
   

  
   

 

 
»Učenik, katera je največja zapoved v postavi?« Jezus mu je 
odgovoril: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo 
in vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej 
enaka:  Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.« (Mt 22,36–39) 

 

Ob neki priložnosti, ko so Jezusa prosili, da bi na kratko povzel Božjo 
postavo, je odgovoril takole: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem 
srcem in vso dušo in vsem mišljenjem.  To je največja in prva zapoved. 

Druga pa je njej enaka:  Ljubi svojega bližnjega kakor sam sebe.« Vidimo torej, da je Jezus 
poudarjal ljubezen. »Ne: ljubi Boga in delaj, kar hočeš«, ampak »Ljubi Boga in delaj, kar on 
hoče«. Dejstvo je, da imajo vsi zakoni in predpisi – celo deset zapovedi – svoje meje. Ko je 
prišel Jezus, je strl oklep pozunanjenega spolnjevanja postave in odprl pot življenja, ki temelji na 
pokorščini Bogu iz ljubezni do njega. (Po: A. Knowles, Življenjsko krščanstvo) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 30. 10. 2017 ob 7. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
k molitvi rožnega venca, ob 7. 30 pa k sv. maši, ki jo bo vodil g. Tomaž Prelovšek (tržiški 
župnik). Ker so šolske počitnice, so na vseh treh župnijah tudi veroučne počitnice. 
Starši in veroučenci/veroučene vabljeni k obisku praznične in nedeljske svete maše. 
Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Sp. Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 17. uri pa 
sveta maša, ki jo bo daroval g. Silvo Novak (lomski župnik).  

• V torek, 31. 10. 2017 ob 18. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici k 
molitvi rožnega venca, ob 18.30 pa k sv. maši. Po maši bo 15 – minutna adoracija. Lepo 
vabljeni. 

• V sredo, 1. 11. 2016 je praznik VSEH SVETIH. Slavimo Boga živih, ne mrtvih. Sveta 
maša bo v župnijski kapeli sv. Marije Goretti ob 8. uri. Pol ure pred sveto mašo bo molitev 
rožnega venca in priložnost za sveto spoved. Pri maši bomo prejeli tudi popolni odpustek. 
Ob 14. uri bo sveta maša v Tržiču in po sveti maši obredi na pokopališču, pri katerih se bo 
molilo za vaše drage rajne. Ob 17. uri se bomo spet zbrali v kapeli sv. Marije Goretti, ko 
bomo molili za vaše drage rajne tri dele rožnega venca. Po molitvi pa se bomo zadržali 
ob čaju in pecivu. V Lešah ste ob 9.30 vabljeni v župnijsko cerkev k molitvi rožnega 
venca, ob 10. uri pa sledi sveta maša, po kateri sledi molitev na pokopališču. Ob 17. uri 
pa povabljeni v cerkev sv. Jakoba k molitvi rožnih vencev. V Dupljah ste ob 13.30 
vabljeni v župnijsko cerkev k molitvi rožnega venca, ob 14. uri pa sledi sveta maša, po 
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kateri sledi molitev na pokopališču. Ob 17. uri pa povabljeni v cerkev sv. Vida k molitvi 
rožnih vencev. 

• V četrtek, 2. 11. 2017 je spomin vseh vernih rajnih. Prejeli bomo tudi popolni 
odpustek. Ob 18. uri je v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za duhovne poklice, ob 
18.30 pa se prične sveta maša. Med mašo  bomo skupaj molili večernice – to je molitev 
Cerkve. Ob 8.30 je v cerkvi sv. Jakob v Lešah rožni venec za svetost in rajne, ob 9. uri 
pa se prične sveta maša. Ob 16.30 je v cerkvi sv. Vida rožni venec za blagoslov družin, 
ob 17. uri pa se prične sveta maša. V Lešah bom po maši obiskal bolnike,  Dupljah pa 
popoldne pred mašo. 

