
 

 

 

 

 

 

  

 
  

DUHOVNA MISEL: 
 

Janez je prva Jezusova priča, saj je prejel znamenje z neba: »Na kogar 
boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem 
Duhu« (Jn 1,33). Jezusov krst je bilo prvo znamenje, po katerem je 
Janez spoznal v polnosti resničnost Jezusa iz Nazareta in ga nato začel 
'razodevati Izraelu' (Jn 1,31) kot Božjega Sina in človekovega 
odrešenika: 'Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta' (Jn 1,29)«. 
(Benedikt XVI.) 

 

V Cerkvi na Slovenskem imamo danes kar celo paleto 
kvalitetnega verskega tiska, ki nam omogoča dobro 
informiranost o življenju Cerkve pri nas in po svetu. Kar 
se mi zdi, da daje poseben pomen verskemu tisku, je zelo 
širok izbor vsebin, ki nam pomagajo pri iskanju odgovorov 
na življenjska vprašanja, pomagajo nam poglabljati 
versko znanje, veliko je tudi vsebin, ki pripomorejo k 
duhovnemu poglabljanju, nekatere revije pa nam lahko 
služijo tudi kot zelo dober pripomoček pri molitvi. Vsebine, 

ki jih prinaša verski tisk, pomagajo k človeškemu in duhovnemu oblikovanju osebnosti, kar je po 
mojem tudi njegovo osnovno poslanstvo. (Povzeto po: B. Potočnik, Družina, 14.1. 2018) 

 

OZNANILA: 
 

➢ Od 18. do 25. 1. 2020 poteka molitvena osmina za edinost kristjanov. DOMAČINI SO 
NAS SPREJELI NADVSE LJUBEZNIVO (Apd 28,2). Gradivo za letošnji teden molitve za 
edinost so pripravili kristjani različnih Cerkva z Malte, ki je večinsko katoliška dežela. 
Zgodovina krščanstva na tem sredozemskem otoku sega nazaj vse do časa apostolov. 
Sveti Pavel se je kot brodolomec rešil na obale Malte okoli leta 60. O gostoljubnih 
domačinih je njegov spremljevalec Luka zapisal pohvalo: »Domačini so nas sprejeli 
nadvse ljubeznivo.« Te besede so izbrane za letošnjo vodilno misel. Gostoljubnost je 
nujno potrebna krepost, ko gre za iskanje krščanske edinosti. Je izraz »dialoga 
ljubezni« med krščanskimi Cerkvami. Kliče nas k medsebojni naklonjenosti in 
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velikodušnosti do potrebnih, zlasti do ljudi, ki ne delijo z nami istega jezika, kulture ali vere. 
Delitve med kristjani nasprotujejo Božji volji, so v spotiko svetu in škodujejo 
oznanjevanju evangelija. Premaga jih lahko samo moč molitve, v katero zaupamo. 
Molitev za edinost ni nekaj osamljenega, ampak je pridružitev Jezusovi molitvi v 
dvorani zadnje večerje. V tem sta njena posebna odličnost in lepota. Ne molimo sami, 
ampak svoj šibki glas pridružimo glasu Božjega Sina in njegovi prošnji, ki jo bo Oče ob 
svojem času uslišal. Jezus je molil, da bi bili vsi njegovi učenci eno, »da bo svet veroval« v 
Sina in prek njega v Očeta. V molitvi doživljamo, da edinost ne more biti zgolj sad 
človeških naporov, ampak je vedno delo Svetega Duha. Edinosti ne moremo 
»ustvariti«, »izdelati« ali »organizirati«. Lahko jo samo sprejmemo kot dar Duha, ko 
smo notranje dovolj pripravljeni za to. (dr. Bogdan Dolenc) 

➢ V ponedeljek, 20. 1. 2020, ob 7. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici k 
molitvi rožnega venca, ob 7.30 pa k sv. maši. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Sp. 
Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 17. uri pa sveta maša. Po maši je v župnišču 
v Dupljah srečanje gospodarskega sveta in ključarjev (pred srečanjem povabljeni k 
sv. maši). V župnišču v Sp. Dupljah bodo od 9.30 do 11.30 ter pred  in takoj po večerni 
maši uradne ure.   

➢ V torek, 21. 1. 2020, se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca in adoracija, ob 18.30 pa sv. maša. Ob 20. uri se bo v župnišču v Dupljah začelo 
srečanje mlajše zakonske. Lepo vabljeni na to srečanje. 

