
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem 
imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem 
vam povedal. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. 
Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce naj se 
ne vznemirja in ne plaší. Slišali ste, da sem vam rekel: 
»Odhajam in pridem k vam.« Če bi me ljubili, bi se 

razveselili, da grem k Očetu, saj je Oče večji od mene. (Jn 14,26–28) 
 

Gospod nam je dejal: »Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem.« Tudi mi drug 
drugemu naklonimo trenutek pozornosti in miru, ki ga v današnjem hitrem 
tempu življenja še kako potrebujemo. Naj ne bo naš sogovornik le mobilni 
telefon, internet in televizija. Vzemimo si čas za soljudi, ki so v stiski, čas za 
topel pogled, za nasvet … Na tak način podeljujemo mir sebi in ga delimo 
ljudem okrog nas. (Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 27. 5. 2019  se ob 7. uri pri kapeli sv. Jurija prične 
prošnja procesija, da prosimo Boga na priprošnjo vseh svetnikov, da da 
rast in varuje pridelke ter blagoslovi naše delo, ob 7.30 pa se v cerkvi sv. 
Jurija daruje sv. maša. Ob 19. uri se v zakristiji prične šmarnična 
pobožnost in v kapeli sv. Marije Goretti pa se prične molitev rožnega venca 
za rajnega Jožeta Longarja, ob 19.30 pa sv. maša.  
• V torek, 28. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
šmarnična pobožnost za otroke, ob 19.30 pa sv. maša, pri kateri bo potekala 
prošnja procesija, da prosimo Boga na priprošnjo vseh svetnikov, da da 
rast, varuje pridelke ter blagoslovi naše delo,  
• V sredo, 29. 5. 2019, je ob 18.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje 
molitvene skupine, ob 19. uri se prične šmarnična pobožnost za otroke, ob 
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19.30 pa sv. maša, pri kateri bo potekala prošnja procesija, da prosimo 
Boga na priprošnjo vseh svetnikov, da da rast, varuje pridelke ter 
blagoslovi naše delo.   

• V četrtek, 30. 5. 2019, je praznik Gospodovega vnebohoda. Jezusov 
vnebohod nas navdaja z tolažilno resnico naše življenjske poti: v Kristusu, 
pravem Bogu in pravem človeku, je tudi naša človeškost povzdignjena k Bogu. 
Kristus nam je odprl novo pot.  Ob 19. uri je v kapeli sv. Marije Goretti 
šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa se prične praznična sv. maša.  

• V petek, 31. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti priče 
šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa maša, ki se konča z Marijinimi 
litanijami, ker je praznik Obiskanja Device Marije, ter molitvijo k Sv. Duhu. 
Pri obiskanju sv Marije ta pomen ni samo prinesti neko novico, temveč 
prinesti samo navzočnost Odrešenika sveta, ki ga je nosila pod srcem. 
Imejmo vero, da bo skrivnost obiskanja obogatila tudi naše življenje. Po 
večerni maši je v župnišču generalka za prijavljene zakonske jubilante.  

• V soboto, 1. 6. 2019, bo dekanija Tržič poromala na Brezje. Temu 
romanju se bomo pridružili tudi župnije Tržič – Bistrica, Leše (predlagam da se 
zberete pred cerkvijo v Lešah ob 7.20 in poromate na Brezje) in Duplje 
(predlagam odhod izpred gasilnega doma v Dupljah ob 5.30).  Vsi se zberemo 
ob 7. uri pred župniščem v Kovorju (odhod izpred kapele sv. Marije Goretti 
ob 6.30) in skupaj odidemo proti Brezjam, kjer se romarji/romarice 
pridružijo sveti maši ob 8.30. Romamo zato, da bi imeli dobro srce, da bi naše 
učenje preraslo v modro odločanje (romamo ob koncu šolskega leta), da bi 
vedno vredno prejemali sv. Rešnje Telo (romamo, ker potekajo prva sv. 
obhajila), za blagoslov v zakonu (potekajo zakonski jubileji). Kdor ne bo šel peš, 
vabljen, da se pelje z avtomobilom in se nam pridruži pri sveti maši na Brezjah. 
Za prevoz nazaj poskrbite sami. Lepo vabljeni. 
• V soboto, 1. 6. 2019 kapelo ob 9. uri čisti skupina Kovorska 1 - 23. Iz 
tega okraja vabim nove člane, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele. 
Ob 11. uri so v kapeli sv. Marije Goretti ministrantske vaje. Ob 19. uri se v 
kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega venca, ob 19.30 vabljeni k 
maši, med katero poteka tudi šmarnična pobožnost. Po maši je srečanje 
mladinske skupine za Tržič – Bistrico, Leše in Duplje, in sicer bo srečanje 
z misijonarjem Tonetom Grmom. Na to srečanje povabljeni tudi  ostali. 
Misijonar bo hvaležen za vsak vaš dar.  



