
 

 

 

 

 
  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ne boj se, mala čreda, 
kajti vaš Oče je sklenil, da vam dá kraljestvo. Prodajte svoje 
premoženje in dajte vbogajme. Naredite si mošnje, ki ne ostarijo, 
neizčrpen zaklad v nebesih, kamor se tat ne približa in kjer molj ne 
razjeda. Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi vaše srce. Vaša ledja 
naj bodo opasana in svetilke prižgane, vi pa bodite podobni ljudem, 
ki čakajo, kdaj se bo njihov gospodar vrnil s svatbe, da mu odprejo 

takoj, ko pride in potrka. Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu 
našel budne! Resnično, povem vam: Opasal se bo in jih posádil za mizo. Pristopil bo in jim 
stregel. (Lk 12,32–37) 

 

Ob nedeljah se zbiramo pri sveti maši. Se kdaj vprašamo, kaj je tisto, kar nas priteguje? Je to potreba 
po Božji ljubezni in bližini? Je to zavedanje večnosti, kamor bomo zagotovo nekega dne odšli? Ali pa 
je to le zgolj navada? Ostanimo budni! Pa ne iz navade, ampak naj bodo naše notranje svetilke 
prižgane, da bomo vselej pripravljeni na trenutek, ko »bo prišel Sin človekov«. (Po: Uvodi pri 
nedeljskih in prazničnih svetih mašah – C) 

 

ALETEIA.SI - MISEL DNEVA: - Imeti ali ne imeti čas je zelo osebna stvar. Če ne vemo, kaj 
početi s svojim časom, pomeni, da ne vemo, kaj početi s svojim življenjem. - Biti srečen 
pomeni imeti moč, da se soočiš s težavami in rešuješ probleme. Ta moč se rodi prek žrtve. 
- Daj ljudem več, kot pričakujejo, in stori to z veseljem. - Nikoli ne jemlji volje tistemu, 
ki stalno napreduje. Ne glede na to, kako počasi. 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 12. 8. 2019,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša.  

• V torek, 13. 8. 2019,  se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca in adoracija, ob 19.30 pa sv. maša.  

• V sredo, 14. 8. 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 
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pa bo sv. maša. Ob 9. uri je v Dupljah delavna akcija. Popravili bomo utico za grozdje, ki se je 
zrušila. Popravili jo bomo za oratorij. Potrebujemo moške roke. 

• V četrtek, 15. 8. 2019, je zapovedani praznik Marijinega Vnebovzetja. Človek je ustvarjen, 
da gleda Boga, kakršen je. Sveti maši sta ob 7. in 10.30 uri. Pol ure pred vsako mašo je molitev 
rožnega venca za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Med mašo bomo zmolili tudi 
litanije Matere Božje, se posvetili Njenemu srcu in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Ob 8.15 se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 8.45 pa praznična sveta maša, ki se konča 
z litanijami Matere Božje, s posvetitvijo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu in z blagoslovom 
z Najsvetejšim. Ob 9.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 
10. uri pa povabljeni k praznični sveti maši, ki jo bo daroval lomski župnik. Ta sveta maša 
se konča z litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. 

• V petek, 16. 8. 2019, se ob 19. uri  v kapeli sv. Marije Goretti začne molitev rožnega 
venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah 
molitev rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k maši. 

• V soboto, 17. 8. 2019, kapelo ob 9. uri čisti skupina Stara Bistrica. Iz te skupine vabim 
nove člane in članice, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele.  Ob 19. uri  se bo v župnijski 
cerkvi sv. Marije Goretti molil rožni venec, ob 19.30 pa se bo sveta maša, ki jo bo daroval 
kovorski župnik. 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 maši, ki jo bo daroval lomski župnik. TO JE TUDI NEDELJSKA MAŠA. Cerkev 
čistijo Okornovi, Hočevarjevi, Šlosarjevi, Samorašnikovi, Marjana Oblak, Katja Razinger (1). Ob 
18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za duhovne poklice. Lepo vabljeni. 

