
 

 

 

 

 
  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo mesto, ker 
je lahko povabljen kdo, ki je imenitnejši od tebe, pa bo prišel 
tisti, ki je povabil tebe in njega, in ti rekel: ›Daj prostor temu!‹ 
Takrat se boš začel v sramoti presedati na zadnje mesto. 
Kadar si povabljen, pojdi in sédi na zadnje mesto, da ti reče 
tisti, ki te je povabil, ko pride: ›Prijatelj, pomakni se više!‹ 
Takrat boš počaščen vpričo vseh, ki so s teboj pri mizi; kajti 
vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo 

povišan.« (Lk 14,8–11) 
 

Danes nas Gospod v Božji besedi vabi, da razmislimo o svoji ponižnosti. Čim bolj bomo 
ponižni pred Gospodom in se ne bomo povzdigovali nad ljudi, večjo milost nam bo izkazal 
Bog. Vedno nam to ne bo uspelo, vendar še vedno je priložnost, da ga prosimo za 
odpuščanje vsega, kar smo storili v napuhu in premočni želji po materialnih dobrinah, ter 
se mu priporočimo za blagoslov pri našem trudu, da postajamo iz dneva v dan boljši. (Po: 
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C) 

 

OZNANILA: 
 

 V ponedeljek, 2. 9. 2019,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 9.30 se v župnijskem domu v Dupljah pričnejo 
uradne ure.  Od 10. ure do 17.30 naprej poteka tudi vpis k verouku za vse razrede. Za 
vpis v 1. R. prinesite družinsko knjižico in, če je bil krščen drugje, še krstni list. Ob 
17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri pa sv. maša. Po maši 
je srečanje ŽPS Duplje. 

 V torek, 3. 9. 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 srečanje Župnijske Karitas Tržič 
– Bistrica (pred srečanjem povabljeni k sveti maši). Vabimo tudi nove člane in 
članice. Od 9. do 12. ure ter od 15. do 18.30 ure v župnišču v Bistrici za Bistrico in 
Leše poteka vpis k verouku za vse razrede. Za vpis v 1. R. prinesite družinsko 
knjižico, in če je krščen drugje, še krstni list .  

BISTRIŠKI ZVON 

22. NEDELJA MED LETOM - 

angelska 
1. 9. 2019 – 8. 9. 2019 



 

 

 

 

 V sredo, 4. 9. 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. Od 8. do 9. ure ter od 15. do 18.30 ure v župnišču v 
Bistrici za Bistrico in Leše poteka vpis k verouku za vse razrede. Za vpis v 1. R. 
prinesite družinsko knjižico, in če je krščen drugje, še krstni list .  

 V četrtek, 5. 9. 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. 
Od 15. do 17.15 v župnišču v Bistrici za Bistrico in Leše poteka vpis k verouku za vse 
razrede. Za vpis v 1. R. prinesite družinsko knjižico, in če je krščen drugje, še krstni 
list. Dopoldne po Dupljah in Lešah obiskujem bolne onemogle in ostarele. Ob 17.30 
se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za blagoslov družin, ob 18. uri pa se 
daruje sveta maša. To je tudi priložnost za češčenje Najsvetejšega (ki ga zaključimo 
z Marijinimi litanijami) in za sveto spoved pred mašo, ki jo končamo z litanijami 
Jezusovega srca iz z blagoslovom z Najsvetejšim.  

 V petek, 6. 9. 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. 
Tradicionalno je pri maši poteka nabirka za mašni dar za nove duhovne poklice. 
Dopoldne po župniji Tržič – Bistrica obiskujem bolne, onemogle in ostarele. Od 15. 
do 17.15 v župnišču v Bistrici za Bistrico in Leše poteka vpis k verouku za vse 
razrede. Za vpis v 1. R. prinesite družinsko knjižico, in če je krščen drugje, še krstni 
list. 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, 7. 9. 2019, kapelo ob 9. uri čisti skupina Na Jasi, Zelenica. 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 in priložnost za spoved (prva 
sobota v mesecu), ob 19.30 pa bo sveta maša, ki se zaključi z Marijinimi litanijami in z 
blagoslovom z Najsvetejšim. 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, pri kateri je tudi začetek novega 
veroučnega leta. TO JE TUDI NEDELJSKA MAŠA. Cerkev v Lešah čistijo Fridovi, 
Brlekovi, Krsnikovi (2). Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za nove 
duhovne poklice. Lepo vabljeni. 

 V nedeljo, 8. 9. 2019 praznujemo 23. nedeljo med letom. Vabljeni, da skupaj kot 
občestvo slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri (po maši je krst). Šolarji, 
pridite k maši ob 10.30 s svojimi torbami in Bog bo blagoslovil vas, vaše prizadevanje za 
dober uspeh in vašo rast v modrosti in priljubljenosti.  Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša (po maši je krst). Šolarji, 
pridite k maši s svojimi torbami in Bog bo blagoslovil vas, vaše prizadevanje za dober uspeh 



 

 

 

 

in vašo rast v modrosti in priljubljenosti. 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) 
 

22. nedelja med letom 
ANGELSKA NEDELJA 

Brezjanska Mati Božja 

Sir 3,17-29; Ps 67,4-11; Heb 

12,18-19.22-24a; Lk 14,1.7-14 
Velika je Gospodova moč (Sir 3,20). 

