
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Jezus se je ozrl po svojih učencih in govóril: »Blagor vam, ubogi, 
kajti vaše je Božje kraljestvo. Blagor vam, ki ste zdaj lačni, kajti 
nasičeni boste. Blagor vam, ki zdaj jokate, kajti smejali se boste. 
Blagor vam, kadar vas bodo ljudje sovražili, izobčili in sramotili 
ter vaše ime zavrgli kot zlo zaradi Sina človekovega! Razveselite 
se tisti dan in vriskajte od sreče, kajti vaše plačilo v nebesih je 

veliko. Prav tako so namreč njihovi očetje ravnali s preroki.« (Lk 6,20–22) 
 

Blagor nam, če sebičnosti ne bomo postavljali za vodilo svojega življenja in ne uživanja za 
njegov smisel in cilj, temveč bomo, nasprotno, znali odkriti v zmernosti izvir moči, v bolečini 
sredstvo odrešenja, v žrtvi najvišjo stopnjo veličine. Blagor nam, če bomo zatiranje raje 
prenašali kot pa ga povzročali, in če bomo čutili lakoto po pravičnosti. Blagor nam, če bomo 
znali zaradi Božjega kraljestva odpuščati, se zanj pogumno boriti, delati in služiti, trpeti in ljubiti. 
(Po; Zakladnica molitve – Pavel IV.)

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 18. 2. 2019, se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici 
prične molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Uradne ure v Dupljah so od 9.30 
do 11.30 ter pred in po maši. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev 
rožnega venca, ob 17. uri pa sv. maša. Po maši je v župnišču v Dupljah priprava na 
krst za starše in botre, ki bodo otroka 3. 3. 2019 prinesli k sv. krsti. Ob 18.30 je v 
župnišču v Dupljah srečanje ključarjev in gospodarskega sveta.  
• V torek, 19. 2. 2019, se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. V župniji Duplje praznujemo 

Presvetega Rešnjega Telesa. Začeli bomo ob 9. uri 
dopoldne s sveto mašo, nato bomo nadaljevali z molitvami pred izpostavljenim 
Najsvetejšim zakramentom. Poskrbite, da Jezus ne bo nikoli sam. Od 11. do 12. ure 
bodo molili dekanijski duhovniki. Veroukarji, posebej še birmanci, se potrudite in 
pridite  k zaključni sveti maši ob 17. uri. Sklepno pobožnost bo vodil g. Martin Golob, 
župnik župnija Srednja vas v Bohinju. Lepo povabljeni. 

BISTRIŠKI ZVON 

6. NEDELJA MED LETOM  

 
17. 2. 2019 – 24. 2. 2019 



   

 

• V sredo, 20. 2. 2019, se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti priče molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. V župniji Leše praznujemo 

Svetega Rešnjega Telesa. Začeli bomo ob 9. uri 
dopoldne s sveto mašo, nato bomo nadaljevali z molitvami pred izpostavljenim 
Najsvetejšim zakramentom po naslednjem redu:  od 10. do 11. ure molijo verniki iz 
Peračice; od 11. do 12. ure dekanijski duhovniki. Nato shranimo Najsvetejše v 
tabernakelj. Od 14. ure do 15. molijo farani s Hudega grabna, od 15. do 16. ure 
prebivalci vasi Leše in od 16. do 17. ure Paloviče. Veroukarji se potrudite in pridite  
k zaključni sveti maši ob 17. uri. Sklepno pobožnost bo vodil g. Tomaž Prelovšek, 
župnik župnije Tržič.   
• V četrtek, 21. 2. 2019, se ob 17.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 18.30 pa 
se prične sv. maša. Po maši v Bistrici je srečanje Delavnice molitve in življenja 
(DMŽ) v učilnici župnijskega doma v Bistrici za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, 
Duplje in Leše. Ob 16.30 povabljeni k molitvi rožnega venca za blagoslov družin v 
cerkev sv. Vida v Dupljah, ob 17. uri pa k sv. maši. 