• V soboto, 17. 8. 2019, bo ob 20.30 v župnijski cerkvi na Trsteniku orgelski koncert. Igrala 
bosta prof. Irina Rozanova in njen študent Aleksander Volkov. Oba sta iz Rusije in prihajata iz 
Sankt Peterburga. Vabljeni! (Silvo Novak, župnik) 

• V nedeljo, 18. 8. 2019 praznujemo 20. nedeljo med letom. Vabljeni, da skupaj kot 
občestvo slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri. 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. 

• DEKANIJSKO ROMANJE NA SVETE VIŠARJE: Dekanija Tržič organizira v soboto, 31. 
avgusta 2019, romanje na svete Višarje. Dvignili se bomo v višave, h kraljici Evrope, ki domuje 
na stičišču treh narodnostnih skupnosti – romanskih, germanskih in slovanskih. Na svete Višarje 
se gre vsakokrat, ko je prilika za to. Tam je res poseben kraj milosti. Odhod avtobusa iz Križev 
bo ob 7.30. Iz drugih središč dekanije bo organiziran odhod ob zadostnem številu prijavljenih iz 
posamezne župnije. Obvestilo o tem boste dobili dan pred odhodom. Na sv. Višarjah bomo imeli 
sv. mašo ob 10. uri. Ob povratku bomo obiskali še župniji Begunje in Mošnje. Cena žičnice je €, 
cena avtobusnega prevoza €. Povratek bo predvidoma ob 16. uri. Prijave zbira kriški župnik 
(041/726-822).  

• ROMANJE V SVETO DEŽELO: Odkrijte peti evangelij: Doživeti Jezusa Kristusa 
ob branju evangelija na krajih njegovega delovanja je posebna milost in spoznanje resnične 
trdnosti njegove besede. Tam še bolj začutimo, kako Bog deluje v življenju slehernika. Tam, v 
Sveti deželi je Bog na poseben način med nami. Uršulinka s. Darjana Toman, voditeljica katehez 



 

 

 

 

Dobrega pastirja in izredna poznavalka Svetega pisma in Sv. dežele, že vrsto let vodi manjše 
skupine (okrog 35 oseb) na duhovno-svetopisemsko romanje po krajih Jezusovega življenja. 
Tehnično organizacijo romanja je prevzelo podjetje AR-TUR, Andreja Remic, s. p.. Duhovni vodja 
bo Ivo Kožuh, župnik v Križah. Vabljeni, da se nam pridružite v času od 18. do 28. aprila 2020. 
Romanje traja 9 polnih dni v Sveti deželi oz. 11 dni s potjo. Cena romanja znaša €. Program 
romanja si lahko ogledate na spletni strani: http://www.ar-tur.si/o-nas/razpisani-programi/7-
razpisani-programi/113-romanje-v-sveto-dezelo-2020 Primerjajte programe in cene drugih 
ponudnikov in se odločite za najboljšega. Več informacij na AR-TUR ali pri župniku Ivu Kožuhu v 
Križah (041/726-822). 

 
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) 
 

19. nedelja med letom 
Klara (Jasna), devica 

Mdr 18,6-9; Ps 32,1-22; Heb 
11,1-2.8-19; Lk 12,32-48 

Ne boj se, mala čreda (Lk 12,32). 
– Blagor narodu, ki si ga je 

Gospod izvolil. 

11. 8. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 
7.00 

 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 
20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  
++ Ivana in Rudolf Berlot 

(dar. sosedi) 
za žive/rajne farane/faranke 

 

Duplje: rožni venec 
+ Ludvik Mekuč; (+ Franci 

Gradišar) 
Zg. Duplje: molitev za mir 

Ivana Šantalska, redovnica 
5 Mz 10,12-22; Ps 147,12-20; Mt 17,22-27 

Torej so sinovi prosti (Mt 17,26). 
– Hvali, Jeruzalem, Gospoda!  

12. 8. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

17.30 

18.00  

Bistrica: rožni venec  

za zdravje v družini 
 

Duplje: rožni venec  

++ Alojzij Rakovec in Anka 
Kolničar, obl. 

Hipolit in Poncijan, mučenca 
5 Mz 31,1-8; Ps 5 Mz 32,3-12; Mt 18,1-14 

Ako se ne spreobrnete (Mt 18,3). 
– Gospodov delež je njegovo 

ljudstvo.  

