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DUHOVNA MISEL: 
 

Ako me ljubite, ohraníte moje zapovedi. In jaz bom prosil 
Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika, da ostane pri vas 
vekomaj. Tolažnik Sveti Duh pa, ki ga bo Oče poslal v mojem 
imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem vam 
povedal. (Jn 14,15–16.26) 

 

Sveti Duh kot »dober prijatelj«, ki ga je Bog podaril človeku, da 
mu stoji ob strani? Zakaj pa ne?! Sveti Duh daje človeku pogum, s 

svojo ljubeznijo in predanostjo nas spreminja, iz nas izvabi dobro in najboljše. Njegova 
bližina nas ozdravlja, nas potolaži. Je nekaj tihega in nežnega, kar moramo zaščititi – 
me pa tudi prav močno vodi. Je Božja moč in ljubezen, ki me obdaja – in v katero se 
lahko vselej potopim. (Po: A. Schwarz, Odvalimo kamen, ki nam zapira pot v 
življenje) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 10. 9. 2018  v cerkvi sv. Marije Goretti ni svete maše. 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) oz. me pokličite. 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. 
• V torek, 11. 6. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
molitev rožnega venca, ob 19.30 pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik.  
• V sredo, 12. 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. Ob 18. uri je v župnijskem domu v Dupljah priprava 
na krst. 

BISTRIŠKI ZVON 

BINKOŠTNA NEDELJA  

 
9. 6. 2019 – 16. 6. 2019 
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• V četrtek, 13. 6. 2019, se ob 18. 50 v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
molitev rožnega venca in večernic, ob 19.30 pa se prične sv. Maša. Po maši je 
srečanje ŽPS Tržič - Bistrica. Ob 9. uri se v Dupljah začne pospravljati garaža in prosim 
za moške roke, ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca 
za duhovne poklice. 
• V petek, 14. 6. 2019, se ob 19. uri  v kapeli sv. Marije Goretti začne molitev 
rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši v kapelo sv. Marije Goretti.  Po 
maši je v župnišču v Bistrici srečanje mladinske skupine za vse tri župnij: Tržič – 
Bistrica, Leše in Duplje.  Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši.  
• V soboto, 15. 6. 2019, kapelo ob 9. uri čisti skupina Loka, Na Logu, Cesta na 
Loko. Iz tega okraja vabim nove člane, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele. Ob 
10. uri je v župnišču v Bistrici priprava na krst. Ob 19. uri se v kapeli sv. Marije 
Goretti prične molitev rožnega venca, ob 19.30 vabljeni k maši.  Po maši je srečanje 
oratorijskih animatorjev za Tržič – Bistrico in Duplje. Na ta dan goduje zavetnik 
župnije in župnijske cerkve v Dupljah sv. Vid, zato se ob 8.15 v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične rožni venec in spoved, ob 8.45 pa se prične sv. maša. Lepo vabljeni. 
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. TO JE TUDI NEDELJSKA MAŠA. Cerkev čisti Peračica (2).  
• V nedeljo, 16. 6. 2019, praznujemo nedeljo Svete Trojice. Vabljeni, da skupaj 
slavimo sveto mašo. Ob 10.30 bo sveto mašo daroval lomski župnik. Ob 8.15 se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša, ki jo 
bo daroval upokojeni ljubljanski nadškof Anton Stres. Pri maši bomo zapeli 
zahvalno pesem, za vse milosti, ki smo jih kot župnija ob Boga prejeli. Darove za 
vzdrževanje svetišča boste lahko oddali pri ofru, pri katerem boste sprejeli 
spominsko podobico. Prejeli boste tudi zgibanko o zgodovini dupljanske župnije in 
cerkve, da malo obnovite znanje in pripadnost. Po maši pa se bomo zbrali na 
župnijskem dvorišču, ker bo nadškof blagoslovil nov asfalt pred župniščem, 
prebarvan župnijski dom in gospodarsko poslopje, in potem prvi farni dan in golaž 
za vse. Gospodinje ste zato povabljene, da napečete pecivo in ga v soboto ali v 
nedeljo pred mašo prinesete v župnišče. 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) 
 

Binkoštna nedelja 

Primož in Felicijan, mučenca 

Apd 2,1-11; Ps 104; Rim 8,8-

9. 6. 

2019 
 

6.30 

7.00 
10.30

in 10.00 Bistrica: rožni venec 

za žive in rajne farane/faranke 

+ Andreja Ahačič, obl.  

mailto:z.marijegoretti@gmail.com
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17; Jn 14,15-16.23b-26 
Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo 

Oče poslal v mojem imenu (Jn 
14,15-16.23b-26).  

– Pošlji svojega Duha in 

prenovi obličje zemlje. 

NEDELJA 

 
14.00 

 

8.15 
8.45 

 
 

20.00 

odhod Župnijske Karitas- Veržej 
 

Duplje: rožni venec 
+ Jurij Hojan (+ Franci 

Jelenc; + Peter Jošt ob R. D.) 
krstna pobožnost 

sv. Mihael: molitev za mir 

MARIJA, MATI CERKVE 
2 Kor 1,1-7; Ps 33,2-9; Mt 5,1-

12 

Začel jih je učiti (Mt 5,2). 
– Okusite in spoznajte, kako 

dober je Gospod. 

10. 6. 

2019 
 

BINKOŠTNI 
PONEDELJEK 

 

 
 

17.30 
18.00 

Veržej: za dobrotnike in 

sorodnike (Grmovškovi) 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

+++ Hribarjevi 

Barnaba, apostol 
2 Kor 1,18-22; Ps 118,129-135; Mt 5,13-16 

Vi ste luč sveta (Mt 5,14). 

