
 

 

 

 

 
  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Vsem pa je rekel: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se 
odpove sebi in vzame vsak dan svoj križ ter hodi za 
menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo 
izgúbil; kdor pa izgubí svoje življenje zaradi mene, ga 
bo rešil.« (Lk 9,23–24) 

 

Znamenje krščanstva ni veličastna cerkev ali katedrala z 
zlatimi oboki in srebrnim okrasjem, z vzvišeno liturgijo in lepo glasbo. Znamenje 
krščanstva je nemoč, majhnost, ranljivost, in še vedno križ, na katerem človek dan 
za dnem, kapljico za kapljico tiho daruje svoje življenje. Znamenje krščanstva je 
torej povsod, kjer se ljudje zavestno postavijo na stran revnih in nemočnih in 
nesebično delijo skrbi z ljudmi v stiski. Je povsod, kjer je vidna ljubezen, opazna in 
otipljiva na človeškem telesu, v toplini srca, kretnjah rok in nog,  v poslušanju in 
pogovoru in v lesku oči. Znamenje krščanstva je sprejemanje lastnega križa v 
vsakdanje življenje in udejanjanje Kristusove ljubezni po nas. (Po: P. Bosmans, 
Bog – moja oaza) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 24. 6. 2019,  se ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici prične molitev rožnega venca, ob 19.30 pa se daruje sv. maša. V 
koledarju cerkvenega leta se slovesno spominjamo rojstva dveh oseb, ki sta 
najpomembnejši v zgodovini odrešenja: učlovečenega Božjega Sina Jezusa 
Kristusa (na božič, 25. decembra) in njegove deviške matere Marije (8. 
septembra). Edini svetnik, čigar rojstvo Cerkev proslavlja s posebnim 
praznikom, je Janez Krstnik, Jezusov predhodnik. Njegova vloga je posebej 
pomembna ob prehodu iz Stare v Novo zavezo, saj Janez Krstnik velja za 
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angela glasnika pred Mesijo. Ime Janez se po hebrejsko glasi Johanan in 
pomeni Bog je milostljiv. Janezu pravimo Krstnik zato, ker je oznanjal krst 
spokornosti in je tiste, ki so se s pokoro hoteli pripraviti na Odrešenikov prihod, 
krščeval v reki Jordan; predvsem pa je dobil vzdevek Krstnik zato, ker je krstil 
Jezusa ter ga pri tem razglasil za obljubljenega Mesija. Ob 7.00 se začne v 
cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 7.30 pa povabljeni k 
sveti maši. Uradne ure v Dupljah so dopoldne od 10.30 do 11.30, popoldne 
pa od 16.30 do 17.30. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša.  
• V torek, 25. 6. 2019,  se ob 10. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca za domovino, ob 10.30 pa sv. maša, pri kateri bomo 
molili za domovino ter zapeli državno himno (prav tako pri mašah v Lešah 
in Dupljah). Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. 
junija, in je dela prost dan v Republiki Sloveniji. Obeležuje spomin na 25. junij 
1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti 
Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o 
samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, sicer slavnostno razglašeni naslednji 
dan, 26. junija, na Trgu republike v Ljubljani. Dva dni kasneje, 27. junija, se je 
z napadom Jugoslovanske ljudske armade začela slovenska osamosvojitvena 
vojna, v kateri je Slovenija obranila neodvisnost. Ob 7.00 se začne v cerkvi sv. 
Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za domovino, ob 7.30 pa povabljeni 
k sveti maši. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za 
domovino, ob 8.45 pa se prične sv. maša.  
• V sredo, 26. 6. 2019, 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, 27. 6. 2019, se ob 18.50 v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici 
prične rožni venec za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov ter 
molitev večernic, ob 19.30 pa se prične sv. maša. Ob 18. uri je v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. Lepo vabljeni.  
• V petek, 28. 6. 2019, se ob 19. uri  v kapeli sv. Marije Goretti začne 