➢  V sredo, 22. 1. 2020, se ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene skupine 
(vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. Zmolili bomo tudi litanije na čast sv. 
Jožefa in prejeli blagoslov z Najsvetejšim, ob 18.30 pa sveta maša.  

➢ V četrtek, 23. 1. 2020, se ob 17.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične rožni 
venec za duhovne poklice in molitev večernice (molitev Cerkve), ob 18.30 pa se prične 
sv. maša. Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za blagoslov 
družin. Lepo vabljeni.  

➢ V petek, 24. 1. 2020, se ob 16.30 začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega 
venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici začne z molitvijo rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Po maši 
se v Bistrici za župniji (Tržič – Bistric in Duplje) prične mladinsko srečanje. Z mladimi 
bomo imeli mini svetopisemski maraton. Brali bomo Pavlova pisma Titu in Timoteju, 
ki godujeta v nedeljo, 26. 1. 2020. K branju povabljeni tudi bodoči birmanci in 
birmanke. Povabljeni tudi njihovi starši. Po branju bomo za nedeljske maše zvijali 
svetopisemske citate in se družili ob soku in hrani.   

➢ V sobota, 25. 1. 2020, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Loka, Na Logu in Cesta na Loko. Iz tega okoliša k skrbi za skupno svetišče 
vabim nove člane in članice. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca in litanije 
Matere Božje v cerkvi sv. Jakoba v Lešah, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. TO JE 
TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Pri tej maši bodo kandidati za birmo prejeli Sveta 



 

 

 

 

pisma (dobimo se v zakristiji ob 16.40). Cerkev sv. Jakoba v Lešah čistijo Špornovi, 
Valavčevi, Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (2). Ob 18. uri se 
v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 18.30 pa 
povabljeni k sveti maši. Mnogokje po Sloveniji imajo celodnevno, branje Svetega pisma; v 
Ljubljani na Viču bo potekal celotedenski SVETOPISEMSKI MARATON. V župniji Tržič  - 
Bistrica smo se odločili za »mini« svetopisemski maraton – povabljeni tudi iz župnije 
Duplje. Po večerni mašo (nekako ob 19.15) bomo po sv. maši brali: Pisma Titu, 
Timoteju in Filemonu. Branje svetega pisma bo trajalo približno eno uro. Vabljeni vsi 
farani. Bralci in bralke se prijavite župniku. Ob 10. uri so v župnišču v Dupljah 
ministrantske vaje, ob 17. uri pa se bo v cerkvi sv. Vida v Dupljah molil rožni venec po 
namenu svetega očeta. Lepo vabljeni.  

➢ Škofijska Klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom  v Šentvidu nad Ljubljano vabita 
na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 25. januarja 2020 od 8. ure dalje. Vabljeni mladi, 
starši in vsi, ki vas zanima življenje naše katoliške izobraževalne ustanove. Udeležili se 
boste lahko pouka na gimnaziji, spoznali številne obšolske dejavnosti in tudi pestro življenje 
v dijaškem domu. Vabljeni! 

➢ V nedeljo, 26. 1. 2020, je 2. nedelja med letom. Vabljeni, da skupaj s sveto mašo ob 7. 
ali 10.30 uri počastimo Boga. Pri maši ob 10.30 bomo kandidatom in kandidatkam za 
prejem zakramenta svete birme podarili Sveto pismo (dobimo se v zakristiji ob 10.15). 
Dobili bodo Sveto pismo Nove zaveze narejeno za mlade kot revija. Lahko sodelujete 
z darom 8 €. Hvala. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 
pa nedeljska sveta maša, da skupaj slovimo Boga. Pri maši bomo kandidatom in 
kandidatkam za prejem zakramenta svete birme podarili Sveto pismo (dobimo se v 
zakristiji ob 8.30). Dobili bodo Sveto pismo Nove zaveze narejeno za mlade kot revija. 
Lahko sodelujete z darom 8 €. Hvala.  