• V petek, 3. 11. 2017 je pobožnost prvega petka v mesecu, ko smo povabljeni, da se 
posvetimo Jezusovemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 
18. uri se začne molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov ter priložnost za sv. 
spoved, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Sveto mašo bomo začeli z litanijami Srca 
Jezusovega in blagoslovom z Najsvetejšim. Pri maši poteka tradicionalna nabirka za 
mašo za duhovne poklice. Dopoldne bom obiskoval starejše, bolne in onemogle.  
Uradne ure so v Lešah od 14.30 do 16.30. Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v 
Lešah molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov, ob 17. uri pa povabljeni k 
sveti maši. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah začne molitev rožnega venca za 
spreobrnjenje grešnikov, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval kriški 
župnik.  

• V soboto, 28. 10. 2017 ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Kovorska 1 - 23. Iz tega področja vabimo tudi nove člane in članice. Hvala. Poteka 
tudi pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se posvetimo Marijinemu 
Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 18. uri se začne z 
molitvijo rožnega venca s premišljevanjem  ter priložnost za sv. spoved, ob 18.30 pa 
povabljeni k sveti maši. Sveto mašo začnemo z litanijami Matere Božje in z 
blagoslovom z Najsvetejšim. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične molitev 
rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA 
MAŠA. Hvala. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čisti skupina Špelnovi, Grabnovi, 
Golmarjevi, Tavčarjevi in Kovačevi (2). Cerkev sv. Jakoba okrasite za zahvalno 
nedeljo. Ob 17. uri ste povabljeni k molitvi rožnega venca za duhovne poklice v cerkev 
sv. Vida v Duplje. K tej molitvi poleg stalnih članov/članic, vabljeni tudi ostali, da se 
pridružite. 

• V nedeljo, 5. 11. 2017, obhajamo 31. navadno nedeljo. Praznovali bomo tudi 
zahvalno nedeljo. Bogu se bomo zahvalili za vse, kar smo v preteklem letu dobrega 
prejeli in za vse, kar nas je hudega obvaroval. Prosim, da cerkev okrasite za zahvalno 
nedeljo. Na zahvalno nedeljo bo tudi »ofer« za našega gospoda župnika. Naš gospod  
župnik je zelo prijazen, skromen in delaven. Uči nas, da moramo imeti radi  Boga in vanj 
zaupati. Sredstva, ki jih med letom darujemo naš gospod župnik porabi za vzdrževanje in 
obnavljanje naše kapele. Darovi letošnje zahvalne nedelje pa so namenjeni njemu osebno. V 
nedeljo darujmo za našega gospoda župnika in mu tudi tako pokažimo, da ga imamo radi in 
smo veseli, da je pri nas. Bog vam povrni za vašo dobroto. (zapisali člani ŽPS Tržič - 



   

 

Bistrica) Sv. maša v Sp. Dupljah bo ob 8.45. Prosim, da cerkev sv. Vida okrasite za 
zahvalno nedeljo.   

 

KIOSK: Na voljo so Marijanski koledarji (priporočen dar 2,50 €),  mali žepni koledar (dar 0,50 
€), sveče (dar 1,20 €), s katerim podprete delovanje Župnijske Karitas, Družinska pratika (dar 
5,50 €), enolistni koledar  (dar  0,70 €) in koledar na špiralo (dar 5,90 €). Zraven bo košara, v 
katero daste prostovoljne prispevke. Bog Vas blagoslovi. 

 

SPLETNA DOSEGLJIVOST: Imamo posodobljen naslov spletne strani: http://zupnija-
bistrica.rkc.si/ (oz. po domače www.zupnija-bistrica.rkc.si/). Opravičujem se za težave na spletu. 
Prehajamo na škofijsko stran. Imamo tudi nov e-mail naslov zupnija.trzic-bistrica@rkc.si, vendar 
je narejena direktna prevezava na z.marijegoretti@gmail.com, ki je še v veljavi.   

