
   

  
     

 

In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« 
Peter mu je odgovoril in rekel: »Ti si Mesija.« 
Strogo jim je prepovedal, da bi to komu 
povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov 
moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, 
véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in 
da bo po treh dneh vstal. (Mr 8,29–31) 

 

Hvala, dobrotni Oče, da nas učiš milosrčnosti. Ne 
sprejemaš naše vere, če je ne spremljajo dobra 
dela. Lahko je klicati tvoje ime, teže je tujca sprejeti 

za brata. Svariš nas pred lažnim naličjem in ljubša ti je naša robatost kot mehkobno 
hvalisanje. Zahvaljen, ker vse poimenuješ s pravim imenom, da nam ni težko 
prepoznati tvoje namere, kadar nam pošiljaš preizkušnjo, da bi nas utrdil v 
stanovitnosti. (B. Golob, Zahvala za Božji kruh) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 17. 9. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Uradne ur v Dupljah so od 9.30 do 

12. ure ter od 16.45 do 17.30. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev 
rožnega venca, ob 18. uri pa sv. maša. Po maši je srečanje za starše veroučencev in 
veroučenk 1., 2., 4., 5., 6., 7. R. Vabljeni, kjer je možnost naj se srečanja udeležita oba starša. 

• V torek, 18. 9. 2018 se ob  18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca in adoracija (konča se z blagoslovom z 
Najsvetejšim), ob 19.30 pa sv. maša. V Križah je v župnišču ob 20. uri 
KATEHUMENAT – VEROUK ZA ODRASLE, KI BI RADI PREJELI KRST, 
BIRMO IN PRVO SVETO OBHAJILO.  
• V sredo, 19. 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. Jožefa, ob 19.30 pa bo sv. maša.  
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• V četrtek, 20. 9. 2018 se bo ob 18.50  v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici pričnel rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice 
(molitve Cerkve), ob 19.30 pa se prične sv. maša. Ob 18. uri  se v cerkvi sv. Vida 

v Dupljah prične rožni venec za blagoslov družin. 

• V petek, 21. 9. 2018 se ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti začne 
molite rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Uradne ure v 

Lešah  bodo potekale od 16.30 do 17. ure. Ob 17. uri se prične priprava na krst. Ob 17.30 
se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah začne molite rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k 
sveti maši.  

• V soboto, 22. 9. 2018 kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. 
uri čistijo skupina Na Jasi, Zelenica. Iz te »skupine« k skrbi za lepoto 
skupnega svetišča vabim nove člane in članice. Ob 19. uri začne molitviev 
rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k praznični nedeljski sveti maši. 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 Rahotovi, Kroparjevi, Batkovi, Dorini 
(1). 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. Lepo vabljeni. 

• V nedeljo, 23. 9. 2018 praznujemo 25. nedeljo med letom. Vabljeni, da 
skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri. To je tudi 
Slomškova nedelja. Blaženi Anton Martin Slomšek nas vabi, da imamo radi 
Boga, slovenski jezik, narod in kulturno, ter da skrbimo za dialog z drugimi. 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. 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. 

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) 
 

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 

Robert Bellarmin, škof 

1 Kor 11,17-26; Ps 39,7-11; Lk 7,1-10 

Jezus je šel z njimi (Lk 7,6). 

– Oznanjujte smrt Gospodovo, 

17. 9. 

2018 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

17.30 

molitev rožnega venca 

Bistrica: + Jakob Štebuc 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

dokler ne pride.   18.00 + Franci Šolar, obl.; (+ Pepca 
Cundrič) 

Jožef Kupertinski, duhovnik 
1 Kor 12,12-31; Ps 99,2-5; Lk 7,11-17 

Ne jokaj! (Lk 7,13).  
– Mi smo božje ljudstvo. 

18. 9. 

2018 
 

 TOREK 

18.50 

19.30 
20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija 

za srečen porod 
Križe: katehumenat 

Januarij, škof 
1 Kor 21,31-13,13; Ps 32,2-22; Lk 7,31-35 

Ljubezen nikoli ne mine (1 Kor 13,8).  

– Blagor narodu, ki ga je 
Gospod izvolil. 

19. 9. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 

19.30 
 

Bistrica: molitvena skupina 

+++ iz družine Mrak in 
Horvat 

Andrej Kim, mučenec 

1 Kor 15,1-11; Ps 117,1-29; Lk 7,37-50 

Tvoja vera te je rešila (Lk 7,50). 
- Hvalite Gospoda, ker je 

dober. 