➢ SVETOPISEMSKA NEDELJA: Z osrednjo mislijo letošnjega svetopisemskega maratona, 
nas apostol Pavel spominja in opominja, da smo kristjani »otroci luči«. Ali smo že 
opustili dela teme, ki ne prinašajo sadu za večno življenje – nečistovanje, vsakršna 
nečistost, lakomnost, nespametno ali prostaško govorjenje, popivanje, prepirljivost, 
nevoščljivost (Ef 5,3-7; Rim 13,12-14)? Ali so v našem življenju že vidni »sadovi luči, v 
vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici«, ki vodijo v Božje kraljestvo (Ef 5,9)? Nedelja 
Svetega pisma je praznik Svetega pisma. Najprej želi biti zahvala za Gospodov dar, da nam 
"razlaga pismo", prav kakor je praznik Svetega Rešnjega telesa zahvala za dar, da nam 
"lomi kruh". Misel iz evharistične molitve pri mašah za različne potrebe nas postavi v Emavs, 
pred učenca, ki sta prepoznala Jezusa - po lomljenju kruha (Lk 24,30-31). Naj ob branju in 
poslušanju Svetega pisma tudi naša srca zagorijo, da bomo lahko prepoznali, kaj Gospod 
danes pričakuje od nas. Nedelja svetega pisma je vedno blizu spomina spreobrnjenja 
apostola Pavla in sklepa molitvenega tedna za edinost kristjanov. Apostol Pavel je rasel ob 
Svetem pismu in ga s svojimi pismi soustvarjal. Ker imamo vsi kristjani isto Sveto pismo, 



 

 

 

 

nas to povezuje med seboj ter prispeva k delu za edinost kristjanov. Obenem je to priložnost 
za iskanje načinov, kako bolje »ravnati z Božjo besedo« (2 Tim 2,15). 

➢ Škofijska Klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom  v Šentvidu nad Ljubljano vabita 
osmošolce in devetošolce na informativni dan v petek, 14. 2 2020, od 9. in 15. uri in v 
soboto, 15. 2. 2020, ob 9. uri. Vabljeni vsi, ki se odločate o vpisu v srednjo šolo in bi si 
želeli ogledati tudi življenje na katoliški šoli in dijaškem domu. Vabljeni! 

➢ Skupaj rastemo in se povezujemo v največjo slovensko družino. 2. februarja 2020 se 
bo založba Družina že tradicionalno zahvalila bralcem za zvestobo z darilom, ki bo 
priloženo 5. številki Družine. To darilo, knjigo z recepti, ki jih je za tednik Družina pripravil 
župnik Marko Čižman, lahko prejmejo tudi tisti, ki na Družino niso naročeni, tako da izpolnijo 
naročilnico in prejmejo poleg knjižice še 3 naslednje izvode Družine brezplačno. Katoliški 
mediji si prizadevamo, da vas informiramo, predvsem pa, da ključne informacije in dogodke 
analiziramo in osmislimo, da vam pomagamo oblikovati pogled na stvarnost v luči 
krščanstva, da vas spodbudimo, opogumimo in navdušimo za zasebno in javno življenje po 
Kristusovem zgledu in nauku.  

 
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) 
 

2. NEDELJA MED LETOM 

nedelja verskega tiska 
Makarij, opat 

Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 
1 Kor 1,1-3; Jn 1,29-34 

Glejte, Jagnje Božje (Jn 1,29). 
– Glej, prihajam, da izpolnim 

tvojo voljo.  

19. 1. 

2020 
 

NEDELJA 
 

LETO A  

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

in 10.00 Bistrica:  rožni venec  

za žive/rajne farane/faranke  
+ Bruno Kurnik 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Franc Debeljak – dar. Marta 

Zdjelar.; (+++ Anton in 

Frančiška Trebar ter Jože 
Rozman; + Tončka Kotnik ob R. 

D.; +++ Peter Leben in starši) 

Fabijan, papež, mučenec 
1 Sam 15,16-23; Ps 49,8-23; Mr 2,18-22 

Ker si zavrgel Gospodovo 
povelje, … (1 Sam 15,23). 

– Kdor prav dela, bo videl božje 
zveličanje. 

20. 1. 

2020 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

 

16.30 
17.00 

 
 

17.30 

Bistrica: rožni venec 

Bistrica: za zdravje v družini (M. K.) 
 

Duplje: uradne ure 

rožni venec  
+ Rado Boncelj, obl.; (+ 

Tončka, obl., in Peter Škrjanc) 
srečanje gospodarskega sveta 

Neža (Agnes, Janja), mučenka 
1 Sam 16,1-13; Ps 88,20-28; Mr 2,23-28 

Zato je Sin človekov gospod tudi 
sobote (Mr 2,28). 

– David je Božji služabnik.  

21. 1. 