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za november, december 2017 ter januar in 
februar 2018. Lepo vabljeni, da svete maše darujete za vsakodnevne »potrebe« ter za darilo ob 
godu ali rojstnem dnevu, namesto cvetja in sveč ob pogrebih, ... Hvala.  Bog Vas blagoslovi.  

 

KRONIKA: 
 

ENOTNA OZNANILA: Sedaj za vse tri obstajajo enotna oznanila. Razlikujejo se samo po glavni 
glavi ter po kroniki. Med oznanili in dogodki se župnije razlikujejo po barvi teksta: za župnijo 
Tržič – Bistrico velja črni tekst ali pa podčrtan tek (večinama je oboje), za župnijo Duplje velja 
teks v modri barvi, za župnijo Leše pa tekst v rdeči barvi. Tudi v razpredelnici za maše so 
navedeni dogodki in maše za vse tri župnije. Bog Vas blagoslovi. 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v petek, 20. 10. 2017 s pričetkom ob 19. uri v 
župnijskem domu v Bistrici pri Tržiču. Najprej smo zmolili desetko Rožnega venca. Pogovarjali 
smo se o tem, kaj bi lahko naredili, za prenos vere,  da bi bila vera v naši župniji bolj goreča. 
Odločili smo se, da bomo pri adventni nedeljski maši imeli pričevanje.  Izšla pa je tudi zgibanka 
za starše: nekaj namigov, kako lahko otrokom podarite krščanski dom. Bližnjim moramo biti 
okno, da bodo skozi nas videli Boga in ne ogledalo, v katerem bi videli sebe – oz. pot 
sebičnosti. Od 28. do 30. 10. bo g. župnik odsoten, ker bo na romanju v Medžugorju. V soboto 
zvečer in v nedeljo ob 7. uri bo maševal gospod Ciril. Pomagala mu bosta Mirko in Tonček. 
Mirko bo pripravil povabilo k darovanju za gospoda župnika, ki se bo prebralo pri vseh svetih 
mašah na žegnanjsko nedeljo,  29. 10. 2017. Prav tako se bo pri maši povabilo k okrasitvi 
oltarja za zahvalno nedeljo. Na dan vseh svetnikov 1. novembra bosta sveti maši ob 8. uri v 
kapeli in ob 14. uri na pokopališču v Tržiču. Rožni venci se bodo molili ob 17. uri. Na vernih duš 
dan 2. novembra bo sveta maša zjutraj v Lešah ob 9. uri, ob 17. uri v Dupljah in ob 18.30 v 
Bistrici. Nedelja, 5. 11. 2017 je zahvalna nedelja. Pri svetih mašah bomo pobirali darove za 
našega gospoda župnika. Priporočamo se vaši darežljivosti. V sredo, 22. 11. 2017 goduje sveta 
Cecilija. V Bistrico bodo povabljeni vsi trije pevski zbori. Imeli bodo manjšo pogostitev. V 
nedeljo, 26. 11. 2017 bomo blagoslovili nova glavna vrata (dar župnikovih sorodnikov in 
župnika), zakristijska vrata, novo drvarnico. K blagoslovu bomo povabili gospoda škofa Marjana 
Turnška  ali gospoda Stresa. Gospoda škof Turnšek je povabilo že sprejel. Prišel bo že na 
soboto, 25. 11. 2017 in bo ob 19. uri v Bistrici imel srečanje na temo Krščanstvo in 
paranormalno. Miklavževanje bo v sredo, 6.12. po sveti maši v naši kapeli. Pri svetih mašah 
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http://zupnija-bistrica.rkc.si/
http://www.zupnija-bistrica.rkc.si/
mailto:zupnija.trzic-bistrica@rkc.si
mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

bomo ponovno povabili farane za pomoč gospodu župniku, pri delih, ki jih laiki lahko 
prevzamemo. Sestanek ŽPS-ja se je z molitvijo in blagoslovom zaključil ob 20.30. (Marjeta 
Hervol) 

 

