
 

 

 

 

 
  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Nekomu drugemu pa je rekel: »Hôdi za menoj!« A ta je 
dejal: »Gospod, dovôli mi, da prej grem in pokopljem 
svojega očeta.« Rekel mu je: »Pústi, naj mrtvi 
pokopljejo svoje mrtve, ti pa pojdi in oznanjaj Božje 
kraljestvo!« Spet drug mu je rekel: »Hodil bom za 
teboj, Gospod, a dovôli mi, da se prej poslovim od 

svojih domačih.« Jezus pa mu je rekel: Nihče, kdor položi roko na plug in 
se ozira nazaj, ni primeren za Božje kraljestvo.« (Lk 9,59–62) 

 

Gospod Jezus, postavljaš nam vsakodnevne izzive. Tudi mi bi želeli hoditi za 
teboj, a hitro pademo v nezaupljivost ali dajemo prednost našim (zate 
nepomembnim) vsakodnevnim opravilom. Daj nam moči, da bo naš korak za 
teboj odločen, da se ne bomo ozirali nazaj, temveč pogumno stopali naprej. 
Blagoslavljaj našo pot in vlivaj nam zaupanja. Amen. 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 1. 7. 2019,  se ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici prične molitev rožnega venca, ob 19.30 pa se daruje sv. maša. 
Uradne ure v Dupljah med počitnicami ni. Dosegljiv sem po telefonu ter 
pred in po maši. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša. Po maši je srečanje ŽPS- ja 
Duplje ter gospodarskega sveta in bomo imeli zaključno srečanje.  
• V torek, 2. 7. 2019,  se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca in adoracija, ob 19.30 pa sv. maša. Po maši je 
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srečanje Župnijske Karitas in to na družabni prijetni osnovi. Pred 
srečanjem povabljeni k sveti maši.  
• V sredo, 3. 7. 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, 4. 7. 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. Dopoldne bom po 
župnijah Duplje in Leše obiskoval bolne, onemogle in ostarele. Ob 17.30 
je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin, ob 18. uri 
pa sledi sveta maša. Lepo vabljeni.  
• V petek, 5. 7. 2019, se ob 19. uri  v kapeli sv. Marije Goretti začne 
molitev rožnega venca in spovedovanje (pobožnost prvega petka), ob 
19.30 pa povabljeni k sveti maši, ki se konča z litanijami Srca Jezusovega 
in z blagoslovom z Najsvetejšim. Dopoldne po župniji Tržič – Bistrica 
obiskujem bolne, onemogle in ostarele. Kapelo čisti skupina Ročevnica 
(za uro se domenite SAMI). Iz te skupine vabim nove člane in članice, da 
se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele.  V Katoliški Cerkvi 5. julija 
obhajamo slovesni praznik sv. bratov Cirila in Metoda, slovanskih apostolov 
in so- zavetnikov Evrope. Imenujemo ju tudi apostola Slovanov zaradi 
pomembnega misijonskega dela med slovanskimi ljudstvi. Ciril in Metod sta 
bila misijonarja grškega rodu, ki sta pri oznanjevanju in širjenju krščanske 
vere uporabljala glagolico. Ciril se je rodil okrog l. 826 ali 827, Metod pa okrog 
l. 812 ali 815 v Solunu. Pri krstu so ju poimenovali Konstantin in Mihael, 
vendar sta ob vstopu v samostan imeni spremenila. Najprej sta delovala kot 
knjižničar in učitelj filozofije. Moravski knez Rastislav ju je okrog l. 860 povabil 
med slovanske narode, kjer sta delovala na tedanjem veliko-moravskem 
ozemlju, ki je zajemalo današnjo vzhodno Slovenijo, vzhodno Hrvaško, 
Madžarsko, Češko, Slovaško, južno Poljsko, jugovzhodno Nemčijo in 
zahodno Ukrajino ter širila krščansko oznanilo v slovanskem jeziku. Po treh 
letih na Moravskem sta odšla v Panonijo in od tam preko Benetk v Rim. Pri 
papežu Hadrijanu II. (867–872) sta dobila dovoljenje za opravljanje 
bogoslužja v slovanskem jeziku. Praznik apostolov Slovanov je priložnost za 
ovrednotenje in zavedanje njunega pomena na področju evropske kulturne, 



 

 

 