molitev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši, ki se konča z 
litanijami Srca Jezusovega in z blagoslovom z Najsvetejšim. Praznik 
SRCA JEZUSOVEGA skuša prodreti v globino in notranje jedro Kristusove 
skrivnosti, v jedro, iz katerega pritekajo vsa velika dela v naše odrešenje, 
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posebno še Kristusova daritev na križu. In to je tista ljubezen, ki je bila od vekov 
skrita v brezdanjih globinah troedinega Boga, ki pa si je prevzela našo človeško 
naravo in nas v Kristusu začela ljubiti tudi s človeškim srcem ter dosegla svoj 
vrhunec v kalvarijski daritvi, ko so iz prebodene Kristusove strani začele teči 
reke žive vode, ki odslej nikdar več ne bodo usahnile. Ob 7. uri  se v cerkvi 
sv. Vida v Dupljah začne molitev rožnega venca, ob 7.30 pa povabljeni k 
sveti maši, ki se konča z litanijami Srca Jezusovega in z blagoslovom z 
Najsvetejšim. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca, ki se konča z litanijami Srca Jezusovega in z blagoslovom 
z Najsvetejšim, ob 18. uri pa prav lepo povabljeni k sveti maši.  
• V soboto, 29. 6. 2019, kapelo ob 9. uri čisti skupina Mladina. Iz te 
skupine vabim nove člane in članice, da se tej skupini pridružite pri čiščenju 
kapele. Ob 19. uri se v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca, ki se nadaljuje z litanijami Matere Božje, ob 19.45 (ta ura je 
izjemoma) pa vabljeni k mašim, ki jo bo daroval kovorski župnik. 
Brezmadežno Srce Marijino (tudi samo Srce Marijino) je objekt čaščenja v 
Rimskokatoliški Cerkvi, pa tudi praznik z istim imenom. Marijino srce je simbol 
Marijinih vrlin, zlasti njene ljubezni do Boga in do ljudi. Praznik Srca Marijinega 
je premakljivi praznik in se ga praznuje en dan po prazniku Srca Jezusovega 
tj. na tretjo soboto po binkoštih. Čaščenje Srca Marijinega se je začelo v 17. 
stoletju. Največ zaslug za to ima sveti Janez Eudes, ki velja tudi za začetnika 
liturgičnega čaščenja Srca Jezusovega. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. 
Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ki ga zaključimo z litanijami Mater 
Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim, ob 18. uri pa povabljeni k sveti 
maši, ki jo bo daroval lomski župnik. TO JE TUDI NEDELJSKA MAŠA. 
Cerkev čistijo Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (2). 
Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec po namenu svetega 
očeta. Lepo vabljeni. 
• ROMANJE NA TRSAT IN KRK – SOBOTA, 29. 6. 2019: Odhod je ob 
4.45 izpred kapele v Bistrici in ob 5. uri izpred GD v Dupljah.  Ob 8.30 bomo 
imeli sv. mašo na Trsatu. Vemo, da je bila milostna podoba Marije Pomočnice 
iz Brezij med vojno, kot begunka na Trsatu. Po maši se bomo odpeljali proti 
mestu Krk na otoku Krku. V katedrali v mestu Krk je tudi grob Slovenca Antuna 
Mahniča. Po vseh ogledih v mestu Krk, se bomo odpeljali nazaj proti Malinski 
in se ustavili v Konobi Šantek , kjer nam bodo pripravili kosilo. Ta konoba je 
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znana daleč naokoli po dobri domači hrani in pijači, ki je tipična za ta del otoka. 
V kosilo bo vključena tudi pijača. Kosilo bo enkrat med 14. in 15. uro. Domov 
bomo prispeli nekako okoli 20. ure. Cena romanja  je  €. Je še nekaj prostih 
mest na drugem avtobusu (14). S sabo vzemite prigrizek za premostitev 
lakote do kosila. Prijave in plačila za izlet sprejema  Franci Praprotnik na telefon 
064 106 897. Ne pozabite na osebne dokumente, ker bomo prečkali državno 
mejo! 
• V nedeljo, 30. 6. 2019, praznujemo 13. nedeljo med letom. Vabljeni, 
da skupaj slavimo Boga s sveto mašo. Ob 10.30 se prične sv. maša na 
Bistriški planini pri križu za agrarno skupnost Bistrica pri Tržiču. Pred sv. 
mašo, torej ob 10. uri, se pri križu prične molitev rožnega venca za 
domovino. 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. Lepo vabljeni.  