MLADINSKO SREČANJE: V soboto, 21. 10. 2017 se je ob 19.30 v župnijskem domu v Bistrici 
pričelo mladinsko srečanje. Prišlo je pet oseb: 2 iz Dupelj, 2 iz Leš in ena iz Bistrice. Pogovarjali 
smo se o Jezusovem povabilu Koga postaviti na prvo mesto? (2 Mz 20,2-3). Tako je z 
zapovedmi. Bog je nekaj velikega naredil zame in se mi predstavlja s tem načrtom. Ampak še 
vedno velja, da če je tvoj Bog tisti, ki zate ni še nič naredil, potem bodo te zapovedi presneto 
težke. Tudi za Izraelce je Bog naredil velike stvari. Njihova zgodba suženjstva v Egiptu ima 400 
let zgodovine, odkar so faraoni pozabili na Jožefa. Ta je rešil Egipt pred lakoto z razlago svojih 
sanj. Prav tako je v Egipt povabil svojo družino, ki bi drugače umrla od lakote. Sedaj, po toliko 
letih, ko niso imeli več svobode, pa Jožefovi potomci kličejo k Bogu za rešitev. In Bog se odloči, 
da bo njihov osvoboditelj. Srečanje je trajalo do 21. ure. Hvala.  

 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 25. 10. 2017 se je pri maši ob 18.30 
srečanje pričela skupina za so-pomoč z Božjo pomočjo. Prišli so 4 člani. Po maši so srečanje 
nadaljevali v župnišču. Pogovarjali so se KAKO SE LAHKO SPOPADEM S STRESOM? Jezus 
je bil nenehno pod pritiskom, vendar je ostal miren. Zakaj? Zato, ker je dosledno upošteval 8 
zdravih načel obvladovanja stresa. Ustavili smo se pri četrtem načelu: ZBRANOST – 
OSREDOTOČITE SE NA ENO STVAR HKRATI. Jezus je bil v zbranosti pravi mojster. Zdelo se 
je, da ga je skoraj vsakdo želel zmotiti. Vsak je imel zanj nekakšen načrt B. Vendar se je Jezus 
držal Božjega načrta: oznanjevati božje kraljestvo. Bil je odločen, vztrajen in zbran. Kadar se na 
moji mizi (Rick Warren) pojavi 30 zadev, jih pospravim in opravim samo eno. Ko jo dokončam, 
opravim naslednjo. Ne morete loviti dveh zajcev hkrati. Osredotočiti se morate na enega. Ko 
razpršimo napore, smo neučinkoviti. Ko pa jih usmerimo na eno reč, smo učinkovitejši. 
Razpršena luč daje slabotno svetlobo, usmerjena pa lahko zaneti celo ogenj. Jzus Kristus ni 
dovolil, da bi kaj pretrgalo njegovo osredinjenost na cilj. Ni dopustil, da bi ga drugi vznemirjali in 
spravljali v napetost. Srečanje smo končali ob 21. uri. 

 
  

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 05/90-41-670 ali 064/182-333 
E-naslov je: z.marijegoretti@gmail.com. Dosegljivi pa smo tudi na spletni strani: www.zupnija-bistrica.com. 

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) 
 

30. NEDELJA MED LETOM 

ŽEGNANJSKA NEDELJA 
Alfonz, redovnik 

2 Mz 22,20-26; Ps 18,2-51; 1 
Tes 1,5-10; Mt 22,24-40 

Ljubi Gospoda, svojega Boga 
(Lk 22,37). 

– Ljubim te, Gospod, moja moč 
in moja skala. 

29.10. 

2017 
 

NEDELJA 
 

LETO A 

7.00 

7.00 
10.30 

 

8.45 

 
 

20.00 

Medjugorje (BIH): za žive in rajne farane/faranke 

Bistrica: +++ Martinkovi 
Bistrica: +++ Troha in Kolenc 

 

Duplje: +++ Trebar in Jelar; 

(+ Ana Avsenek, obl., +++ 
Jeruc in Barbara Jeruc, obl.) 