20. 9. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

18.50 

 

19.30 

rožni venec za blagoslov družin 
 

Bistrica: rožni venec za duhovne 

poklice in večernice 

+++ Lojze Zaplotnik, Marija 

Pečnik in +++ iz družine Pečnik  

Matej, apostol, evangelist 
1 Kor 15,12-20; Ps 16,1-15; Lk 8,1-3 

Toda Kristus je vstal od mrtvih 

(1 Kor 15,20).  

- Gospod, nasičen bom, ko bo 
zasijala tvoja slava. 

21. 9. 

2018 
 

PETEK 

16.30 
17.00 

17.30
18.00 

 

19.00 
19.30 

Leše: uradne ure  
priprava na krst  

rožni venec 
+++ Fridovi starši in Marija Avsenik

 

Bistrica: rožni venec  
+ Čedomir Stankovič  

Mavricij, mučenec 
1 Kor 15,35-49; Ps 55,10-13; Lk 8,4-15 

Seme je božja beseda (Lk 8,11). 
– Hodil bom pred Gospodom 

vse življenje. 

- Bistrica: čisti skupina Na Jasi, 
Zelenica 

- Leše: čistijo Rahotovi, 
Kroparjevi, Batkovi, Dorini (1) 

22. 9. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

18.00 

 
 

17.30 

18.00 
 

19.00 
19.30 

Duplje: rožni venec za duhovne 

poklice 

 Leše: rožni venec  

+ Mihaela Lombar, obl. 
 

molitev rožnega venca  
za  vse +++ Špornove   

25. NEDELJA MED LETOM 
SLOMŠKOVA NEDELJA 

Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; 

Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37 

Modrost pa, ki je od zgoraj (Jak 3,17). 
– Gospod podpira mojo dušo.  

23. 9. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

 

8.15 

8.45 
20.00 

in 10.00 rožni venec  
B.: za žive/rajne farane/faranke  

+++ Pavle, Štefan in vsi 
Krtovi ter Nežka Gabrovec   

 

Duplje: rožni venec 

++ Janko in Frančiška 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. 
 

KRONIKA: 
 

OBNOVA: V počitniškem času sta se uredila dva prostora v župnijski kapeli: 
zakristija in soba za liturgične pripomočke. V obeh je bila problem vlaga in s tem 
tudi slab vonj. Povsod smo odbili omet pri tleh – naredili kapilarni rez za sušenje 
(€ za malto). V sobi za pripomočke smo odbili tudi omet in naredili sušilni omet. 
V zakristiji so bili založeni tudi: glavni ventil in odvodni kanal. V tej prenovi smo 



   

 

ta dva jaška »osvobodili«. Pred nanašanjem novega ometa in beljenja se je 
uredila tudi električna inštalacija ter ventilacija (€; pri tem delu smo trikrat morali 
zamenjati glavno varovalko – €). Ventilacija se je uredila tudi v spovednici (v 
sobi za pripomočke in v spovednici se je zvrtal kanal za dovod zraka; € - za 
vrtanje ventilacijskih jaškov in zamenjava pipe v zakristiji). Potem se je zakristija 
tudi prebelila (€). Čistilnic Polonca je očistila tudi vsa liturgična oblačila 
(ministrantske obleke, mašne plašče – imamo jih okrog 45, …; €). Ker je 
prejšnje omare v zakristiji že napadla vlaga, je mizar naredil nove, ki smo jih 
okrasili s svetimi podobami (€). Obnova teh dveh prostorov je stala €. K temu 
znesku bo potrebno prišteti še steklarska dela pri ventilaciji ter malarska sela v 
sobi za shranjevanje. Hvala izvajalcem za korektno opravljeno delo ter mnogim 
faranom ter farankam za prostovoljno delo. Bog Vas živi.    

 

OZNANILA: 
 

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), 1. R. (17. – 17.45); četrtek 
– 6. R. (12.45 – 13.30), 7. R.  (13.55 – 14.40); 2. R. (17. – 17.45). 5. R. (11.55 – 
12.40); petek – 7.25 – 8.10 (dobili smo to prosto mesto, drugače bi bilo 
treba poiskati uro po 15. uri. Hvala za razumevanje) . Hvala za razumevanje 
pri urniku.  

 

BIRMA: Nadškofija je poslala za birmo naslednje datume: Duplje – sobota, 27. 
4. 2018 ob 8.30; Bistrica pri Tržiču, 27. 4. 2018 ob 11. uri. Birmovalec bo 
pomožni ljubljanski škof Anton Jamnik. Hvala.  

 

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:____________________ 
 
  


