
   

  
   

 

 

Vi pa se ne dajajte klicati z imenom »učenik«, zakaj eden je vaš Učenik,  vi vsi ste 
pa bratje. Tudi ne kličite nikogar na zemlji »oče«, zakaj eden je vaš Oče, 
nebeški. Tudi se ne imenujte vodniki, zakaj eden je vaš vodnik, Kristus. Kdor je 
največji med vami, bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se 
bo poniževal, bo povišan. (Mt 23,8–12) 

 

Gospod, hvala ti za rodovitno zemljo … Hvala za travnike, polja in njive, za svetlobo in 
temo, za tvoj dotik v rosi in tvoj smehljaj v cvetu … Hvala za vsak najmanjši dar, saj so le–
ti najlepši. Hvala ti, Gospod, ker ti nikoli ne jemlješ, ampak vedno daješ v obilju. Amen. 
(Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto A) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 6. 11. 2017 ob 7. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v 
Bistrici k molitvi rožnega venca, ob 7. 30 pa k sv. maši. Na vseh  treh župnijah zopet 
poteka veroučna šola. 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. Po maši je v Dupljah srečanje ŽPS-ja 
Duplje.  
• V torek, 7. 11. 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 srečanje Župnijske 
Karitas. Lepo vabljeni. 
• V sredo, 8. 11. 2017 je ob 17.10 v kapeli srečanje molitvene skupine. Vabljeni 
novi člani in članice. Ob 18.30 se prične sveta maša.  Po mašo se za vse tri župnije v 
župnišču sv. Marije Goretti v Bistrici prične srečanje Biblične skupine. Pogovarjali se 
bomo na temo Kakšno moč ima Bog? (Nah 1,3; 1 Mz 18,14). Vabljeni vsi, ki bi radi 
molili ob Božji besedi. 

• V četrtek, 9. 11. 2017 je ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec. Ob 
18.30 pa se prične sveta maša. Po maši  bomo skupaj molili večernice – to je molitev 
Cerkve. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida rožni venec za blagoslov družin. Lepo vabljeni! 

• V petek, 10. 11. 2017 je ob 10.30 v Domu Petra Uzarja sveta maša. Ob 18. uri se 
v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 18.30 pa 
povabljeni k sveti maši. Po maši je srečanje ŽPS-ja Tržič – Bistrica (pred srečanjem 
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povabljeni tudi k sv. maši).  V župnišču v Lešah so uradne ure od 13. do 14.30. Ob 
16.30 se začne molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov, ob 17. uri pa 
povabljeni k sveti maši. Ob 20. uri se v župnijskem domu v Dupljah prične prvo 
srečanje zakonske skupine. 

• V soboto, 11. 11. 2017 ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Deteljica 1 - 15. Hvala. Ob 18. uri se začne molitev rožnega venca, ob 
18.30 pa povabljeni k sveti maši. Ob 19.30 se v župnijskem domu v Dupljah prične 
mladinsko srečanje za vse tri župnije (Tržič – Bistrica, Duplje in Leše). Starši se 
domenite med seboj za prevoz. Bomo pa v času srečavanj spoznali vse tri župnije. 
Srečanje traja do 21.ure. Ob  16. uri se v Lešah pričnejo  uradne ure. 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. Sveto mašo bomo začeli z 
litanijami Matere Božje in blagoslovom z Najsvetejšim. Puščica je namenjena 
misijonarjem. Hvala. Cerkev čisti skupina Špornovi, Valavčkovi, Cajhnovi, Mrdotovi, 
Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (1). 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, 12. 11. 2017, obhajamo 32. navadno nedeljo. Vabljeni, da skupaj s 
praznovanjem svete maše slavimo Boga. 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 
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Duplje velja tekst 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. 

