
   

  
     

 
Tedaj so mu privedli gluhega, ki je tudi težko govoril, in ga prosili, da 
bi položil roko nanj. Vzel ga je k sebi, stran od množice, mu položil 
prste v ušesa, pljunil in se dotaknil njegovega jezika. Ozrl se je proti 
nebu, zavzdihnil in mu rekel: »Efatá!« to je »Odpri se!« In takoj so se 
mu odprla ušesa, razvezala se je vez njegovega jezika in je pravilno 
govoril. (Mr 7,32–35) 

 

Božja beseda današnje nedelje nas vzpodbuja k dobroti, ljubezni in darovanju. Po Božji dobroti 
Jezus ozdravi gluhonemega. Vzel si je trenutek časa in mu pomagal. Po Jezusovem zgledu 
smo dolžni tudi mi pomagati drug drugemu in si vzeti čas. Včasih je dovolj že iskren pozdrav, 
morda vesel nasmeh, to je dobrina, ki ustvarja srečo, zadovoljstvo. »Vzel ga je od množice 
vstran …« beremo v današnji Božji besedi. Tudi mi si vzemimo čas za sočloveka. Stopimo iz 
množice, iz nje povabimo k sebi tudi drugega. In posvetimo se samo njemu. Že preprost 
trenutek, ki ga namenimo sočloveku, lahko »ozdravlja«. 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 10. 9. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik. Verouk v Bistrici je, 
ker ga bo imela župnikova zamenjava. Ker bom z Župnijsko Karitas v Veržeju na duhovno 
– počitniških dnevih za starejše, se v času moje odsotnosti (za pogreb ali bolniško 
maziljenje) obrnite na sosednja župnika: na tržiškega župnika g. Tomaža Prelovška 
(041/681-963), kovorskega župnika Ivana Potrebuješa (040/365-827). Bodimo povezani v 
molitvi. Maševal bom po namenih, ki smo jih pri mašah omenjali kot spomin, doma pa ste 
vabljeni, da v ta namen zmolite rožni venec. Bog vas blagoslovi. Ob 17.30 se v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 18. uri pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik. 
Uradnih ur ni, verouk, ki ga ima pa je, ker ga bodo imele zamenjave. 

• V torek, 11. 9. 2018 se ob  19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 19.30 pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik. Verouk je, ker ga 
bo imela župnikova zamenjava. V Križah v župnišču se bo na ta dan pričel 
KATEHUMENAT ob 20. uri (in tako vsak torek).  
• V sredo, 12. 9. 2018 je v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene skupine 
(vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. Zmolili bomo tudi litanije na čast sv. 
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Jožefa, ob 19.30 pa bo sv. maša. Verouk bo, ker ga bo imela župnikova zamenjava. 
Ob 18. uri je v župnijskem domu v Dupljah priprava na krst. 
• V četrtek, 13. 9. 2018 bo vpis k verouku v Bistrici (za 1. razred in vse ostale 
razrede - zamudnike) potekal od 11.30 do 12.30 ter 17.30 do 18.45. 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. Ob 18.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične rožni 
venec za duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 19.30 pa se 
prične sv. maša. Vpis k verouku v Dupljah (za 1. razred in vse ostale razrede - zamudnike) bo 

potekal od 9.30 do 10.30 ter 16. do 17. ure. Ob 18. uri  se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec za blagoslov družin. 
• V petek, 14. 9. 2018 se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične molitev rožnega 
venca in spoved. Ob 10.30 pa se prične v kapeli Povišanja Svetega Križa sveta 
maša, ker je ta kapela v Doma posvečena tej skrivnosti. Vpis k verouku v Bistrici (za 1. 
razred in vse ostale razrede - zamudnike) bo potekal od 8.30 do 9.30 ter 14. do 15. ure. 
Ob 19. uri se v kapeli sv. Marije Goretti začne molite rožnega venca, ob 19.30 pa 
povabljeni k sveti maši. Vpis k verouku v Lešah (za 1. razred in vse ostale razrede - 

zamudnike) bo potekal od 16.30 do 17.30. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah začne molite 
rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši.  
• V soboto, 15. 9. 2018 kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. uri čistijo 
skupina Ročevnica. Iz te »skupine« k skrbi za lepoto skupnega svetišča vabim nove 
člane in članice. Vpis k verouku za zamudnike  od 9. do 10. ure. Ob 19. uri začne 
molitviev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k praznični nedeljski sveti maši.  
Na ta dan je Stična mladih 2018. Poteka od 9. do 17. ure. Odhod je ob 7.30 izpred kapele 
sv. Marije Goretti. Mladi ste povabljeni, da v Stični daste solidarnostni prispevek v višini 5 € 
in nekaj denarja imejte še za avtobus. Prijave za avtobus sprejemamo do srede, 12. 9. 2018 
po telefonu (064/182-333 – David, župnik). 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 Špornovi, 
Valavčkovi, Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (2). Hvala. Prišel je dober predlog, 
da skupina, ki čisti, tisti dan tudi malo pogleda na grobu župnika Cirila Lazarja in ga uredi.  Ob 18. uri  
se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za duhovne poklice. 
• V nedeljo, 16. 9. 2018 praznujemo 24. 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. Po maši bo krstna pobožnost. 
Božji otrok bo postala Brina. Njo in njeno družino izročam v molitev. Ob 20. uri v cerkvi sv. 
Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Lepo vabljeni k tej molitvi.  

