
 

 

 

 

 
  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Še veliko vam 
imam povedati, a zdaj tega ne morete nositi. Ko pa pride 
on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo 
govóril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in 
oznanjal vam bo prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz 
mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima Oče, je moje, 

zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.«(Jn 14,15–16.26) 
 

V evangeliju beremo, da Jezus svojim učencem pravi: »Še veliko vam imam 
povedati, a zdaj ne morete nositi.« V življenju je mnogo stvari nejasnih. Takrat je 
potrebna vera. Globoka vera. V svojih molitvah prosimo Jezusa, da bi zmogli z njim 
naprej, četudi je kdaj pred nami tema. Ni potrebno, da vemo vse, to bi nas lahko, če 
še nismo dovolj zreli, zlomilo. Potrebno je samo, da zaupamo. Tako nam bo v moči 
Svetega Duha dano, da bomo zmogli nositi vse, kar nam nebeški Oče naklanja. (Po: 
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto)

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 17. 6. 2019,  se ob 7. uri in 19. uri v kapeli sv. Marije 
Goretti v Bistrici prične molitev rožnega venca, ob 7.30 in 19.30 pa se 
daruje sv. maša. Uradne ure v Dupljah so dopoldne od 9.30 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. Po maši je v župnišču 
zapisnik pred poroko. 
• V torek, 18. 6. 2019, se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti v Bistrici 
prične molitev rožnega venca in potem sledi adoracija (zrenje Boga), ob 
19.30 pa se daruje sv. maša.  
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• V sredo, 19. 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, 20. 6. 2019, se ob 7. in 19. uri se v kapeli sv. Marije Goretti 
v Bistrici prične rožni venec, ob 7. 30 in 19.30 pa se prične praznična sv. 
maša. Pri maši ob 19.30  bo potekala tudi telovska procesija. Otroci naj 
imajo košarice napolnjene s cvetovi rož. Telovo je zapovedani praznik. 
Cerkvena zapoved pravi, da bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih 
pobožno pri sveti maši. Povabljeni vsi veroučenci in veroučenke s starši (še 
posebej letošnji prvoobhajanci in birmanci s starši in botri) ter vsi farani in 
faranke. Prosim, da nebo in zastave nosite isti kot lansko leto (če ne morete, si 
sami dobite zamenjavo). Procesija Sv. Rešnjega Telesa je hoja z in za 
Bogom; je Božji blagoslov vsem navzočim, in njihovi duhovni rasti, je prošnja 
za mir v družinah, med sosedi in v svetu, prošnja za blagoslov narave in našega 
dela in za blagoslov vsega kraja in njegovih prebivalcev. Ob 17.30 se začne v 
cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni 
k praznični sveti maši s telovsko procesijo (krajša varianta). Ob 17.30 je v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin, ob 18. uri pa 
poteka slovesna praznična sveta maša, ki jo daruje lomski župnik.  
• V petek, 21. 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 
prav lepo povabljeni k sveti maši.  
• Na župnijskem skednju v Kovorju si lahko ogledate razstavo 
fotografij o slovenskih beguncih v Avstriji v letu 1945. V petek, 21. junija, 
ob 19.30 bo ob razstavi predavanje o križevem potu slovenskega naroda 
v izgnanstvo. Med begunci je bil tudi kardinal Rode. 
• V soboto, 22. 6. 2019, kapelo ob 9. uri čisti skupina Stara Bistrica. Iz 
tega okraja vabim nove člane, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele. 
Ob 9. uri se pri sv. Juriju prične delavna akcija urejanja zakristije. Vabimo 
moške roke. Ob 19. uri se v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca, ob 19.30 pa vabljeni k maši. Po maši bo imela v učilnici v Bistrici 
Nuša Kotar potopis o romanju po Sveti deželi, na katerem smo bili še 



 

 

 

 

župnik, Jelka Koder, Polona in Špela Meglič, Tomaž Sitar. 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 čistijo Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1).  
• V nedeljo, 23. 6. 2019, praznujemo 12. nedeljo med letom. Vabljeni, 
da skupaj slavimo sveto mašo. Po maši ob 10.30 bo krščevanje. Ob 8.15 
se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa 
sveta maša. Pri tej maši bo potekala tudi telovska procesija, ko bomo 
klicali na župnijo Božjega blagoslova in varstva. Prosim, da nebo, bandera  
in zastave nosite isti kot lansko leto (če ne morete, si sami dobite zamenjavo). 
Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Lepo 
vabljeni na molitev. 