Zg. Duplje: rožni venec za mir 

Marcel, mučenec 

Rim 8,12-17; Ps 67,2-21; Lk 13,10-17 

Aba, Oče! (Rim 8,15)). 

30.10. 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 

rožni venec  

Bistrica: +++ Raztresen;  

mailto:z.marijegoretti@gmail.com
http://www.zupnija-bistrica.com/


   

 

– Naš Bog je Bog, ki rešuje. 
 

 7.30 
 

17.00 

+++ starši Hafner in Londero 
 

Duplje: +++ Bidetovi; (+++ 
starši Hafner in Londero) 

Volbenk (Bolfenk), škof 

Rim 8,18-25; Ps 125,1-6; Lk 13,18-21 

… imamo prvine Duha (Rim 8,23). 
– Velike reči je Gospod storil za 

nas. 

31.10. 
 

TOREK 

18.00 
18.30 

 
18.30 

19.00 

rožni venec  
za telesno, duševno in 

duhovno zdravje v družini 
Bistrica: + Jože Gril, obl. 

adoracija   

VSI SVETI D.P.D. 
Rim 8,26-30; Ps 12,4-6; Lk 13,22-30 

Ne poznam vas … (Lk 13,25). 

– Jaz pa zaupam v tvoje 

usmiljenje.  
 

7.30 rožni venec za svetost in rajne 

8.00 Bist.: za žive in rajne farane/faranke 

8.00 ++ Serafina in Toma Matič  

17.00 molitev rožnih vencev 

1. 11. 
 

 

SREDA 
 

9.30 
10.00 

17.00 
 

13.30 

14.00 
 

17.00 

rožni venec za svetost in rajne 
Leše: +++ Janez Stare in Mavčevi starši 

molitev rožnih venecv  
 

rožni venec za svetost in rajne 

Duplje: +++ Barbara in vsi Jerucevi; 

(+ Franci Gradišar; + Jože Gril, obl.)  

molitev rožnih venec 

SPOMIN VERNIH RAJNIH 
Rim 8,31-39; Ps 108,21-31; Lk 13,31-35 

… ki je vstal od mrtvih (Rim 8,34). 

- Gospod, reši me v svoji 
milosrčnosti. 

 

8.30 rožni venec za svetost in rajne 

9.00 Leše: po papeževem namenu 

2.11. 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
18.30 

18.30 
18.30 

 

16.30 
17.00 

rožni venec za duhovne poklice 
Bistrica: za duše v vicah najbližje nebesom 

za srečno operacijo 

molitev večernic – molitev Cerkve 
 

rožni venec za blagoslov družin 
Duplje: zahvala za uspešno opravljene 

študije; (za srečno operacijo) 

Viktorin Ptujski, škof 
Rim 9,1-5; Ps 147,12-20; Lk 14,1-6 

Ti pa so molčali (Lk 14,4).  

– Hvali, Jeruzalem, Gospoda! 
 

16.30 rožni venec za blagoslov družin 

 17.00 Duplje: + Peter Kuhar 

– 30. dan; (+ Franc Dolhar) 

3.11. 
 

PRVI 

PETEK 

18.00 

18.30 
18.30 

 

 
16.30 

17.00 

rožni venec  

Bistrica: + Marija Košir, obl. 
+ Franc Dolhar 

 

uradne ure 
Leše: rožni venec 

Leše: + Marija Papler  

Karel Boromejski, škof 
Rim 11,1-29; Ps 93,12-18; Lk 14,1-11 

Prijatelj, pomakni se više (Lk 14,10).  
– Gospod ne zavrže svojega 

ljudstva. 
- Bistrica: čisti skupina Kovorska 25-59 

- Leše: čisti Špelnovi, Grabnovi, 

Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1) 

4.11. 
 