13. 8. 

2019 
 

 TOREK 

18.50 

19.30  

Bistrica: rožni venec in adoracija 

za blagoslov Andreja Omana 
(dar. ŽK)  

Maksimilijan Kolbe, mučenec 
5 Mz 34,1-12; Ps 65,2-17; Mt 18,15-20 

Tvojemu zarodu jo dam (5 Mz 34,4). 

– Hvaljen Bog, ki nam daje 
življenje. 

14. 8. 

2019 
 

 SREDA 

9.00 

18.10 

19.30  

Duplje: delavna akcija 

Bistrica: molitvena skupina  

+ Marija Klemenc, obl.  

MARIJINO VNEBOVZETJE 
Joz 3,7-17; Ps 113,1-6; Mt 18,21-19,1 

Do sedemkrat? (Mt 18,21). 
- Aleluja.  

15. 8. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

6.30 

7.00 
10.30 

 
8.15 
8.45 

 

9.30 

10.00  

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

++ Milena, obl., in Ana Omejc 
za žive/rajne farane/faranke 

Duplje: rožni venec za družine 
+ Demeter Fajdiga, obl. 

Leše: rožni venec 

na čast Svetemu Duhu   

http://www.ar-tur.si/o-nas/razpisani-programi/7-razpisani-programi/113-romanje-v-sveto-dezelo-2020
http://www.ar-tur.si/o-nas/razpisani-programi/7-razpisani-programi/113-romanje-v-sveto-dezelo-2020
mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

Rok, spokornik 
Joz 24,1-13; Ps 135,1-24; Mt 19,3-12 

... zaradi vaše trdnosrčnosti (Mt 
19,8) 

– Vekomaj traja njegova 
dobrota.   

16. 8. 

2019 
 

PETEK 

17.30 
18.00 

 
 

19.00 

19.30 

Leše: rožni venec 
+ mama Marija Kersnik in vsi 

+++ Valavčkovi   

Bistrica: rožni venec  

v zahvalo (M. Š.) 

Hijacint, redovnik 
Združitev prekmurskih Slovencev, d. p. 

Joz 24,14-29; Ps 15,1-11; Mt 19,13-15 

Jaz in moja hiša pa bomo služili 
Gospodu (Joz 24,15). 

– Gospod, ti si delež moje 
dediščine. 

- B.: čisti skupina Stara Bistrica  

17. 8. 

2019 
 

SOBOTA 
 

 

19.00 
19.30 

 

18.00 
 

17.30 
18.00 

Bistrica: rožni venec  
++ starši Kenda 

 

Duplje: rož. venec za duh. poklice 
 

Leše: rožni venec 
+ Gregor Meglič 

- čistijo Okornovi, Hočevarjevi, 

Šlosarjevi, Samorašnikovi, 
Marjana Oblak, Katja Razinger (1)  

20. nedelja med letom 

Helena, cesarica 

Jer 38,4-6.8-10; Ps 39,2-4.18; 
Heb 12,1-4; Lk 12,49-53 

Da bi se že vnel (Lk 12,49). 
– Gospod, hiti mi pomagat! 

18. 8. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 

7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

za žive/rajne farane/faranke 

+ Ana Hervol, obl. 
 

Duplje: rožni venec 

+ Gregor Šteblaj; +++ 
Korenčanovi) 

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 maše za 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 150 €, torej bi klop, ki 
je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 67 donatorjev in s tem 79,1 sedišč. Hvala in Bog Vam 
povrni.  

 

POČITNIŠKO BRANJE: Na stojalu pred kapeli si lahko vzamete počitniško branje. Knjige, 
brošure, ki nimajo župnijskega žiga, lahko vzamete in ni potrebno vrniti, ostalo pa je potrebno 
vrniti. Hvala. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical MARJAN-a PEČAR-ja (Zelenica 10, župnija Tržič - 
Bistrica, roj. 27. 1. 1941 – Jesenica, 78 let, pogreb 8. 8. 2019 v Tržiču). Gospod, daj mu večni 
pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. 
 