 
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) 
 

12. nedelja med letom 
Jožef Cafasso, duhovnik 

Zah 12,10-11; Ps 62,2.3-4.5-

6.8-9; Gal 3,26-29; Lk 9,18-24 
Božji maziljenec (Lk 9,20). 

– Po tebi žeja mojo dušo, moj 
Bog. 

23. 6. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 
7.00 

10.30 

 
11.15 

 

8.15 
8.45 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 
za žive in rajne farane/faranke 

+++ Rajko ter Alojz in 

Doroteja Košir 
krst 

 

Duplje: rožni venec 
TELOVSKA PROCESIJA 

++ Angela in Alojzij Markič; 
 (+ Marijan Kolničar, obl.) 

Zg. Duplje: molitev za mir 

ROJSTVO JANEZA KRSTNIKA 
1 Mz 12,1-9; Ps 32,12-22; Mt 7,1-5 

Ne sodite, da ne boste sojeni 
(Mt 7,1). 

– Blagor narodu, ki si ga je 
Gospod izvolil.  

7.00 Leše: rožni venec 
7.30 + Karlo Trošt  

24. 6. 

2019 
 

PONEDELJEK 

 
17.30 

18.00 
 

19.00 
19.30 

  

Duplje: uradne ure 
molitev rožnega venca 

+++ Peter in vsi Petrovi; (+ 

Alojzija Zaplotnik, obl.; + Karlo Trošt) 

Bistrica: rožni venec 
+ Jože Longar (30. dan) 

Viljem (Vilko), opat 

Dan državnosti d. p. d. 
1 Mz 13,2-18; Ps 14,2-5; Mt 5,43-48 

Vstopite skozi ozka vrata (Mt 7,13). 

25. 6. 

2019 
 

 TOREK 

7.00 

7.30 
 

 8.15 

 

Leše: rožni venec  

++ Valentin in Ivan Blantič 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

– Gospod, kdo bo prebival v 
tvojem šotoru? 

  

8.45 
 

10.00 
10.30  

+++ Nuša Terenta; (++ 
Valentin in Ivan Balantič) 

Bistrica: rožni venec 
+ Gregor Erlah, obl. 

Rudolf, škof 
1 Mz 15,1-18; Ps 104,1-9; Mt 7,15-20 

Varujte se lažnivih prerokov (Mt 7,15). 

– Bog se vedno spominja svoje 
zaveze. 

26. 6. 

2019 
 

 SREDA 

18.10 

19.30  

Bistrica: molitvena skupina  

+ Jože Jelovčan  

Ema Krška, kneginja 
1 Mz 16,1-16; Ps 105,1-5; Mt 7,21-29 

Proč od mene, kateri delate 
krivico (Mt 7,23). 

- Hvalite Gospoda, ker je dober. 
 

27. 6. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

18.00 

18.50 

19.30 
 

  

Duplje: rožni venec za družine 

Bistrica: rožni venec za duh. pokl. 

++ Ciril in Frančiška Ahačič 
  

Irenej (Hotimir), škof 

SRCE JEZUSOVO 
1 Mz 17,1-22; Ps 127,1-5; Mt 8,1-4 

Hočem, bodi očiščen (Mt 8,3). 
– Blagoslovljen mož, ki se boji 

Gospoda.  
 

16.00 Bistrica: priprava na krst 
  

28. 6. 

2019 
 

PETEK 

7.00 

7.30 

17.30 
18.00 

 

 19.00 
19.30 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Jelka Jelar 

Leše: rožni venec  
++ Golmarjeva mama 

 

Bistrica: rožni venec  
za pozabljene duše v vicah 

PETER IN PAVEL, APOSTOLA 
1 Mz 18,1-14; Ps Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 

Pojdi: kakor si veroval, se ti 
zgodi (Mt 8,13). 