2020 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 
 

17.00  

Bistrica: rožni venec in adoracija 

Bistrica: ++ Marija in Nikola 
Bartolac

 Duplje: mlajša zakonska skupina 

Vincencij (Vinko), diak 
1 Sam 17,32-51; Ps 143,1-10; Mr 3,1-6 

22. 1. 17.10 
18.30 

Bistrica: molitvena skupina 
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Stopi v sredo (Mr 3,5). 
– Hvaljen Gospod, moj varuh.  

2020 

 

SREDA 

Bistrica: +++ starši Šolar in 
sorodniki Zajec   

Henrik, duhovnik 

1 Sam 18,6-19,7; Ps 55,2-12; Mr 3,7-12 

Ti si Božji Sin (Mr 3,12). 
– Zaupam v Boga, ne bojim se. 

23. 1. 

2020 
 

 

ČETRTEK 

17.50 

18.30 

17.00  

Bistrica: rožni venec in večernice  

po namenu 

 Duplje: molitev rožnega venca za 

blagoslov družin 

Frančišek Saleški, škof 

1 Sam 24,3-21; Ps 56,2-11; Mr 3,13-19 

Postavil jih je dvanajst (Mr 3,14). 

– Usmili se mer, Bog, usmili se 
me. 

24. 1. 

2020 
 

PETEK 

16.30 
17.00 

18.00 
18.30 

19.00 

Leše: rožni venec  
Leše: + Nace Kersnik (Valavčev, Kanada)   

Bistrica: rožni venec  
Bistrica: + Štefan Duh, obl.  

Bistrica: mladinska skupina 

SPREOBRNJENJE AP. PAVLA 
2 Sam 1,1-27; Ps 79,2-7; Mr 3,20-21 

Z uma je (Mr 3,21). 

– Gospod, ozri se na nas in 
rešeni bomo.  

- čistijo Špornovi, Valavčevi, 
Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, 

Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (2)   

25. 1. 

2020 
 

SOBOTA 

 

9.00 

 
16.30 

17.00 

17.00 
18.00 

18.30 
19.15 

 

17.00 

Bistrica: čisti skupina Loka, Na 

Logu, Cesta na Loko  
Leše: rožni venec  

Leše: +++ Grabnovi 

prejem Svetega pisma NZ 
Bistrica: rožni venec  

Bistrica: + Boštjan Žerovnik in starši Knez  
Bistrica: svetopisemski maraton 

 

Duplje: rož. ven. po namenu papeža 

3. NEDELJA MED LETOM 
Svetopisemska nedelja 

Makarij, opat 
Iz8,23b;9,1-3; Ps27,1.4.13-14; 

1 Kor 1,10-13.17; Mr 4,12-23 
Spreobrnite se (Mr 4,17). 

– Gospod je moja luč in moja 
rešitev.  

26. 1. 

2020 
 

NEDELJA 
 

LETO A  

6.30 
7.00 

10.30 
10.30 

 

8.15 
8.45 

8.45 

in 10.00 Bistrica:  rožni venec  
za žive/rajne farane/faranke  
+ Jolanda Šter 
izročitev Svetih pisem 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
izročitev Svetih pisem 

+ Frančiška Šparovec – dar. 
sosedi; (+ Peter Kuhar iz Zadrage) 

 

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 januar, februar, marec, april, maj in junij 
2020. 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 75 € (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 412,5 €. Imamo že 99 
donatorjev in s tem 118,07 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni. Vrhovi naslonjal niso 
zato, da se na njih naslonimo z vso silo in se dvignemo. So pomoč. Klopi so trdne, 
vendar vseeno zahtevajo eno spoštljivo ravnanje.  



 

 

 

 

 

GOSTJE IN PRIČEVALCI, KI BODO SODELOVALI NA PRAZNOVANJU 50 OBLETNICE 
ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA oz. DOGODKI: 2. 10. 2020 (ogled dokumentarnega filma o 
rožnem vencu Moč v rokah v Bistrici); 4. 10. 2020 (župnik Marko Košir – 25 let mašništva); 
26. – 29. 2020 (župnijsko romanje 2020); 14. 11. 2020 (pričevanje zakoncev Brankota in 
Alenke Škrabanja o izgubi otroka in da nebesa so); 12. 12. 2020 (zahvalna maša in potopis 
romanja 2020 v Bistrici pri Tržiču); 21. 3. 2021 (nadškof Stanislav Zore sveta maša ob 
10.30, križev pot sv. Marije Goretti ob 15. uri in 17. uri premierni ogled igranega filma o sv. 
Mariji Goretti, ki ga je posnela župnija); 25. 3. 2021 (praznovanje rojstnega dneva župnije 
Tržič – Bistrica s škofom Francijem Šuštarjem ob 19. uri); 2. 10. 2021 (Vid in Anja Planinc, 
o odvisnosti od pornografije in o molitvi rožnega venca); 19. 3. 2022 (Gregor Čušin 
monoigra sv. Jožef v Bistrici ob 19.30).  