   

 

• V nedeljo, 2. 6. 2019, praznujemo 7. velikonočno nedeljo.  Povabljeni, 
da z darovanjem svetem maše ob 7. ali 10.30 slavimo Boga. Pri maši ob 
10.30 se bo obhajala slovesnost zakonskih jubilantov, ki pridejo vsaj 15 
minut pred začetkom maše, da potem v procesiji krenemo v župnijsko kapelo. 
Ob 15. uri se je v Tržiču v župnijski cerkvi z družinsko mašo prične 
dekanijski dan družin. Pri tej maši bodo peli otroški zbori (vaje so v petek, 31. 
5., ob 16.30 v cerkvi v Tržiču, in v nedeljo, 2. 6., ob 13.45 v cerkvi v Tržiču; tem 
vajam se lahko pridružijo tudi naši otroci – kdor želi). Na tem dnevu bodo tudi 
naslednje aktivnosti: pričevanje zakoncev, delavnice za otroke, športne igre, 
veselo druženje. Lepo vabljeni. Kdor se bo tega udeležil in želi kaj speči, na na 
ta dan prinese s seboj.  
• VABILO NA BRODARSKI PRAZNIK - KRANJSKO NEDELJO: Vljudno 
vabljeni na tradicionalno ROMANJE V GLINJE NA KOROŠKO, ki bo v 
nedeljo, 2. junija 2019. Avtobus bo odpeljal iz Loma izpred gasilnega doma 
ob 8. 30 uri, naslednje postanki pa so: avtobusna postaja Tržič - 8.35, 
Križe, parkirišče pri cerkvi - 8.45, mimo avtobusne postaje na Retnjah, 
avtobusna postaja v Bistrici - 9.00, avtobusna postaja Kovor - 9.05, še 
avtobusna postaja v Zvirčah in,če bo potrebno pa še v Podljubelju. 
Potem krenemo preko Ljubelja na Koroško. Še važno opozorilo: Če 
prehod preko Ljubelja ne bo odprt, bomo šli preko karavanškega 
predora, kar pomeni, da štartamo iz Loma in od povsod eno uro prej in 
tudi cena bo za evro ali dva višja! Vaš prispevek za pokritje stroškov 
organizacije, prevoza in organiziranega obroka hrane  je €. S seboj je 
potrebno imeti veljaven osebni dokument in zvrhan koš dobre volje. Prijave 
sprejema do zasedbe avtobusa MARIJA LAVTAR (telefon: 031/220-365).

 

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) 
 

6. VELIKOČNA NEDELJA 

Filip Neri, duhovnik 

Apd 15,1-2.22-29; Ps 66,2-8; 

Raz 21,10-23; Jn 14,23-29 
Pozdtravljeni! (Apd 15,29).  

– Slavijo naj te, o Bog, vsa 
ljudstva. 

26. 5. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 

7.00 
10.30 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 
 

20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 

za žive in rajne farane/faranke 

+ Lidija Bečan (dar. Rina) 

krstna nedelja 
 

Duplje: rožni venec 

++ Ciril in Frančiška Jelar, 
obl.; (+ Anton Rozman, obl.; za žive in 

rajne iz družine Rozman; +++ Francetovi) 

sv. Mihael: molitev za mir 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Alojzij Grozde, mučenec 
prošnji dan 

Apd 16,11-15; Ps 149; Jn 
15,26-27;16,1-4a 

Poslušala je tudi … (Apd 16,11-15). 

– Gospod ljubi svoje ljudstvo.  

27. 5. 

2019 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 
7.30 

19.00 
19.30 

 

 

17.30 
18.00 

 
18.00

18.45 

sv. Jurij: prošnja procesija 
+++ Dobre in Benedik 

Bistrica: šmarnična pobožnost 
Jože Longar (7. dan) 

 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+ Franc Gradišar, obl.; (+++ 

Dobre in Benedik) 
šmarnična pobožnost 

gospodarski svet in ključarji 

Anton Julijan, mučenec 
prošnji dan 

Apd 16,22-34; Ps 138; Jn 15,5-11 

Kam greš? (Jn 15,5-11). 

– Božja roka nas rešuje. 

28. 5. 

2019 
 

 TOREK 

19.00 
19.30 

 

17.30 
18.00 

 

18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost 
++ Franc, obl., in Marija Praprotnik 

 

Leše: rožni venec 
za zdravje mamice 

 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Maksim Emonski, škof 
prošnji dan 
Apd 17,15-18,1; Ps 148; Jn 16,12-15 

Celo njegovega rodu smo (Apd 17). 