 

zgodovinske in jezikovne dediščine, ki je povezana tudi z našo deželo. Ob 7. 
uri  se v cerkvi sv. Vida v Dupljah začne molitev rožnega venca in 
spovedovanje (pobožnost prvega petka), 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 (tudi spovedovanje, ker je prvi petek), ki se konča z 
litanijami Srca Jezusovega in z blagoslovom z Najsvetejšim, ob 18. uri 
pa prav lepo povabljeni k sveti maši.  
• V soboto, 6. 7. 2019, goduje župnijska zavetnica sv. Marija Goretti. 
To je tudi dan celodnevnega češčenja. Ob 8.30  se bo v župnijski cerkvi 
molila rožni venec s sv. Marijo Goretti za blagoslov naše župnije. Ob 9. uri 
se bo darovala slovesna dopoldanska maša, po maši pa se bo začelo 
celodnevno češčenje.  K češčenju ste vabljeni v naslednjem redu: od 10. 
do 11. ure Deteljica, Zelenica, Bistrica; od 11. do 12. ure župnik in 
dekanijski duhovniki; od 12. do 13. ure Kovorska cesta, Na Logu; od 13. 
do 14. ure Pot na Bistriško planino, Begunjska cesta; od 14. do 15. ure 
oskrbovanci Doma ostarelih; Ročevnica, Na Jasi; od 15. do 16. ure 
Župnijski sodelavci (pevci, ŽPS, ključarji, gospodarski svet, …); od 16. 
do 17. ure Župnijska Karitas; od 17. do 18.30 ure molitvena skupina; od 
18.30 do 19.30 ure župnija Duplje. Na molitev vabljen, vsakdo in kadar 
lahko. Prav je, da se čez dan vsak za kratek čas ustavi pred Najsvetejšim. 
Tudi otroke in mlade pripeljite. Na ta dan bo Bog na priprošnjo sv. Marije 
Goretti še posebno darežljiv.  Ob 19.30 uri bo v župnijski kapeli slovesno 
mašo daroval p. Darko Žnidaršič, ki bo z nami praznovat tudi 25 let 
mašništva – srebrni jubilej. Na praznovanje povabljeni tudi župljani in 
župljanke župnij Duplje in Leše. Sveto mašo bomo pričeli s procesijo z 
lučkami po Ročevnici. Na voljo bodo posebne svečke. Za njih date 
prostovoljni dar. Molili bomo litanije Srca Jezusovega, sledi prošnji 
blagoslov, blagoslov nove slike iz življenja sv. Marije Goretti. Ko se vrnemo 
v kapelo, zapojemo zahvalno pesem in prejmemo blagoslov z Najsvetejšim 
in sicer prošnji blagoslov, nato se nadaljuje s slovesno sveto mašo. Darovi 
pri obeh mašah bodo namenjeni za vzdrževanje župnijske kapele. Po 
maši se zdržite v veselem druženju ob pecivu in pijači. Gospodinje zato 
naprošamo, da spečete pecivo in ga prinesete do torka do večera. Lepo 



 

 

 

 

vabljeni na slovesnost! 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 Špornovi, Valavčkovi, 
Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (1).  
• V nedeljo, 7. 7. 2019, praznujemo 14. nedeljo med letom, nedelja 
Slovencev po svetu. Vabljeni, da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. 
maš ob 7. (se bo darovala za Krajevno skupnost Bistrica pri Tržiču) in 
10.30 uri. Pri obeh mašah se bomo spomnili goda naše farne zavetnice 
in preko nje prosili za Božji blagoslov. Pri maši ob 10.30 bo potekala 
zunanja slovesnost ob godu naše zavetnice, sv. Marije Goretti. Pri obeh 
maša bo potekal ofer za vzdrževanje župnijske kapele. V zahvalo boste 
dobili spominsko podobico. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. Po maši 
se zadržite ob pecivu in pijači. Pevci in pevke, člani gospodarskega 
sveta in ključarji, člani ŽPS – ja vabljeni na zaključno kosilo v župnijsko 
učilnico. Ob 14.30 je izpred kapele v Bistrici (poberemo še v Dupljah pri 
GD ob 14.45) odhod na počitniške dneve in pripravljalne dneve za 
oratorij  za ministrante/ministrantke (prijavite se na 064/182-333 do 
torka: župnij Tržič – Bistrica, Duplje in Leše) in animatorje in animatorke 
(župnij Tržič – Bistrica in Duplje) v Prebold. S seboj imejte obleke 
primerno letnemu času in dobro pohodno obutev, kopalke, kremo za 
sončenje, kapo za zaščito pred soncem, športno opremo, spalko in rjuho, 
higienske pripomočke, copate, prispevek € za vožnjo ter denar za sladoled. 
Vrnemo se v sredo do 19. ure. Že vrsto let prvo nedeljo v juliju posvečamo 
Slovencem po svetu, ki živijo zunaj meja Slovenije. Ocene o številu teh 
rojakov se vrtijo okrog pol milijona. Zelo velika številka, če nas doma živi 
približno dva milijona, a vendar tako neizrazito občutena v našem vsakdanu. 
Mnoge meje so odpravljene, komunikacijske in potovalne možnosti pa zadnja 
leta postajajo neverjetno dostopne. Tako imamo vse več priložnosti, da z ne 
prevelikim trudom vzpostavljamo enoten slovenski prostor, ki ni več usodno 
odvisen od kraja bivanja. Ob Nedelji Slovencev po svetu želimo Slovence v 
domovini spodbuditi k razmisleku o številnih rojakih, ki živijo po svetu ter 
hkrati okrepiti tudi slovensko zavest v slovenskih skupnostih po svetu. 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) 
 

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 

Estera, svetopisemska žena 
1 Mz 18,16-33; Ps 102,1-11; Mt 8,18-22 

Hodi za menoj (Mt 8,22). 
– Usmiljen in milostljiv je 

Gospod.  

