
 

 

 

 

 
  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

On [Jezus] je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel 
križ, preziral sramoto in sedel na desnico Božjega 
prestola (Heb 12,2). Oznanjevanje evangelija se je vse 
prevečkrat ustavilo (in se ustavlja) pri križu, smrti. Gre za 
usodno napako, kajti Jezusova človeška zgodba se je 

končala z vstajenjem od mrtvih. Če Jezus ne bi videl »veselja, ki ga je čakalo«, ne bi sprejel 
Kalvarije. Krščanstvo, ki obstane pri križu, neizogibno nagiba k temu, da zanemarja 
življenje. »Splavljeni zarodki, zapuščeni in izkoriščani otroci, invalidi, neporočene matere, 
bolni, brezposelni, izrinjeni iz družbe, zavrženi in osamljeni ostareli ... trpijo? Naj potrpijo! 
Nosijo križ tako kot Jezus. Pravzaprav imajo srečo. Saj bodo potem vstali od mrtvih.« 
Potem! Ampak Jezus je vstal od mrtvih na zemlji. Ne potem! Kristjani se moramo zavzemati, 
da bodo imela vsa človeška bitja, ne glede na starost, socialni položaj ali zemljepisno širino, 
življenje v polnosti, ki jim ga je podaril Bog. Tukaj, na zemlji, in potem. Splav, izrinjenost, 
evtanazija ... so greh, ker nasprotujejo »temu«, zemeljskemu življenju. Borba proti zlu in 
grehu ni verodostojna brez zavzemanja za življenje na vseh področjih. (Po: T. Lasconi, 
365+1 dan s Teboj)  

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 19. 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. Uradne ure so pred mašo s pričetkom ob 17. uri.  

• V torek, 20. 8. 2019,  se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca in adoracija, ob 19.30 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 sredo, 21. 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 
pa bo sv. maša.  

• V četrtek, 22. 8. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, ob 19.30 pa sv. maša. Ob 17.30 se 
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v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za blagoslov družin, ob 18. uri pa se prične 
sv. maša. 

• V petek, 23. 8. 2019, se ob 19. uri  v kapeli sv. Marije Goretti začne molitev rožnega 

venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. V Lešah se na ta dan ob 9. uri prične letošnji 
oratorij, na katerem bomo spoznavali lik Petra Klepca. Oratorij bomo pričeli z molitvijo, 
sledijo kateheza, delavnice, družabne igre, kosilo, prosto za druženje, petje. Oratorij se z 
molitvijo zaključi ob 16. uri.  Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši.  
• V soboto, 24. 8. 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 bo v župnijski 

cerkvi sv. Marije Goretti molil rožni venec, ob 19.30 pa bo sveta maša. V Lešah se ta dan ob 
9. uri prične oratorij. Dan bomo pričeli z molitvijo, sledijo kateheza, izlet, družabne igre, 
kosilo, prosto za druženje, petje, igro. Oratorij se z molitvijo zaključi ob 16. uri. 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. TO JE TUDI 
NEDELJSKA MAŠA. Cerkev čistijo Okornovi, Hočevarjevi, Šlosarjevi, Samorašnikovi, Marjana 
Oblak, Katja Razinger (2). Ob 7.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za duhovne 
poklice, ob 8. uri pa bo sveta maš . Lepo vabljeni. 

• V nedeljo, 25. 8. 2019 praznujemo 21. 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. Okrog sv. Jerneja je bila 
posvečena cerkev sv. Vida, zato že tradicionalno na Jernejevo nedeljo obhajate žegnanjsko 
mašo. Blagoslovili bomo nove prte za daritveno mizo. Pri maši bo potekal ofer za vzdrževanje 
cerkve sv. Vida. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. Po maši pa se bomo družili ob pecivu in pijači, 
zato naprošam gospodinje, da nekaj napečete in pred mašo dobrote prinesete v svetišče. Ob 20. 

uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Lepo vabljeni. V Lešah se ta 
dan ob 9. uri prične oratorij. Dan bomo pričeli z molitvijo, sledijo kateheza, pohod do vikenda 
Janeza in Milene, tekmovalne igre; kosilo, nedeljska maša ob 14. uri v cerkvi sv. Jakoba v 
Lešah in zaključek oratorij. 
• KUREŠČEK: Deset let je od Marijine hiše (2009 – 2019) na Kureščku. V nedeljo, 25. 8. 
2019, je ob 9. uri na Kureščku sv. maša in začetek celodnevnega češčenja. Ob 15.30 so pete 
litanije, ob 16. uri pa slovesna maša na poljani pred cerkvijo, ki jo bo vodil beograjski nadškof in 
metropolit msgr. Stanislav Hočevar.  

• 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). 



 

 

 

 

 

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) 
 

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 

Janez Eudes, duhovnik 
Sod 2,11-19; Ps 105,34-44; Mt 19,16-22 

Kaj me vprašuješ o dobrem? 

(Mt, 19,17). 
– Gospod, spomni se nas, ker 

nas ljubiš!  

19. 8. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

 

17.00 
17.30 

18.00  

Bistrica: rožni venec  
+ Vladko Dolič 

 

Duplje: uradne ure 
rožni venec  

+++ Korenčanovi 

Bernard, opat, cerkveni uč. 
Sod 6,11-24; Ps 84,9-14; Mt 19,23-30 

Kdo se torej more zveličat?i (Mt 

19,25). 
– Gospod nam je vir miru.  

20. 8. 

2019 
 

 TOREK 

17.30 
18.00 

 

18.50 
19.30  

Duplje: rožni venec  
+ Alojzija Zaplotnik, obl. 

Bistrica: rožni venec in adoracija 
za ozdravitev Francija  

Pij X., papež 
Sod 9,6-15; Ps 20,2-7; Mt 20,1-16a 

Pojdite tudi vi v vinograd (Mt 20,7). 
– Tvoje moči se veseli pravični. 

21. 8. 

2019 
 

 SREDA 

18.10 

19.30  

Bistrica: molitvena skupina  

+ Jože Skodlar  

Devica Marija Kraljica; 

Sigfrid (Zmago), škof 
Sod 11,29-39a; Ps 39,2-11; Mt 22,1-14 

Zakaj mnogo je poklicanih, a 
malo izvoljenih (Mt 22,14). 

- Glej, prihajam, da spomnim 
tvojo voljo, Gospod.  

22. 8. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

17.30 

18.00 

19.00 
19.30 

Duplje: rožni venec za družine 

+ Cilka Kleindinst (7. Dan) 

 Bistrica: rožni venec za duh. pok.  
+ Iztok  

Roza iz Lime, devica 
Rut 1,1-22; Ps 145,5-10; Mt 22,34-40 

To je največja in prva zapoved 
(Mt 22,38). 

– Hvali, moja duša, Gospoda!   

23. 8. 

2019 
 

PETEK 

9.00 
17.30 

18.00 
 

19.00 
19.30 

Leše: oratorij 
rožni venec 

+++ Valjavčevi iz Hudega grabna   

Bistrica: rožni venec  
+++ iz rodbine Klofutar 

Jernej (Natanael), apostol 
Rut 2,1-4-17; Ps 127,1-5; Mt 23,1-12 

Kdor je največji med vami, bodi 
vaš strežnik (Mt 23,11). 

– Blagor vsem, ki se boje 
Gospoda. 

 
- čistijo Okornovi, Hočevarjevi, 

Šlosarjevi, Samorašnikovi, 
Marjana Oblak, Katja Razinger (2)  

24. 8. 

2019 
 

SOBOTA 
 

 

7.30 
8.00 

 

9.00 

17.30 
18.00

 

9.00 
19.00 

19.30 

Duplje: rož. venec za duh. poklice 
+ Francka Verdir, obl. 