 

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) 
 

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 16,14).  
– Kako čudovito je Božje ime po 

vsej zemlji! 

16. 6. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 

8.45 
8.45 

8.45 
14.00 

20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 

za žive in rajne farane/faranke 

+ Andreja Ahačič, obl. 
 

Duplje: rožni venec 

VIDOVA NEDELJA 
+ Franci Kuhar 

+++ Jožica, Jakob, Rado Boncelj 
krst 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Albert, duhovnik 
2 Kor 6,1-10; Ps 97,1-4; Mt 5,38-42 

Glejte, zdaj je čas milosti (2 Kor 6,2). 

– Gospod je naznanil svojo 
zmago. 

17. 6. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
19.30 

 

 

17.30 
18.00 

 
18.30 

in 19.00 Bistrica: rožni venec 

za duhovne poklice in svetost duhovnikov 

+ Jurij Kurnik (7. dan) 
 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+ Alojz Verdir; (+ Lucijan 

Snedic; + Maks Hafner, obl.) 
zapisnik pred poroko 

Marko in Marcelijan, mučenca 

2 Kor 8,1-9; Ps 145,2-9; Mt 5,43-48 

Ljubite svoje sovražnike (Mt 5,44). 
– Hvali, moja duša, Gospoda! 

18. 6. 

2019 
 

 TOREK 

18.50 

19.30 

Bistrica: rožni venec in adoracija 

+ Frančiška Toporiš (7. dan) 

Romuald, opat 
2 Kor 9,6-11; Ps 111,1-9; Mt 6,1-18 

19. 6. 

2019 
 

18.10 

19.30 
19.30 

Bistrica: molitvena skupina  

++ Peter in Pepca Logar  
+ Frančiška Toporiš (7. dan)  

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

… zakaj veselega darovalca Bog 
Ljubi (2 Kor 9,7). 

– Blagor človeku, ki se boji 
Gospoda. 

 SREDA 

SV. REŠNJE TELO IN KRI 

Adalbert, škof 
2 Kor 11,1-11; Ps 110,1-8; Mt 6,7-15 

Takole torej molite (Mt 6,9). 

- Gospod, ti si zvest in pravičen. 

17.30 Leše: rožni venec 
18.00 ++ Jože in Angela Teran 

20. 6. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

7.00 

7.30 
19.30 

 

17.30 
18.00 
  

In 19.00 Bistrica: rožni venec  

+ Anton Rozman, obl. 
+ Slavko Polajnar 

 

Duplje: rožni venec za družine 
+ Marinka Gros; (++ Jože in 

Angela Teran)   

Alojzij, redovnik 
2 Kor 11,18-30; Ps 33,2-7; Mt 6,19-23 

Svetilka tvojega telesa je oko 
(Mt 6,22). 

– Gospod bo rešil pravične.  
  

21. 6. 

2019 
 

PETEK 

19.00 
19.30 

20.00 
 

17.30  
18.00 

Bistrica: rožni venec  
++ Alojzij in Gabrijela Sušnik 

mladinska skupina
 

Leše: rožni venec 
+++ Pustovi in oče Mirko Pernuš  

Tomaž More in Janez Fisher, muč. 
2 Kor 12,1-10; Ps 33,8-13; Mt 6,24-34 

Ne morete služiti Bogu in 
mamonu (Mt 6.24). 

– Okusite in spoznajte, kako 
dober je Gospod. 

- Bistrica: čisti skupina Stara 
Bistrica  

22. 6. 

2019 
 

 SOBOTA 

9.00 
19.00 

19.30 
20.15 

 

17.30

18.00 

sv. Jurij: delavna akcija 
Bistrica: rožni venec  

za blagoslov lastnikov hotela Slavonija 

potopis o Sveti deželi 
 

Leše: rožni venec  

+ Gregor Meglič  
 

- Leše: čistijo Špelnovi, Grabnovi, 

Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1)  

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 

 

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 in 
oktober 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 58 donatorjev in s tem 69,3 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) 

 

ZAKLJUČNA MAŠA OB VEROUČNEM LETU: V nedeljo, 9. 6. 2019, se je pri maši 
ob 10.30 zaključilo veroučno leto 1018/19. Nabirka pri vseh mašah je bila namenjena 
za kurjavo. Zbrali ste €. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 