SOBOTA 

18.00 

18.30 
18.30 

 

17.00 
 

17.00 
 

rožni venec  

Bistrica: + Jože Lavsegar, obl.  
+ Franci Gradišar 

 

Leše: + Stanislav Frantar  
 

Duplje: rožni venec za duhovne poklice 

31. NEDELJA MED LETOM 
ZAHVALNA NEDELJA 

Zaharija in Elizabeta, starši 
Janeza Krstnika 

Mal 1,14-2,10; Ps 131,1-3; 1 

Tes 1,7b-9.13; Mt 23,1-12 
Jaz sem veliki kralj (Mal 1,14). 

– Gospod, umiri mojo dušo pri 
sebi. 

5.11. 

2017 
 

NEDELJA 
 

LETO A 

7.00 
7.00 

10.30 
 

8.45 
 
 
 

 

za žive in rajne Zorko, Avguštin, Valjavec 
Bistrica: za spreobrnjenje nevernih 

Bistrica: za žive in rajne farane/faranke 
 

Duplje: +++ Neža Kuhar, 
obl., in Klemenčkovi; (za 

spreobrnjenje nevernih; v 
zahvalo za zdravje in za srečo 

v družini; v zahvalo) 

 

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. 



   

 
 

MOLITEV OČENAŠEV PO NAMENU RAJNIH ZA VSAK DAN V MESECU  

1. VSI NAMENI, VSI NAMENI 17. NAMENI ŠT. 13, 14, 15 

2. NAMENI ŠT. 1, 2, 3 18. NAMENI ŠT. 16, 17, 18 

3. NAMENI ŠT. 1, 2, 3 19. NAMENI ŠT. 34, 35, 36  

4. NAMENI ŠT. 4, 5, 6  20. NAMENI ŠT. 37, 38, 39  

5. NAMENI ŠT. 4, 5, 6 21. NAMENI ŠT. 40, 41, 42  

6. NAMENI ŠT. 7, 8, 9 22. NAMENI ŠT. 43, 44, 45 

7. NAMENI ŠT. 10, 11, 12  23. NAMENI ŠT. 46, 47, 48 

8. NAMENI ŠT. 13, 14, 15  24. NAMENI ŠT.  

9. NAMENI ŠT. 16, 17, 18  25. NAMENI ŠT. 

10. NAMENI ŠT. 7, 8, 9 26. NAMENI ŠT. 49  

11. NAMENI ŠT. 10, 11, 12 27. NAMENI ŠT. 

12. NAMENI ŠT. 19, 20, 21  28. NAMENI ŠT. 

13. NAMENI ŠT. 22, 23, 24  29. NAMENI ŠT. 

14. NAMENI ŠT. 25, 26, 27  30. NAMENI ŠT. 

15. NAMENI ŠT. 28, 29, 30    

16. NAMENI ŠT. 31, 32, 33    
 

Jezus nas vabi: »Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri 
koli prošnji, ju bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč 
dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« »Jaz 
sem vstajenje in življenje.« Na dan vseh svetih pa bomo prebrali vse 
namene, ki ste jih darovali po namenu očenašev (v Bistrici pri maši ob 8. 
uri in pri rožnem vencu ob 17. uri; v Lešah pri maši ob 10. uri). V mesecu 
novembru bo župnik vsak dan pri osebni jutranji molitvi molil po namenih 
očenašev. Molil bo tudi pet minut pred vsako sveto mašo po namenu 
očenašev in pri maši bo podeli podelil molitveni blagoslov za rajne (v 
nedeljo pred prvo mašo in pri prvi maši). Ker ste dobili razpredelnico, 
boste videli pod katero številko se skriva vaš namen, ki ga potem najdete 
v razpredelnici, ki ima toliko okvirčkov kolikor je dne v mesecu. Črna 
barva pisave označuje namene iz župnije Tržič – Bistrica in se bo molilo v 
župniji kapeli v Bistrici pri Tržiču, rdeča barva označuje namene iz župnije 
Leše in se bodo molili v župnijski cerkvi v Lešah. Pustil bom še nekaj 
praznega prostora, da bomo lahko dodali še zakasnele namene. 
 