ROMANJE V MEDJUGORJE: Od sobote,  28. 10. 2017, do ponedeljka, 30. 10. 2017 je 
potekalo romanje v Medjugorje. Krenili smo v soboto ob 4.45 zjutraj. Napoved je bila, da bodo 
na Hrvaškem zaprli tunel Svetega Roka zaradi burje. Taka napoved je bila tudi za ponedeljek, 
ko smo se vračali. Romanje so izročili Bogu v blagoslov po Devici Mariji. Obakrat je bil odprt. V 
soboto, ko smo prispeli, smo se najprej nastanili v hotelu, potem pa smo šli na pričevanje v 
skupnost Cenacolo. Po pričevanju pa smo ob 18. uri v glavni župnijski cerkvi sv. Jakoba bili pri 
sveti maši. Po večerji smo se zopet zapeljali do cerkve, kjer smo bili na češčenju od 21. do 22. 
ure. V nedeljo smo ob 6. uri šli na hrib Križevac in imeli pobožnost križevega pota. Bila smo 
edina skupina na hribu. Po zajtrku smo se odpravili na Crnico, kjer smo molili križev pot. Po 
kosilu smo šli v Vinjonice, kjer sestre skrbijo za sirote in starejše. Sestra je bila v Rimu, kjer se 
je družila tudi s Slovenkami, zato nas je prosila, da zapojemo pesem Veš, o Marija. Otroci so 
nam zapeli nekaj pesmi in za naš blagoslov in naše družine zmolili desetko rožnega venca. 
Podarili so nam tudi kamenček iz Medjugorje, na katerem je bil prilepljen mali Jezušček. Sestra 
redovnica nas je povabila, da doma redno molimo, da ljubimo in verujemo v Božjo previdnost. 
Vse, kar smo videli, je zgrajeno zaradi darov ljudi. Tudi 51 romarjev iz Slovenije se je izkazalo 
ter so odprli svoja srca in denarnice. Ob 17. uri smo bili pri rožnem vencu in ob 18. uri pa pri 
sveti maši. Po maši smo šli na večerjo, po njej pa se je skupina 14 romarjev peš odpravila na 
Crnico in ob lučkah (bila je že noč) zmolili rožni venec. Ostali smo ostali v hoteli. V ponedeljek 
smo avtobus zložili s spominki in s hercegovsko hrano ter pijačo. Bali smo se carine na meji, 
zato smo se priporočili Bogu po Mariji. Vse je lepo potekalo. Ob 10. uri smo darovali mašo v 
hrvaškem Lurdu – Vepric. Po maši pa nam je rektor tega svetišča razkazal mozaike, ki jih je 
naredil Slovenec pater Marko Ivan Rupnik. Razložil nam je, kako s simboli pater razlaga globljo 
resničnost. Recimo: zakaj imajo osebe na Rupnikovih mozaikih vedno velike oči in male usta. 
Kdor ima uvid v globljo resničnost ima velike oči in mala usta. Kdor pa skrbi samo za telesne 
potrebe, ima velika usta in male oči. Po uri in pol vožnje smo se ustavili na počivališču Krka in 
imeli piknik ob hercegovskih sirih, salamah, pršutih, … Bilo je zelo lepo. Čeprav nismo bili na 
obiranju mandarin, je vsak s seboj nesel 1 kilogram mandarin.  

 

  

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) 
 

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) 

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


   

 

Lenart (Narte), opat 

Rim 11,29-36; Ps 68,30-37; Lk 14,12-14 

Njemu slava na veke! (Rim 11,36). 
– Gospod, usliši me ob času 

milosti. 

6.11. 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

7.30 
 

17.00 
 

17.30 

rožni venec  
Bistrica: ++ starši Ignac in Jožefa Zupan;  

v zahvalo za zdravje in za srečo v družini 
 

Duplje: ++ Angelca in Marjan, 

obl.; (+ Marija Mali, obl.) 

srečanje ŽPS-ja Duplje 

Ernest, opat 

Rim 12,5-16; Ps 130,1-3; Lk 14,15-24 

Ljubezen bodi brez hinavščine 

(Rim 12,9). 
– Gospod, v tebi sem umiril 

svojo dušo. 

7.11. 
 

TOREK 

18.00 

18.30 
18.30 

19.00 

rožni venec in adoracija 

Bistrica: v zahvalo  
v zahvalo 

srečanje Župnijske Karitas   

Bogomir, škof 

Rim 13,8-10; Ps 111,-9; Lk 14,25-33 

Spolnitev postave je torej 

ljubezen (Rim 13,10). 
– Dobro je človeku, ki je 

usmiljen.  