– Gospod se je spomnil svojega 
usmiljenja. 

- Bistrica: čisti skupina Mladina 
 

8.30 Trsat: + Ivan Plevanč   

29. 6. 

2019 
 

 SOBOTA 
 

Srce 
Marijino  

4.45 
19.00 

19.45 
 

18.00 
 

17.30

18.00 

Bistrica: romanje na Trsat 
Bistrica: rožni venec in litanije 

++ Peter in Marija Gašperlin 
 

Duplje: rožni venec po namenu papeža 
 

Leše: rožni venec  

+ Ivanka Mravlje, obl.  
 

- Leše: čistijo Špelnovi, Grabnovi, 

Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (2)  

13. nedelja med letom 
Prvi rimski mučenci 

1 Kr 19,16b.19-21; Ps 15,1-11; 
Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62 

Hodi za menoj (Lk 9,59). 
– Gospod, ti si delež moje 

dediščine. 

30. 6. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 
7.00 

10.00
10.30 

12.30 
 

8.15 

8.45 
 

20.00 

Bistrica: rožni venec 
+ Ivana Berlot (dar. sosedov) 

Bistriška planina: rožni venec 
za žive in rajne člane agrarne skupnosti 

Bistrica: poroka in krst 
 

Duplje: rožni venec 

++ Ana in Jože Janc;  (+ Savi 
Markič, obl.) 

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 - KRONIKA: 
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za junij, julij, avgust, 
september, oktober, november in december 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, … €. Dar prinesete župniku v župnišče. Bog Vam povrni. En 
meter klopi bi nas stal €, torej bi klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 
59 donatorjev in s tem 70 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni.  

 

Srečanje Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 13. 6. 2019, s 
pričetkom ob 20. uri v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili desetko 
rožnega venca. Gospod župnik nam je priporočil v branje knjigo Zbogom 
prostozidarji, ki jo je napisal Christophe Flipo. Kot že naslov pove, knjiga 
opisuje osebno izkušnjo pisatelja, ki je bil več let prostozidar. Pisatelj je na 
koncu ugotovil, da mu le  krščanstvo lahko da vse tisto, kar je zaman iskal pri 
prostozidarjih. Obstaja razlika med svobodo in svoboščinami, ki jo najlažje 
predstavimo s stavkom: »Čeprav imaš veliko svoboščin, še nisi svoboden«. 
Preleteli smo  dogodke in praznike v naslednjem obdobju. V četrtek, 20. 6., je 
praznik Svetega rešnjega telesa in krvi. Nebo se bo nosilo, otroci pa bodo 
metali cvetlice. V soboto, 22. 6., bo Nuša predstavila romanje v Sveto deželo. 
V torek, 25. 6., je Dan državnosti. Pri sveti maši se bo zapela himna. V nedeljo, 
30. 6., pa bo sveta maša na Bistriški planini. V petek, 5. 7., godujeta sveta brata 
Ciril in Metod. Bila sta slovanska apostola in sta sozavetnika Evrope. V soboto, 
6. 7., pa goduje sveta Marija Goretti. Kot pretekla leta bo tudi letos celodnevno 
češčenje. Poskrbeti moramo, da cerkev ne bo nikoli prazna. Zvečer pa bo 
slovesna sveta maša s procesijo in blagoslovom podobe sv. Marije Goretti. 
Povabili bi gospoda Matevža Mehleta, bivšega župnika iz Jesenic. V nedeljo, 
7. 7., se bo v Preboldu začela nekajdnevna priprava na oratorij. Srečanje smo 
z molitvijo in blagoslovom zaključili ob 21. uri. Po srečanju  je sledilo druženje. 
(Marjeta Hervol) 

 

KRST: V nedeljo, 23. 6. 2019, je božji otrok in član Cerkve postala MIA 
KLASAN. Slavljenko in njeno družino izročam v molitev. MIA goduje 16. 7. 
Njena krstna zavetnica je sv. devica Marija - KARMELSKA MATI BOŽJA. 
SV. MARIJA, PROSITA ZA NAS. 