 

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. 
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I N  O B V E S T I L A  –  “Pridi in poglej!” (Jezus Kristu s) 
 

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 

Nikolaj Tolentinski, spokornik 

1 Kor 5,1-8; Ps 5,5-12; Lk 6,6-11 

Stegni roko! (Lk 6,10). 

– Gospod, tvoja pravičnost naj 
me vodi.  

 

7.30 Veržej: + Ana Kuhar 

10. 9. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 

B.: po namenu Ljubota Zidarja 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

+++ Jožef, obl., Frančiška in 

Anka Kolničar; (++ Sašo in 
Vinko Škrjanec, obl.; +++ iz 

rodu Benedik) 

Bonaventura, redovnik 
1 Kor 6,1-11; Ps 149,1-9; Lk 6,12-19 

Vam v sramoto pravim (1 Kor 6,5).  

– Gospod ljubi svoje ljudstvo. 

11. 9. 

2018 
 

 TOREK 

7.30 

19.00 
19.30 

20.00 

Veržej: + Alojz Verdir ob godu 

Bistrica: rožni venec 
+ Andreja Ahačič 

Križe: katehumenat 

Tacijan, mučenec 
1 Kor 7,25-31; Ps 44,11-17; Lk 6,20-26 

Blagor ubogim (Lk 6,20).  

– Poslušaj, hči, glej  in nagni 
svoje uho. 

12. 9. 

2018 
 

 

SREDA 

18.00 
 

7.30 

18.10 
19.30 

19.30 

Duplje: priprava na krst 
 

Veržej: + Tončka Rozman, obl. 

Bistrica: molitvena skupina 
++ starši Tončka in Matevž Istenič 

+ Karolin Dragica Štrukelj (7. dan) 

Janez Zlatousti, škof 

1 Kor 8,1-13; Ps 138,1-24; Lk 6,27-38 

Ljubite svoje sovražnike (Lk 6,27). 

- Gospod, vodi me po poti 
večnosti. 

13. 9. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

 
18.00 

 

 
18.50 

19.30 
19.30 

Duplje: vpis v veroučno šolo 
rožni venec za blagoslov družin 

 

Bistrica: vpis k verouku 
rožni venec za duhovne poklice in večernice 
za dober namen 
+ Anton Medved (7. dan) 

POVIŠANJE SV. KRIŽA 
1 Kor 9,16-27; Ps 83,3-11; Lk 6,39-42 

Učenec ni nad učiteljem (Lk 6,40).  
- Kako ljuba so tvoja bivališča. 

 

Bistrica: vpisovanje v veroučno 

šolo 

14. 9. 

2018 
 

PETEK 

 

17.30
18.00

 

10.00 
10.30 

19.00 

19.30 

uradne ure in vpis k verouku 

Leše: rožni venec 
++ Milka in Rok Krč

 

Dom: rožni venec in spoved 
za dobrobit družine Zidar 

Bistrica: rožni venec  

+ teta Milka Zaletel 

Žalostna Mati  Božja 
1 Kor 10,14-22; Ps 115,12-18; Lk 6,43-49 

Gospod, Gospod (Lk 6,46). 
– Gospod, tebe bom hvalil. 

- B.: čisti skupina Ročevnica 

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, 

Vrankarjevi, Krčevi (2) 

15. 9. 

2018 
 

SOBOTA 
 

STIČNA 

MLADIH 

18.00 

17.30 
18.00 

 

 

19.00 

19.30 

D.: rožni venec za duhovne poklice 

Leše: rožni venec  
+ Janez Mravlje 

 

Bistrica: vpis k verouku 

molitev rožnega venca  
+ Marija Medič (dar. Justi) 



   

 

24. NEDELJA MED LETOM 
Kornelij in Ciprijan, mučenca 

Iz 50,5-9a; Ps 116,1-6.8-9; Jak 
2,14-18; Mr 8,27-35 

Ti si Kristus (Mr 8,29). 

– Hodil bom pred Gospodom v 
deželi živih.  

16. 9. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica: + Marija Medič  

za žive/rajne farane/faranke  
 

Duplje: rožni venec 
+ Lucijan Snedic, obl.; (+++ 

Bodlajevi) 
krstna nedelja 

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. 
 

KRONIKA: 
 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical Karolino Dragico Štrukelj, roj. Čuk. 
Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen. 

 

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

 

PRVI PETEK: V petek, 7. 9. 2018 so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za 
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Zbrali ste 19,96 €. Maša po tem namenu se 
bo darovala v župnijski kapeli v Bistrici v ponedeljek, 27. 9. 2018 ob 19.30. Bog Vam 
povrni. 

 

OZNANILA: 
 

VEROUK - UČBENIKI: 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).  

 

URNIK: Urnik: ponedeljek – 9. R. (13.55 -14.40); torek – 3. R. (12.45 – 13.30), 8. R. 
(13.55 – 14.40); sreda – 4. R. (12.45 – 13.30), 5. R. (11.55 – 12.40), 1. R. (17. – 17.45); 
četrtek – 6. R. (12.45 – 13.30), 7. R.  (13.55 – 14.40); 2. R. (17. – 17.45).  

 

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:____________________ 
 
 