 

TRIKRALJEVSKA AKCIJA IN ADVENTNA AKCIJA: Pri trikraljevski akciji se je skupaj 
zbralo 462,35 €, pri adventni akciji pa ste otroci zbrali 27,64 € (sodelovali 3 otroci). Bog 
Vam povrni in Vas blagoslovi! 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek,  9. 1. 2020, s pričetkom ob 19. 
uri v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili desetko Rožnega venca za mir, ki naj 
bo v nas in v vseh ljudeh. Bistriškemu ŽPS-ju sta se prvič pridružili tudi ga. Milena Bogataj 
in ga. Mojca Razinger iz Leš. Izrekli smo jima dobrodošlico in povedali, da smo veseli, da 
smo skupaj. Da smo se malo bolje spoznali, sta se najprej na kratko predstavili gospe iz 
Leš, nato pa še vsi ostali. Gospod župnik je novima članicama iz Leš razložil, kako srečanje 
ŽPS-ja v Bistrici poteka. V nadaljevanju pa je predstavil, kako bo s svetimi mašami v Lešah. 
Svete maše bodo v Lešah za vse zapovedane praznike, nedeljska sveta maša bo ob 
sobotah. Sveta maša bo tudi med tednom, če bodo darovani mašni nameni. Gospod župnik 
je tudi povedal, da se  blagajna vodi ločeno za župnijo Bistrica, podružnico Sveti Jurij in 
podružnico Leše, je pa na istem TRR -ju. Vse težave in vprašanja se bodo reševala na 
skupnem ŽPS-ju. Gospodarske zadeve pa se bodo reševale na gospodarskem svetu. V 
nadaljevanju smo pregledali prihajajoče dogodke: Svečnica je letos na nedeljo, 2. 2. Kot je 
že običajno bo pri svetih mašah nabirka za razsvetljavo. V ponedeljek, 3. 2.,  goduje sveti 
Blaž. t.i. Blažev žegen se bo delil pri sveti maši v soboto (Lešah), nedeljo (v Bistrici) in tudi 
v ponedeljek (jutranja maša). V soboto, 8. 2., na kulturni praznik bomo molili za domovino 
in pri sveti maši zapeli himno (tako v Bistrici kot v Lešah). Vsako drugo nedeljo v mesecu, 
februarja bo to nedelja 9. 2., pa bo nabirka – ofer (v Bistrici) za ureditev dvorišča pred kapelo 
v Bistrici. V četrtek,  20.2., bo v Lešah ura čaščenja in nato sveta maša. Na Pepelnico v 
sredo, 26. 2., bo sveta maša tudi v Lešah. Začel se bo postni čas. Postni čas naj nam da 
nove duhovne moči. Kristjan naj se v postnem času v petkih skuša odpovedati mesnim 
jedem, raznim priboljškom in v celem postnem času živi čim bolj skromno, v sredo pa smo 
povabljeni, da se odpovemo sladicam (povabilo tudi za kavo). Nekaj besed smo namenili 

tudi raztrosu pepela pokojnih. Upoštevajoč navedene določbe škofje določajo, da 
voditelj pogreba v mrliški vežici, cerkvi oz. drugem primernem mestu ob žari 



 

 

 

 

pokojnika pred samim raztrosom opravi ustrezen del pogrebnega obreda (lahko 
tudi pogrebno sv. mašo) in ga tam zaključi. Voditelj pogreba ne sme prisostvovati 
pri prenosu pepela pokojnika na mesto raztrosa (sprevodu) in pri dejanju 
raztrosa… (Sporočila, 1/2020). Te navedbe škofov o raztrosu bomo ponovno dali v 
oznanila konec oktobra in dva tedna v novembru. Srečanje smo z molitvijo zaključili ob 
21.30. Po srečanju je sledilo druženje. (Marjeta Hervol) 
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Sveta gora Varalo obsega baziliko in 45 kapelic, ki so zgrajene samostojno 
ali pa so vstavljenih v velike monumentalne komplekse Nazareta, Betlehema, 
Pilatove hiše, Kalvarije, Božjega groba in Parelove hiše. V kapelicah so postavljeni kipi več kot 800 svetopisemskih 
oseb, narejenih iz lesa in terakote. Kipi nam nazorno prikazujejo Kristusovo življenje, trpljenje, smrt in vstajenje. 
Tudi notranjosti kapelic so okrašene s poslikavami in s freskami. 
 