– Gospod, dobrotljivo poglej na 
nas. 

11. 6. 

2019 
 

 TOREK 

 
 

19.00 

19.30 

Veržej: + Vladimir Sitar 
 

Bistrica: rožni venec 

+ Miran Vidmar (30. dan) 

Eskil, mučenec 
2 Kor 3,4-11; Ps 98,5-9; Mt 5,17-
19 

Duh pa oživlja (2 Kor 3,6). 

– Svet si, Gospod, naš Bog. 

12. 6. 

2019 
 

 SREDA 

18.10 

19.30 
 

18.00 

Bistrica: molitvena skupina  

+++ starši Brenčič in Ivanka  
 

Duplje: priprava na krst  

Anton Padovanski, redovnik 
2 Kor 3,15-4,6; Ps 84,9-14; Mt 5,20-26 

Spravi se hitro (Mt 5,25). 

- Božje slave bo polna vsa 
zemlja. 

13. 6. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

18.50 

19.30 

20.00 
 

9.00 

18.00 

Bistrica: rožni venec in večernice  

+++ Kernovi 

srečanje ŽPS Tržič - Bistrica 
 

Duplje: pospravljanje garaže 

rožni venec za duhovne poklice  

Valerij in Rufin, mučenca 
2 Kor 4,7-15; Ps 115,10-18; Mt 5,27-

32 

Veroval sem (2 Kor 4,13). 

– Gospod, tebe bom hvalil.  
 

17.30 Leše: rožni venec  
18.00 +++ Žagarjevi in 

Brlekovi 

14. 6. 

2019 
 

PETEK 

 

19.00 

19.30 

 
19.00 

20.00 

Bistrica: rožni venec  

+++ Lojze Praprotnik, starši, 

sestre, brat 
+ Peter Klavora (7. dan) 

mladinska skupina 

Vid, mučenec 
2 Kor 5,14-21; Ps 102,1-12; Mt 5,33-

37 

Ne prisegaj po krivem (Mt 

5,33). 
– Usmiljen in milostljiv je 

Gospod. 
- Bistrica: čisti skupina Loka, 

Na Logu, Cesta na Loko 
- Leše: čistijo Peračica (2) 

15. 6. 

2019 
 

 SOBOTA 

10.00 

19.00 
19.30

20.15 
 

8.15 

8.45 

 
 

17.30

18.00 

Bistrica: priprava na krst 

rožni venec  
+ Jože Bodlaj 

priprava na oratorij 
 

Duplje: rožni venec  

++ Franc  ml. in Janez 

Škrjanc, obl. 

Leše: rožni venec  

+ župnik Ciril Lazar   

Nedelja Svete Trojice 

Vidova nedelja 

Beno, škof 

Prg 8,22-31; Ps 8,4-5.6-7.8-9; 

Rim 5,1-5; Jn 16,12-15 
Vse, kar ima Oče, je moje (Jn 

16. 6. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 

7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 
8.45 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 

za žive in rajne farane/faranke 

+ Andreja Ahačič, obl. 
 

Duplje: rožni venec 

VIDOVA NEDELJA 
+ Franci Kuhar 
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16,14).  
– Kako čudovito je Božje ime 

po vsej zemlji! 

8.45 
14.00 

20.00 

+++ Jožica, Jakob, Rado 

Boncelj 
krst 
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  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 55 donatorjev in s tem 68,4 sedišč. Hvala 
in Bog Vam povrni.  

 

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin V Župnijski Karitas tudi letos zbiramo prijave za 
pomoč v bonih za nakup šolskih potrebščin. Obrazce, ki jih dobite v vetrolovu kapele 
Bistrica in v skladišču Karitasa Tržič-Bistrica v četrtek, 27. 06. 2019, od 9. do 11. ure, jih 
prosimo prinesite izpolnjene, z vsemi prilogami v sredo, 03. 07. 2019 od 17. do 18. ure v 
gasilski dom v Bistrici, kjer poteka svetovalnica ali pa jih oddajte v nabiralnik župnišča v 
Bistrici. Ne pošiljajte sami prošenj v Ljubljano, ker jih ne bodo obravnavali. Prošnja mora 
biti podpisana in žigosana s strani ŽK Tržič -Bistrica. Prosimo, da se držite termina, ker 
prošenj po tem datumu, 03. 07. 2019 ne bomo mogli upoštevati, niti jih v Ljubljani ne bodo 
sprejeli. (ŽK Tržič-Bistrica) 

 

ZAKONSKI JUBILANTI: V nedeljo, 2. 6. 2019, je bila pri maši ob 10.30 v Bistrici pri 
Tržiču slovesnost zakonskih jubilantov. Sodelovalo je 8 parov (60, 55, 55, 50, 50, 45, 35, 
15 let). Bog Vas blagoslovi. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical RUDOLF-a BERLOT-a (Pot na Bistriško 
planino 12, župnija Tržič - Bistrica, roj. 2. 7. 1932 – Tržič, župnija Tržič, pogreb 3. 6. 2019 
v Tržiču). Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. 
Amen. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical PETRA-a KLAVOR-a (Kaiser Josef platz 2, 
župnija Villach, roj. 10. 7. 1955 – Villachl, pogreb 7. 6. 2019 v Križah). Gospod, daj mu 
večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. 
  

PRVI PETEK: V petek, 7. 6. 2019, so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za n  
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ove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Zbrali ste €. Maša po tem namenu se bo 
darovala v župnijski kapeli v Bistrici v torek, 18. 6. 2019, ob 19.30. Bog Vam povrni. 