– Nebo in zemlja sta polna 
Božje slave. 

29. 5. 

2019 
 

 SREDA 

18.10 
19.00 

19.30 
 

17.30 

18.00 

18.00 

Bistrica: molitvena skupina 
šmarnična pobožnost 

za zdravje 
 

Duplje: rožni venec 

+ Anka Kolničar 

šmarnična pobožnost 

GOSPODOV VNEBOHOD 

Kancij, mučenec 
Apd 1,1-11; Ps 47; Heb 9,24-

28;10,19-23; Lk 24,46-53 
Možje Galilejci … (Apd 1,1-11). 

- Bog se dviga med 
vzklikanjem. 

30. 5. 

2019 
 

 

ČETRTEK 
 

19.00 

19.30 
 

17.30 

18.00 

18.00 
 

17.30 

18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost  

++ starši Laussegger 
 

D.: rožni venec za duhovne poklice  

++ Uroš in Štefanija Sitar 

šmarnična pobožnost 
 

Leše: rožni venec 

+ mami Ana Škrjanc, obl. 

Obiskanje Device Marije  

Matilda, redovnica 

binkoštna devetdnevnica 
Sof 3,14-18; Ps Iz 12; Lk 1,39-56 

Sion, ne boj se (Sof 3,14-18). 

– Velik je med vami Izraelov 

Sveti. 

31. 5. 

2019 
 

PETEK 

 

19.00 

19.30 

 
20.00 

 

18.00 
 

17.30 

18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost 

+ Franc Klofutar ter +++ iz 

družine Hladnik Franca 
generalka za zakonske jubilante 

 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Leše: rožni venec 

+ Marija Valjavec - Tavčarjeva 

Justin, mučenec 
Apd 18,23-28; Ps 47; Jn 16,23-28 

Izšel sem iz Očeta (Jn 16,23-28). 
– Bog kraljuje nad narodi. 

- Bistrica: čisti skupina 
Kovorska 1 - 23 

- Leše: čistijo Paloviče (2) 
 

dekanijsko romanje na Brezje 

1. 6. 

2019 
 

SOBOTA 

11.00 
19.00 

19.30
20.15 

 
 

18.00 
 

17.30

18.00 

Bistrica: ministrantske vaje 
rožni venec 

+ Pepca Omejc 
mladinsko srečanje – srečanje z 

misijonarjem Tonetom Grmom 
 

Duplje: rož. ven. za duh. poklice 

Leše: rožni venec  

+ Tone Veternik (dar, vaščani 
Hudega grabna)  

7. VELIKOČNA NEDELJA 

Marcelin in Peter, mučenec 

Apd 7,55-60; Ps 97; Raz 

2. 6. 

2019 
 

6.30 

7.00 
 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 

+++ Alojzija Žnidaršič, obl., 
in starši Tišler 



   

 

22,12-14.16-20; Jn 17,20-26 
Pridi (Raz 22,12-14.16-17.20).  

– Gospod kraljuje nad vso 
zemljo. 

NEDELJA 

 
10.30 
10.30 

 

8.15 

8.45 
 

 
 
 

20.00 

za žive in rajne farane/faranke 

nedelja zakonskih jubilantov 
 

Duplje: rožni venec 

++ Anka Kolničar in Alojzija 
Rakovec; (+ Fani Brglez; ++ 

Tončka ob r. d. in Peter  Škrjanc; 

++ Frančiška in Jože Markič; za 

blagoslov družine Nimack) 

sv. Mihael: 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 - KRONIKA: 
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za maj, junij (3. 6.)j, julij, avgust  in 
september 2019. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

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 €, 
torej bi klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 52 donatorjev in s tem 64 
sedišč. Hvala in Bog Vam povrni. V četrtek, 23. 5. 2019, je mizar Igor Ribič 
pripeljal že nove klopi v dolžini 8,5 metra. Te klopi je najprej postavil pri pevcih in 
pevkah. Na stranicah vsake klopi je vgravirana podoba sv. Marije Goretti. Te 
klopi so stale donatorje € ( € klopi in € gravure). Sedaj bo začel prvih delati 6 
klopi na strani pevcev. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 