Letovanje starejših, Veržej 2019: V 
juniju smo v okviru Župnijske Karitas 
Tržič - Bistrica  organizirali štiridnevno 
letovanje za starejše v Veržeju v 
zavodu Marianum, s katerim upravljajo 
salezijanci don Bosca. Namen 
takšnega letovanja je  druženje in 
preživljanje  prostega časa v skupini. 
Letovanje je potekalo od 9. 6. do 12. 6. 
Udeležilo se ga je 20 starejših žensk. Z 
nami je bil tudi g. župnik. Po namestitvi 

so nam pokazali okolico zavoda, kjer upravljajo sami z vrtom, čebelnjakom, postavili 
pa so tudi glamping vas. Ogledale smo si bližnjo cerkev, ki nosi ime po sv. Mihaelu in 
spominski park  Slavka Osterca, 
skladatelja in glasbenega učitelja v 
sredini vasi. Vsak dan pred zajtrkom 
smo v kapeli Marijanišča opravili 
molitev rožnega venca in sv. mašo. V 
dopoldanskem času so bile 
organizirane ročne delavnice v 
bližnjem rokodelskem centru Duo. 
Prvi dan smo s pomočjo članic društva 



 

 

 

 

upokojencev Veržej izdelovale vizitke s šivanjem - pretikanjem na papir. Drugi dan je 
potekalo slikanje na kamnih in pa tradicionalno pletenje izdelkov iz slame. Sledila pa 
je še delavnica izdelovanja glinenih izdelkov. Vsaka udeleženka si je v teh dneh  lahko 
izdelala svoj izdelek v spomin. Popoldanski čas smo preživeli na kopanju v Banovcih, 
v senci mogočnih dreves.  Do tja in nazaj so nas popeljali prijazni člani doma 
Marianum. Zadnji dan je sledila degustacija vin in druženje ob harmoniki, ki jo odlično 
obvlada tamkajšnji direktor zavoda gospod Pučnik. Marsikatera je na počitnikovanje 
odšla s bojaznijo in s seboj nesla tegobe vsakdana. Vendar pa je prevladalo 
spoznanje, da druženje in dobra volja še kako čudežno pozdravi naše glave. Prav je, 
da skrbimo za mladi rod, kar se tiče počitnic, vse premalo pa je počitnikovanja in 
druženja starejših, ki v svojem vsakdanu iščejo smisel življenja, ki ga imajo še pred 
sabo. Zahvala gre vsem sponzorjem in organizatorjem, brez katerih takšnega 
letovanja ne bi bilo možno organizirati. (Mojca Sedminek) 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical JURIJA-a KURNIK-a (Pot na Bistriško 
planino 18, župnija Tržič - Bistrica, roj. 11. 2. 1953 – Tržič, župnija Tržič, pogreb 11. 
6. 2019 v Tržiču). Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj 
počiva v miru. Amen. Namesto cvetja in sveč so za cerkev in maše darovali: teta 
Marija, brat Pavel, sestra Vera in svakinja Helena. 

 

Prostovoljec leta: V torek, 11. 6. 2019, je na 
Brdu pri Kranju potekalo podelitev priznanj 
za prostovoljca leta 2018. Med prejemniki 
priznanj za Najprostovoljca leta 2018 je bil 
tudi Bojan Rozman, član Župnijske Karitas 
Tržič-Bistrica. Za priznanje ga je predlagala 
naša Župnijska Karitas za nesebično pomoč  
pri organiziranju pomoči prizadetim v lanskih 
poplavah v Jelendolu.  Podelitvi sta 
prisostvovala tudi naša člana  Franci 

Praprotnik in Jože Roblek. Iskrene čestitke. (Mojca Sedminek) 
 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical FRANCA-a ŽNIDARŠIČ-a (Ročevnica 23, 
župnija Tržič - Bistrica, roj. 29. 2. 1932 – Eisden (Belgija), pogreb 12. 6. 2019 v Križah). 
Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical FRANČIŠKO TOPORIŠ, roj. Bešter 
(Kovorska cesta 61, župnija Tržič - Bistrica, roj. 5. 3. 1926 – Tržič, župnija Tržič, 
pogreb 13. 6. 2019 v Tržiču). Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. 
Naj počiva v miru. Amen. 