– Ubožcu si pripravil dom v svoji 
dobroti, o Bog. 

1. 9. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 
20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  
+++ starši Meglič in sinovi 

za žive/rajne farane/faranke  
 

Duplje: rožni venec 

+ Tončka Rozman, obl. 
Zg. Duplje: molitev za mir 

Marjeta, devica 

1 Tes 4,13-18; Ps 95,1-13; Lk 4,16-30 

Ali ni to Jožefov sin? (Lk 4,22). 
– Gospod pride sodit zemljo.  

2. 9. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

9.30 

17.30 
18.00 

18.30  

Bistrica: rožni venec  

za blagoslov K. S 
 

Duplje: uradne ure 

rožni venec  
+ Uroš Sitar, obl. 

srečanje ŽPS Duplje 

Gregor Veliki, papež 
1 Tes 5,1-11; Ps 26,1-14; Lk 4,31-37 

Umolkni in pojdi iz njega (Lk 4,35). 

– Gospodove dobrote bom 
užival v deželi živih.  

3. 9. 

2019 
 

 TOREK 

 
18.50 

19.30 
20.00  

Bistrica: vpis k verouku 
rožni venec in adoracija 

+ Ciril Gosar, obl. 
Župnijska Karitas  

Rozalija (Zalka), devica 

Kol 1,1-8; Ps 51,10.11; Lk 4,38-44 

Ti si Božji Sin (Lk 4,41). 

– V Božjem usmiljenju zaupam 
na veke. 

4. 9. 

2019 
 

 PRVA 

SREDA 

 

18.10 
19.30  

Bistrica: vpis k verouku 

molitvena skupina  
+ Jakob Šter, obl. (Duplje)  

Mati Terezija, redovnica 
Kol 1,9-14; Ps 97,2-6; Lk 5,1-11 

Odrini na globoko (Lk 5,4). 
- Gospod je naznanil svojo 

zmago.  
 

- Duplje in Leše: obisk bolnikov 

5. 9. 

2019 
 

 

PRVA 

ČETRTEK 

17.30 
18.00 

 

 

19.00 
19.30 

Duplje: rožni venec za družine 
+ Anka Kolničar, obl. 

 

Bistrica: vpis k verouku 

rožni venec za duh. pok.  
+ Mari Košir  

Zaharija, prerok 
Kol 1,15-20; Ps 99,2-5; Lk 5,33-39 

Starina je boljša (Lk 5,39). 

– Stopajte veseli pred Božje 
obličje.   

6. 9. 

2019 
 

PRVI 

PETEK 

17.30 

18.00
 

 
 

19.00 
19.30 

Leše: rožni venec in spoved 

++ Ivan in Hedvika Valjavec 

Bistrica: obisk bolnikov 
vpis k verouku 

rožni venec in spoved 
++ Ivana in Rudolf Berlot  

Regina, mučenka 

Kol 1,21-23; Ps 53,3-8; Mt 25,14-30 

Sin človekov je gospod tudi 
sobote (Lk 6,5). 

7. 9. 

2019 

18.00 
 

17.30 
18.00 

 

Duplje: rož. ven. za duh. poklice 

Leše: rožni venec 
+ Mihaela Lombar, obl. 
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– Glej, Bog mi pomaga. 
 

- čistijo Fridovi, Brlekovi, 

Krsnikovi (2)  

 

PRVA 

SOBOTA 

 

9.00 
19.00 

19.30 

Bistrica: čisti sk. na Jasi, Zelenica 
rožni venec in spoved 

+ Martin Ribič, obl.   

23. nedelja med letom 

ROJSTVO DEVICE MARIJE 
Mdr 9,13-18; Ps 89,3-17; Flm 

9b-10.12-17; Lk 14,25-33 
Če kdo pride k meni… (Lk 14,26). 

– Gospod nam je pribežališče od 
roda do roda. 

 

- Bistrica (po maši ob 10.30) in 

Duplje po maši: krst 

8. 9. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 

7.00 
 

10.30 
10.30 

 

8.15 

8.45 
 

8.45 
20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

+++ brata Vinko in Jože ter 
starši Seliškar 

za žive/rajne farane/faranke 
začetek novega veroučnega leta  

 

Duplje: rožni venec 

+ Lucijan Snedic, obl.; (+ 
Peter Škrjanc, obl.) 

začetek novega veroučnega leta 
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 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 74 donatorjev 
in s tem 83,7 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni.  

 

VEROUK: Za verouk potrebujete naslednje delavne zvezke (na voljo pri vpisu): 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. Urnik bo na oglasni deski pred cerkvijo, KER GA 
JE TREBA ŠE USKLADITI S ŠOLO. Vse stvari za verouk bodo sedaj imeli v učilnici. 

 

ROMANJE V OKTOBRU 2019: Sedaj je potrebno prinesti plačilo za romanje. 
 

ORATORIJ: Od 26. do 30. 8. je potekal oratorij, na katerem je bilo okoli 56 otrok. Vzdušje 
milostno, animatorke in animatorji čudoviti in zelo požrtvovalni. Podroben opis in zahvale 
donatorjem v naslednjih oznanilih.  