Datum romanja: od 26. do 29. oktobra 2020 
 

1. dan, ponedeljek: Odhod iz Bistrice ob 04.00 uri zjutraj. Peljali se bomo po primorski avtocesti do Fernetičev in 
nato dalje do Padove. Na poti bodo postanki za osvežitev in okrepčilo.  V Padovi se bomo zaustavili v svetišču sv. 
Leopolda Mandića, koder bomo obhajali romarsko sveto mašo. Po maši bo na voljo krajši prosti čas za ogled 
svetišča in osebne priprošnje. V opoldanskih urah bomo obiskali Baziliko Svetega Antona Padovanskega, katero 
so zgradili nad grobom svetnika. Seznanili se bomo z njegovim življenjem, in obiskali kapelo relikvij. Po obisku 
bazilike si bomo privoščili oddih ob kavici ter se med sprehodom seznanili z znamenitostmi v okolici bazilike.  
Okrepčali se bomo z obedom iz naše »avtobusne popotne torbe (poskrbi župnik)«. V popoldanskih urah bo sledilo 
nadaljevanje poti do Svete gore Varallo (pozen prihod). Namestili se bomo v hotelu, povečerjali in prenočili.  
 

2. dan, torek: Po zajtrku bomo ob branju svetega pisma in molitvi podoživeli romanje v Sveto deželo…  V 15. 
stoletju so na gori Varallo začeli postavljati kapelice s prizori iz Jezusovega življenja. 
Kosilo v hotelu. Prosti čas za osebne priprošnje. Večerja in prenočevanje.  
 

3. dan, sreda: Po zajtrku se bomo odpravili na ogled prestolnice italijanske dežele 
Piemont – mesta Torina.  Na poti se bomo seznanili tudi z življenjem in delom Sv. 
Janeza Boska. V Torinu bomo obiskali stolnico Sv. Janeza Krstnika, kjer hranijo relikvijo 
– torinski prt. Po izročilu je to prt, v katerega so zavili umrlega Jezusa, po smrti na 
križu… Sprehodili se bomo tudi mimo palač Madama in Reale in se zadržali na 

osrednjem mestnem trgu. Prosti čas za kosilo (po lastnem izboru in plačilu) in nakup spominkov. Popoldne se 
bomo povzpeli do bazilike Superga, ki so jo zgradili vrh visokega griča, od koder se razprostira lep razgled na 
Torino in okolico mesta. Pozno popoldne se bomo vrnili na Sveto goro, povečerjali in prenočili.   
 

4. dan, četrtek: Po zajtrku se bomo podali na pot proti domu. V kraju Sotto il Monte bomo obiskali rojstni kraj 
svetega papeža Janeza XXIII, se seznanili z njegovim življenjem in delovanjem ter se sprehodili po njegovem 
rodnem kraju… Okrepčali se bomo z obedom iz naše »avtobusne popotne torbe 8poskrbi župnik)«. Sledil bo ogled 
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Bergama in prosti čas za oddih ob kavici.  Nadaljevali bomo s potjo proti domu, kamor bomo prispeli v poznih 
večernih urah.  
 

Cena romanja:    -  ena oseba v dvoposteljni sobi: 290,00 €. 
 

V izračunu je upoštevano: avtobusni prevoz z vsemi stroški in taksami, 3 x polpenzion, 1 x kosilo v hotelu na Sveti 
gori, 2 x obed iz popotne torbe – priskrbi župnik, vstopnina v rojstno hišo svetega papeža Janeza XXIII, turistično 
vodenje, stroški organizacije in izvedbe romanja, zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (nad 75. let velja 
doplačilo 10 €; ob prijavi potrebujem rojstni dan in številko osebne izkaznice). Prijave že sprejemamo. 
 

Za romarje je na voljo: 13 x dvoposteljnih sob, 4 x triposteljne sobe, 2 x štiri posteljna soba 
 

Splošni pogoji poslovanja in navodila so sestavni del programa in so na voljo v poslovalnici.  
Licenca za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev št. 1742, izdana s strani GZS. 

 

 