• V petek, 22. 2. 2019, ob 18. uri v župnijski kapeli sv. Marije Goretti molimo 
rožni venec, ob 18.30 pa se prične sv. maša. Verouk zjutraj je. Ob 16.30 se v cerkvi 
sv. Jakoba v Lešah začne molitev rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti 
maši.  Od 26. 2. 2019 do 2. 3. 2019 bom na romanju v Sveti deželi. V času moje 
odsotnosti (za pogreb ali bolniško maziljenje) se obrnite na sosednje župnike: na 
tržiškega župnika g. Tomaža Prelovška (041/681-963), kovorskega župnika Ivana 
Potrebuješa (040/365-827) in kriškega župnika (041/726-822). Tedenske maše po vseh 
treh župnijah bo daroval lomski župnik, g. Silvo Novak, v nedeljo pa mu bosta pomagala 
kriški in kovorski župnik. Bodimo povezani v molitvi. Bog vas blagoslovi. Maševal bom po 
namenih, ki smo jih v Dupljah že izrekli kot spomin. 

• V sobota, 23. 2. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Mladina. Iz te skupine k skrbi za skupno svetišče vabim nove člane in 
članice. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne molitev rožnega 
venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca 
in litanije Matere Božje, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI 
NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čisti skupina čistijo 
Peračica (1). Lepo vabljeni.  

• V nedeljo, 24. 2. 2019, je 7. nedelja med letom. Vabljeni, da skupaj s sveto 
mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev 
rožnega  venca, ob 8.45 pa nedeljska sveta maša, da skupaj slovimo Boga. 

 

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 Kristus) 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 
 

6. NEDELJA MED LETOM  
Aleš, redovni ustanovitelj 

Jer 17,5-8; Ps 1,1-4.6; 1 Kor 
15,12.16-20; Lk 6,17.20-26 

Toda Kristus je vstal od mrtvih 
(1 Kor 15,20). 

– Blagor vsem, ki zaupajo v 
Gospoda. 

17. 2. 

2019 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

 

6.30 
7.00 

 
10.30 

 

15.00 

16.00 
 

8.15 

8.45 
 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica:  za žive/rajne 

farane/faranke 
+++ Špornovi 

 

Brezje: mol. ura za duh. poklice 

sveta maša 
 

Sp. Duplje: rožni venec 

+++ Jožef Petek ter Miha in 
Štefanija Dolinšek 

Flavijan, škof 

1 Mz 4,1-25; Ps 49,1-21; Mr 8,11-13 

Kje je tvoj brat Abel (1 Mz 4,9). 
- Daruj Bogu hvalno daritev. 

 

 7.00 Bistrica: rožni venec 

7.30 za milost Sv. Duha 

18. 2. 

2019 
 

PONEDELJEK 

 

16.30 
17.00 

 
17.30 

18.30 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+ Pepca Omejc; (+ Frančiška 

Boncelj – dar. sosed.) 
priprava na krst  

srečanje ključarjev in gosp. sveta 

Bonifacij, škof 
1 Mz 6,5-7,10; Ps 28,1-10; Mr 8,14-21 

Kako da še ne umevate? (Mr 8,21). 

- Gospod bo blagoslovil svoje 
ljudstvo. 

19. 2. 

2019 
 

 TOREK 

7.00 

7.30 
 

8.30 
9.00 

 
17.00 

17.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija 

za nove duhovne poklice 
 

molitev rožnega venca 
Duplje: +++ starši in Franc Jeglič  

celodnevno češčenje 
++ Julka in Stane Janc 

+++ Bodlajevi 

Leon Sicilski, škof 

1 Mz 8,6-22; Ps 115,12-19; Mr 8,22-26 

V vas še hodi ne! (Mr 8,26). 

– Gospod, tebe bom hvalil. 

20. 2. 