V torek, 14. 5. 2019, je bil po sv. maši sestanek Župnijske  Karitas Tržič - Bistrica, ki 
smo ga pričeli z branjem bogoslužnih večernic. Gospod župnik  je povabil prisotne na 
romanje na Trsat, ki bo izveden v juniju. Nato smo slišali podrobno poročilo 
blagajničarke Josipe za leto 2018. Polona je poročala o razdeljevanju paketov, ki so bili 
obogateni z šunko in razdeljeni tudi tistim, ki se jim hrana vozi na dom. Pošiljka hrane 
iz rezerv EU se pričakuje konec meseca. Za letovanje v Veržeju, ki bo letos izveden v 
začetku junija,  je bilo razdeljenih 10 prošenj za donacijo. V lanskem letu je bilo za vse, 
ki so se tridnevnega letovanja udeležili sprejeto zelo pozitivno. Obenem smo za 
letovanje, ki ga organizira Karitas Slovenije prijavili tri otroke in mladostnike. Dogovorili 
smo se, da se vrne obisk Karitasu z  Vrhnike, ki so nas obiskali v lanskem letu. Datum 
se  določi naknadno. Ob koncu smo prisotni strnili vtise ob ogledu filma Ne pozabi 
name, ki pokaže realno podobo o življenju z ljudmi z demenco. Film je bil  prikazan v 
Kulturnem centru Tržič. (Mojca Sedminek) 

 



   

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 16. 5. 2019, s pričetkom 
ob 20. uri v župnijskem domu v Bistrici. Po uvodni molitvi nam je gospod župnik 
povedal, da so prve klopi že narejene. Postavile se bodo v naslednjem tednu in sicer 
desno od oltarja, tam kjer sedijo pevci in pevke. V delu pa so že naslednje. Na klopeh 
bo vgravirana podoba svete Marije Goretti. Potekajo tudi načrti in dela za ureditev 
dvorišča, kjer bo potrebno zamenjati dotrajane cevi. Preleteli smo  dogodke in praznike 
v naslednjem obdobju. Tri dni pred praznikom Gospodovega vnebohoda obhajamo 
prošnje dneve. Začeli se bodo v ponedeljek, 27. 5. En prošnji dan bo maša tudi pri 
svetem Juriju. V četrtek 30.5. pa je Gospodov vnebohod. V soboto, 1. 6., bo dekanijsko 
romanje na Brezje. To bo zahvalno romanje, s katerim se bomo Mariji Pomagaj 
zahvalili za zdravje, zaposlitev, šolo in vse ostalo, kar smo dobrega prejeli in doživeli. 
Maša za zakonske jubilante bo v nedeljo, 2. junija. V petek, 31. maja, pa bodo zakonski 
jubilanti imeli srečanje. V nedeljo, 2. junija, nas bodo po sveti maši nagovorili 
predstavniki revije Družina. Nedelja, 9.6., je Binkoštna nedelja in zaključek veroučnega 
leta. V petek, 7. ali v petek 14. junija, nam bo Nuša predavala o romanju v Sveto 
deželo. V nedeljo, 16. 6.,  je praznik Svete trojice, v četrtek, 20. 6., pa praznik Svetega 
rešnjega telesa in krvi. Procesija bo po Ročevnici. Jelka se bo dogovorila za postavitev 
oltarčkov. Konec meseca junija pa bo romanje na Trsat k baziliki svete device Marije, ki 
stoji na hribu 135 m nad morjem in na otok Krk k Antonu Mahniču, ki je bil škof na 
Krku. Srečanje smo z molitvijo in blagoslovom zaključili ob 21. uri. Po srečanju  je 
sledilo druženje. (Marjeta Hervol) 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical JOŽE-ta LONGAR-ja (Bistrica 20, župnija 
Tržič - Bistrica, roj. 30. 8. 1938 – Stranska vas, župnija Žužemberk, pogreb 22. 5. 2019 
v Tržiču). Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v 
miru. Amen. Namesto cvetja so za župnijsko kapelo dali nečaki Darja, Bogdan in 
Gregor z družinami. Namesto cvetja so za maše darovali: brat France z družino (2 
maši), Valčka z družino (2 maši), Miha Ankele (1 maša). Bog Vam povrni. 

 

KRST: V nedeljo, 26. 5. 2019, je božji otrok in član Cerkve postala SOFIA MARTIČ. 
Slavljenko in njeno družino izročam v molitev. SOFIA goduje 26. 4. Njena krstna 
zavetnica je sv. Božja mati Marija, in sicer kot MARIJA DOBREGA SVETA (Božja 
mati je v litanijah imenovana tudi MARIJA SEDEŽ MODROSTI, latinsko Maria 
sedes sapientiae). SV. DEVICA MARIJA, PROSITA ZA NAS. 

 

KRST: V nedeljo, 26. 5. 2019, je božji otrok in član Cerkve postala ANGELIKA 
PRELOG. Slavljenko in njeno družino izročam v molitev. ANGELIKA goduje 27. 1. 
Njena krstna zavetnica je sv. Angela Merici (15/16. stoletje).  Je italijanska redovnica 
in ustanoviteljica uršulink. SV. ANA IN JOAHIM, PROSITA ZA NAS. 
 
 
 