Leše: oratorij 

rožni venec 
+++ Rodarjevi 

Bistrica: čisti skupina Mladina 
rožni venec  

+ Jože Longar   

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

21. nedelja med letom 
Ludvik, kralj 

Iz 66,18-21; Ps 116,1-2; Heb 
12,5-7.11-13; Lk 13,22-30 

Za vzgojo to prenesite (Lk 13,7). 
– Pojdite po vsem svetu 

oznanjat evangelij. 

25. 8. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 

8.45 
20.00 

 

9.00 
14.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  
+ Jožica Godnov, obl. 

za žive/rajne farane/faranke  
 

Duplje: rožni venec 

+ Jurij Hojan, obl. 

Žegnjanjska nedelja 
Zg. Duplje: molitev za mir 

Leše: oratorij 
za blagoslov družin 

 

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 €, torej bi klop, ki je dolga 2,7 metra stala  €. Imamo že 71 
donatorjev in s tem 81,2 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni.  

 

VEROUK: Za verouk potrebujete naslednje delavne zvezke: 1. RAZRED – DELAVNI ZVEZEK (DZ) 
PRAZNUJMO IN SE VESELIMO (10 €); 2. RAZRED – DZ PRAZNUJMO Z JEZUSOM (10 €), 3. 
RAZRED – DZ KRISTJANI PRAZNUJEMO SKUPAJ (10 €); 4. RAZRED – DZ POT V SREČNO 
ŽIVLJENJE (5,50 €); 5. RAZRED – DZ ZNAMENJA NA POTI K BOGU (5,50 €); 6. RAZRED – DZ 
SKUPAJ V NOVI SVET (5,50 €); 7. RAZRED: DZ RADI ŽIVIMO (ŽE IMAJO); 8. RAZRED: DZ RADI 
ŽIVIMO (ŽE IMAJO); 9. RAZRED: DELAVNI LISTI – KOPIJE DOBIJO SPROTI (2 €). Vsi razredi 
potrebujejo tudi liturgični zvezek (3 €). Zraven bo tudi škatla, v katero daste tudi prostovoljni dar za 
ogrevanje in učne pripomočke čez leto. Vpis k verouku bo potekal v župnišču v Bistrici od TORKA, 3. 9. 
2019, do SREDE, 4. 9. 2019, čez cel dan (dopoldne od 9. do 12. ure; popoldne od 15. do 18.30 ure); ter 
v ČETRTEK, 5. 9. 2019, in PETEK, 6. 9. 2019, POPOLDNE OD 15. DO 18.30 URE. Verouk pa se bo 
pričel s SKUPNO MAŠO V NEDELJO, 8. 9. 2018, ob 10.30; po razredih pa od torka, 9. 9. 2018, naprej. 
Urnik bo na oglasni deski pred cerkvijo, KER GA JE TREBA ŠE USKLADITI S ŠOLO. Najlepši dar 
otrokom in cerkvenemu občestvu bo vaš zgled. Kot veste je veroučna šola priprava na prejem 
zakramentov, zato je poleg rednih veroučnih srečanj  priprava tudi obisk nedeljske svete maše. Boštjan 
pričuje, kako je na povabilo prijatelja spet začel hoditi k sveti maši (težave v odnosu do deklet – izkoriščal 
jih je). V nedeljo, ko je prišel, mu je bilo težko vstopiti, ker ni bil navajen. Ta prijatelj mu je odvrnil nekako 
takole: »Od Boga želiš blagoslov, vstopiti pa nočeš?« Vstopil je in od takrat naprej hodi skupaj z 
Jezusom. Janez Slokan se je s srednjo šolo začel od Boga oddaljevati. Ob smrti žene mu je Bog prižgal 
znamenje vere. Sin je začel hoditi k verouku. Z njim je bil vsako nedeljo pri maši, čeprav takrat še ni 
razumel in cenil pomen nedeljske svete maše in spovedi. Vendar se mu ni zdelo pošteno, da vi sin sam 
hodil k maši brez njegovega zgleda. Tako je Bog vedno bolj vstopal v njegovo življenje. Pregovor pravi, 
da pot globine se začne s pravičnostjo. 