2019 
 

SREDA 

7.00 

7.30 
 

8.30 
9.00 

 
17.00 

17.00 

Bistrica: molitvena skupina 

za zdravje mamice 
 

molitev rožnega venca 
Leše: + župnik Ciril Lazar   

celodnevno češčenje 
+ Franci Razinger 

+ Ivana Požun 

Peter Damiani, škof 

1 Mz 9,1-13; Ps 101,16-23; Mr 8,27-33 

Ti si Kristus (Mr 8,29). 

– Nebeški Gospo se zemlje 
usmili. 

21. 2. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

16.30 

17.00 
 

17.50 
18.30 

18.30 
19.00 

Duplje: rožni venec za družine 

+ Ciril Jeraj (30. dan); (+ Jože Rozman) 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 
++ Julka in Tone Pintar  

+ Stanislav  Novak (7. dan) 
delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

Sedež apostola Petra 
1 Mz 11,1-9; Ps 32,10-15; Mr 8,34-9,1 

Če hoče kdo iti za menoj (Mr 8,34). 
– Blagor narodu, ki si ga je 

Gospod izvolil. 
 

22. 2. 

2019 
 

PETEK 
 

16.30 

17.00 
 

18.00 

18.30 
 

Leše: rožni venec  

+ Dora in Janez Meglič 
 

Bistrica: rožni venec  

za blagoslov v družini (Maček) 

rom.: + Frančiška Boncelj – dar. sos. 

Polikarp, škof, mučenec 

Heb 11,1-7; Ps 144,2-11; Mr 9,2-13 

Ta je moj ljubljeni Sin, njega 

poslušajte (Mr 9,7).  
– Slavil bom Gospoda vekomaj. 

- 9.00 Bistrica: čisti skupina Mladina 
 

romanje: + Jože Rozman 

23. 2. 

2019 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 

17.00 
 

 

18.00 
18.30 

Leše: rožni venec  

++++ Cvenkeljnovi in Leš 
- Leše: čistijo Peračica (1) 

 

molitev rožnega venca  
+++ Stipe Mesić ter starši in 

bratje Markek  



   

 

7. NEDELJA MED LETOM  
Matija, apostol 

1 Sam 26,2-23; Ps 103,1-13; 1 
Kor 15,45-49; Lk 6,27-38 

Ljubite svoje sovražnike (Lk 6,27). 

– Gospod je milostljiv in 
usmiljen.  

 

romanje: za žive/rajne 
farane/faranke 

24. 2. 

2019 
 

NEDELJA 
  

LETO C  

6.30 
7.00 

10.30 
 

 

8.15 

8.45 

in 10.00 rožni venec  
Bistr.: za zdravje in blagoslov 

+++ Viktor, Boža in Viki 
Peternel  

 

Sp. Duplje: rožni venec 

++ Frančiška in Peter 
Rozman; (za zdravje in 

blagoslov) 

 

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 - KRONIKA: 
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za marec, april, maj, junij, julij in avgust  
2019 . Hvala in Bog Vas blagoslovi. Prosim, da v kapeli na stojalu ne prižigate svojih 
sveč. Zadnjič se je vnela plastika teh sveč. Glavnih vrat v kapelo ni potrebno 
zapirati, ker imajo samo zapiralni sistem. Če vlečete k sebi, se ta sistem uničuje. 
Hvala za razumevanje. 

 

TRADICIONAČNO VSAKOLETNO ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH) ŽUPNIJ 
DUPLJE, TRŽIČ – BISTRICA IN LEŠE: Romanje bo trajalo od 1. do 3. 5. 2019. Sami si 
priskrbite evropsko zdravstveno kartico, ki je brezplačna. Dar za romanje je €. Prijave že 
sedaj sprejema župnik (064/182-333). Do sedaj je 45 prijavljenih. 