1. 7. 

2019 
 

PONEDELJEK 

17.30 

18.00 
 

18.30 

19.00 

19.30 
  

Duplje: molitev rožnega venca 

+++ Jože Rozman in 
sorodniki; (na čast Sv. Duhu) 

srečanje ŽPS in gospodarskega sveta 

Bistrica: rožni venec 

+ Peter Klavora (30. dan) 

Ptujskogorska Mati Božja 
1 Mz 19,15-29; Ps 25,2-12; Mt 8,23-27 

Kaj ste boječi, maloverni? (Mt 8,26). 

– Božja dobrotljivost mi je 
vedno pred očmi.  

2. 7. 

2019 
 

 TOREK 

18.50 

19.30 
20.00  

Bistrica: rožni venec in adoracija 

+ Franc Zorko, obl. 
srečanje Župnijske Karitas 

Tomaž, apostol 
1 Mz 21,5-20; Ps 33,7-13; Mt 8,28-34 

Ne boj se (1 Mz 21,17). 
– Ubožec je klical in Gospod ga 

je slišal. 

3. 7. 

2019 
 

 SREDA 

18.10 
19.30  

Bistrica: molitvena skupina  

++ Kati in Jože Trplan  

Urh (Uroš), škof 
1 Mz 22,1-19; Ps 114,1-9; Mt 9,1-8 

Zakaj v srcu hudi mislite? (Mt 9,4). 

- Hodil bom pred Gospodom v 
deželi živih. 

 

Leše in Duplje: obisk bolnih, starejših 

 

4. 7. 

2019 
 

 

prvi 
ČETRTEK 

17.30 

18.00 

18.50 
19.30 
  

Duplje: rožni venec za družine 

v zahvalo 

Bistrica: rožni venec in večernice 

+++ Andreja in starši Škropeta  

CIRIL in METOD, slov. ap. 
1 Mz 23,1-24,67; Ps 105,1-5; Mt 9,9-13 

Hodi za menoj (Mt 9,9). 
– Hvalite Gospoda, ker je dober.  

 

- Bistrica: čisti skupina Ročevnica 

- Bistrica: obisk bolnih, starejših 
  

5. 7. 

2019 
 

prvi 
PETEK 

7.00 
7.30 

17.30 

18.00 
 

 19.00 

19.30 

Duplje: rožni venec in spoved 
++ Tončka, obl., in Peter Škrjanc 

Leše: rožni venec in spoved  

+ župnik Ciril Lazar  
 

Bistrica: rožni venec in spoved 

za stanovalce/stanovalke in 
osebje Doma P. U. 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

MARIJA GORETTI 
DAN CELODNEVNEGA ČEŠČENJA 
1 Mz 27,1-29; Ps 134,1-6; Mt 9,14-17 

Tukaj sem (1 Mz 27,1). 
– Hvalite Gospoda, ker je dober. 

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, 
Vrankarjevi, Krčevi (1)  

6. 7. 

2019 
 

 PRVA 
SOBOTA 

 
 

8.30 
9.00 

 
19.30 

19.30 
 

16.30 
17.30

18.00 

Bistrica: rožni venec  
+ Lidija Bečan 

dan celodnevnega češčenja 
+ Branko Istenič  

+++ Ignac, obl., Jožefa in Miro Bajželj  
 

Leše: zapisnik pred poroko 
rožni venec  

za žive/rajne farane/faranke  
14. nedelja med letom 

izseljenska 
Vilibald, škof 

Iz 66,10-14c; Ps 65,2-20; Gal 
6,14-18; Lk 10,1-12.17-20 

Mir tej hiši (Lk 10,5). 
– Pojte Bogu vse dežele. 

 

- 14.30 odhod v Prebold 

7. 7. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 

7.00 
10.30 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 
 

20.00 

In 10.00 Bistrica: rožni venec 

za Krajevno skupnost Bistrica pri Tržiču 

+ Karolina Rajković 

zunanja slovesnost ob godu zavetnice 
 

Duplje: rožni venec 
++ Tončka Kotnik in Jerca 

Zupan (Kordetova), obl.;  (++ 
Miha in Marija Čimžar 

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.  

 

OBNOVITVENA DELA: V soboto, 22. 6. 2019, se je ob 9. uri pri sv. Juriju začela 
delavna akcija. Zabetonirali smo nova tla v zakristiji. En dan prej (petek) pa smo 
v cerkev zvozili nova lesena tla. Na delovno akcijo v obeh dneh se je odzvalo 12 
mož (v petek 4, v soboto 8). Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 

POTOPIS ROMANJA PO SVETI DEŽELI: V soboto, 22. 6. 2019, je bil po maši 
v Bistrici omenjen potopis. Imela ga je Nuša Kotar. Potopisa se je udeležilo okoli 
30 ljudi. 