8. 11. 
 

 

SREDA 
 

17.10 

18.30 

18.30 
19.00 

molitvena skupina 

Bistrica: + Marija Mali, obl.;  

++ Marija in Nikola Bartolac 
srečanje Biblične skupine 

Teodor (Darko), mučenec 
Rim 14,7-12; Ps 26,1-14; Lk 15,1-10 

Ta sprejema grešnike in z njimi 

je (Lk 15,2). 
- Gospod je moja luč in moja 

rešitev. 

9.11. 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
18.30 

18.30 
19.00 

 

17.00 

rožni venec za duhovne poklice 
Bistrica: ++ Marija in Ivan Jerman 

za zdravje na duši in na telesu 

molitev večernic – molitev Cerkve 
 

Duplje: rožni venec za dupljanske družine 
 

Posvetitev lateranske bazilike 

Leon Veliki, papež 
Rim 15,14-21; Ps 97,1-4; Lk 16,1-8 

Kaj to slišim o tebi? (Lk 16,2).  
– Vsa zemlja bo videla božjo 

zmago. 
 

20.00 Duplje: zakonska skupina 

10.11. 
 

PETEK 

10.30 
18.00 

18.30 
18.30 

19.00 
 

 

16.30 

17.00 

Dom: +++ Vinko Rupar in starši Turk 
rožni venec  

Bistrica: za rajne po namenu očenašev 
+ Anton Bešter, obl. 

srečanje ŽPS-ja Tržič - Bistrica 
 

uradne ure 

Leše: rožni venec  

Leše: po namenu očenašev 

Martin iz Toursa, škof 
Rim 16,3-27; Ps 144,2-11; Lk 16,9-15 

... a Bog pozna vaša srca (Lk 16,15).  

– Slavil bom Gospoda vekomaj. 
- Bistrica: čisti skupina Deteljica 1-15 

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, Cajhnovi, 

Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi  (1) 
 

17.00 Duplje: rožni venec za  

duhovne poklice 

11.11. 
 

SOBOTA 

18.00 

18.30 
18.30 

 

19.30 
 

16.00 
16.30 

17.00 

rožni venec  

Bistrica: za rajne po namenu očenašev 

+++ starši Ana in Alojz Gramc, 

brat Slavko in sestra Olga Jeruc 

Duplje: mladinsko srečanje 
 

uradne ure 

rožni venec 
Leše: za rajne po namenu očenašev  

32. NEDELJA MED LETOM 
Jozafat, škof, mučenec 

Mdr 6,12-16; Ps 63,2-8; 1 Tes 
4,13-18; Mt 25,1-13 

Glejte, ženin! (Mt 25,6). 
– Moj Bog, mojo dušo žeja po 

tebi. 

12.11. 

2017 
 

NEDELJA 
 

LETO A 

7.00 
7.00 

10.30 
 

8.45 

 
 

+ Franc Rozman 
Bistrica: + Janez Zupančič, obl. 

Bistrica: za žive in rajne farane/faranke 
 

Duplje: + Janez Škrjanc; (+ 

Janez Zupančič, obl.; + Aleš 
Dovžan, obl.) 

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. 19, 20, 21 

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

10. NAMENI ŠT. 7, 8, 9 26. NAMENI ŠT. 49, 50, 51 

11. NAMENI ŠT. 10, 11, 12 27. NAMENI ŠT. 52, 53, 54 

12. NAMENI ŠT. 19, 20, 21  28. NAMENI ŠT. 55, 56, 57 

13. NAMENI ŠT. 22, 23, 24  29. NAMENI ŠT. 58, 59 

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 smo 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). V cerkvi so zbrani nameni in razvrščeni po številkah, 
v razpredelnici v oznanilih boste videli, pod katero številko se skriva vaš 
namen, da se boste tisti dan lahko udeležili molitve v cerkvi. 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 sem še nekaj praznega 
prostora, da bomo lahko dodali še zakasnele namene. 
 