 

SODELOVANJE PRI OBNOVI KLOPI V ŽUPNIJSI KAPELI SV. MARIJE GORETTI: 
ŽPS in ključarji župnijske cerkve ter nekateri gospodarski svetovalci so podprli že 
dolgotrajno željo, da se naredijo nove klopi v cerkvi. Odločili smo se za akcijo, da 
iščemo donatorje za toliko sedežev, kolikor jih je sedaj v kapeli. 225 po € (to je en sedež; 
lahko daste tudi po obrokih) za prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po 
zmožnostih vsakega: 5. 10, … €. Bog Vam povrni. En meter klopi bi nas stal 150 €, torej 
bi klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 22 donatorjev in s tem 28,1 sedišča. 
Hvala in Bog Vam povrni. 

 

SVETOVNI DAN BOLNIKOV: V ponedeljek, 11. 2. 2019, je po večerni maši 15 ljudi 
prejelo sv. bolniško maziljenje.   

 

Delavnica molitve in življenja (DMŽ): V četrtek, 14. 2. 2019, se je v župnišču v Bistrici 
za vse tri župnije pričela DMŽ. To je bilo peto srečanje, ki je imelo naslov Izročitev poraja 
mir. Boga prosimo, naj nam da milost, da bi lahko izpolnjevali njegovo voljo.  Prišlo 
je okoli 20 ljudi. Bog Vas blagoslovi in Vam povrni. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical STANISLAVA NOVAK (Kovorska cesta 47, 
župnija Tržič - Bistrica, roj. 15. 1. 1946 – Vinica pri Šmarjeti, župnija Škocjan pri NM, 
pogreb 16. 2. 2019 v Kovorju). Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. 
Naj počiva v miru. Amen. 

 



   

 

ROMANJE K PATRU PIJU IN MARIJI GORETTI  
 

Sobota, 26. oktober 2019 – torek, 29. oktober 2019 
Sveti Pij (1887-1968) je bil rojen v Pietrelcini v južni Italiji. Leta 1903 je 
vstopil h kapucinom, 1910 postal duhovnik. Šest let kasneje je 
nastavljen v San Giovanni Rotondo, kjer je ostal do smrti, 23. septembra 
1968. Leta 1918 je prejel Kristusove rane, ki so krvavele pol stoletja. 
Mistik in čudodelnik, ki je goreče opravljal duhovniško službo, 
ustanavljal molitvene skupine in postavil moderno bolnišnico. Za 
blaženega razglašen 1999, za svetnika, 16. junija 2002. 

 
Prvi dan, sobota, 26. 10. 2019 

Odhod iz domačih krajev (Bistrice) v nočnih urah ob 2. zjutraj, vožnja 
mimo Ljubljane in nadalje po primorskem kraku avtoceste do 
mejnega prehod Fernetiči, kjer bomo vstopili v Italijo. Po naši zahodni 
sosedi bo sledila vožnja po njihovem avtocestnem omrežju mimo 
večjih urbanih središč kot so Trst, Benetke, Padova, Bologna, Rimini, 
Ancona in Pescara. V popoldnevu prihod v Lanciano, kjer bomo 
imeli sveto mašo. Obiskali bomo cerkev evharističnega čudeža, ki je 
znan po vsem svetu.  Pred 1.300 leti sta se med sveto mašo hostija 
in vino spremenila v pravo meso in kri. Znanstveniki so kasneje 
ugotovili, da sta meso in kri človeškega izvora in da je meso tkivo 
srčne mišice, ki pripada človeku starosti okrog 30 let. Vsa dolga 

stoletja nista kri in meso spremenila svojih lastnosti. Proti večeru nadaljevanje poti ob 
vhodni jadranski obali vse do mesta San Giovanni Rotondo. Po prihodu nastanitev v 
hotelu, večerja in zasluženi počitek. 
 

