urnik: torek – 3. R. (15. uri), 7. 
R. (16. uri), 9. R. (17. uri); sreda – 5. R. (15. uri), 4. R. (16. uri), 1. R. (17. uri); četrtek – 6. 
R. (15. uri), 8. R.  (16. uri); 2. R. (17. uri).  

 

BIRMANSKE DUHOVNE VAJE  
Ime in priimek mladostnika/mladostnice: ________________________ 
Elektronski naslov staršev:____________________________  
Ime in priimek staršev:_______________________________  
telefonska številka:_____________________ 
Morebitne bolezni oz. alergije: ________________________________ 
Kraj in datum: _____________________ 
Podpis staršev:____________________ 
 

V petek, 28. 9. 2018 se v Dupljah (v župnišču)  ob 18. uri pričnejo duhovne vaje za 
letošnje birmance in birmanke, ki trajajo do nedelje, 30. 9. 2018. S seboj prinesite 
veliko ljubezni do Boga in bližnjega, Sveto pismo, higienske potrebščine, športno obutev, 
copate, spalno vrečo in spalno podlogo (armafleks), oblačila primerna letnemu času (tudi 
za preoblečt). Duhovne vaje nosijo naslov Vsak dan odpiram knjigo stvarstva, vesti in 
Svetega pisma ter jih bo vodila katehistinja Marija Dular Kepic. Upoštevamo duhovne 
vaje brez prekinitve. Duhovne vaje so priprava na sveto birmo. V tem terminu poskrbi 
zanje župnija, lahko pa si duhovne vaje poiščete sami (Bled, Želimlje, ....) in prinesite 



   

 

potrdilo. Prispevek za duhovne vaje bo določen kasneje, ko se bodo vsi stroški sešteli in 
razdelili med udeležence. Višina prispevka bo sporočena naknadno. 
 