Drugi dan, nedelja, 27. oktober 2019 
Po zajtrku, bo dopoldanski del namenjen obisku enega najbolj priljubljenih 

romarskih  središč San 
Giovanni Rotondo; kraj 
milosti, na leto ta obišče 
tudi do osem milijonov 
ljudi, saj je v njem večji 

del svojega življenja preživel svetnik Pater Pij, edini duhovnik, ki je imel Kristusove 
rane-stigme. Obiskali bomo novo cerkev, ki je bila posvečena leta 2004 in pet let 
pozneje povsem dokončana. Dejansko je sestavljena iz dveh cerkva. V spodnji je od 
leta 2009 sedanji grob patra Pija.  Hodnik, ki vodi v spodnjo cerkev in celotna cerkev je 
pravi biser mozaikov, delo našega patra Marka Rupnika, na eni strani bomo spremljali 
življenje in delo patra Pija, na drugi strani pa svetega Frančiška Asiškega. Po sveti 



   

 

maši se za kosilo vrnemo v hotel, v popoldnevu pa bo prosto osebno pobožnost, nato 
si ogledamo še staro samostansko cerkev in muzej s spominsko sobo ter bolnišnico. 
Zvečer ponovno vrnitev v hotel, večerja in nočitev.  
 

Tretji dan, ponedeljek, 28. oktober 2019 
Po zajtrku slovo od hotela in romarskega kraja San 
Giovanni Rotondo in odhod proti naslednjemu 
romarskemu cilju – po slikoviti cesti se vzpnemo do 
mesteca Monte Sant'Angelo, kjer je svetišče 
nadangela Mihaela, ki se je tam prikazal krajevnemu 
škofu. V podzemni kapeli bomo imeli tudi sveto mašo. 

Prosti čas bo za kosilo in osebno pobožnost. V popoldnevu vožnja ob zahodni 
jadranski obali, pri Pescari se bomo usmerili pod vznožje Apeninov, naš cilj bo kraj 
Manoppelo, v tamkajšnji kapucinski cerkvi se nahaja relikvija - podoba Jezusa 
(naslikana na tankem prtu), ki naj bi nastala pred pol tisočletja in h kateri je poromal 
leta 2006 tudi prejšnji papež Benedikt XVI. Proti večeru še vožnja do hotela v okolici 
Ancone, na večer nastanitev, večerja in počitek. 
 

Četrti dan, torek, 29. oktober 2019 
Po zajtrku se odpravimo proti severu do mesta 
Corinaldo, v rojstnem kraju Marije Goretti bomo 
imeli sveto mašo, še v dopoldnevu pa nadaljujemo v 
smeri domačih krajev, naslednji cilj bo antična 
bizantinska, gotska in beneška Ravenna, mesto z 
bogato zgodovino in umetnostnimi zakladi, ki je bilo 
zadnja prestolnica rimskega imperija, središče 
vzhodnogotske države in ki je največji umetnostni razvet doživelo v okviru Bizanca. V 
mestnem središču obiščemo cerkev San Vitale Poznan pa mozaični podobi cesarja 
Justinijana in cesarice Teodore. V mestu, kjer je – daleč od doma – svoj zadnji počitek 
našel poet Dante, bomo imeli nekaj prostega časa za kosilo, nato pa v poznem 
popoldnevu po obalni cesti odhiteli proti Padovi, nadalje pa po avtocesti mimo Benetk 
in Trsta v rodno Slovenijo. Prihod domov je predviden v večernih urah. 
 

Cena znaša po osebi znaša € ob udeležbi najmanj 47 oseb in vključuje: 
- prevoz s sodobnim turističnim avtobusom, vključno z vsemi cestninami, cestnimi 
pristojbninami, parkirninami in taksami; - 2x polpenzion (zajtrk, večerja) v dvoposteljnih 
sobah hotelov kategorije ****; - 1x polni penzion (zajtrk, kosilo, večerja) v dvoposteljnih 
sobah hotelov kategorije ****; - vstopnina za obisk cerkve San Vitale; -nezgodno 
zavarovanje za tujino; -turistična taksa (3x); - organizacijo in izvedbo romanja. Prijave 
že sprejemam. Ob prijavi je akontacija €. Hvala. Do sedaj je 20 prijavljenih. 


