
   

  
   

 

 

Čez dolgo časa pa je gospodar teh služabnikov prišel in 
napravil z njimi račun. In pristopil je tisti, ki je bil prejel pet 
talentov, in je prinesel pet drugih talentov ter rekel: »Gospod, 
pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih sem pridobil.« (Mt 
25,19–20) 

 

Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo prostost, moj spomin, moj 
razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to 

dal, tebi, Gospod, to vračam. Vse je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj 
mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. Amen. (sv. Ignacij Lojolski) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 20. 11. 2017 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 
Dupljah v župnišču srečanje ministrantov in ministrantk.  
• V torek, 21. 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 je srečanje za starše 1. in 2. 
razreda. Če je mogoče, naj na srečanje prideta oba: oče in mati. Kdor res ne more, je 
srečanje tudi ob 10. uri dopoldne. 
• V sredo, 22. 11. 2017 je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine. Vabljeni novi člani in članice. Ob 18.30 se v kapeli sv. Marije Goretti prične 
sveta maša.  Ob 18.30 vabljeni k sveti maši pevci in pevke vseh treh župnij, ker 
goduje sv. Ceciija. Pred mašo ob 17.30 so v župnijskem domu v župnije Tržič – 
Bistrica pevske vaje, po maši pa pevci in pevke povabljeni v učilnico na druženje. 
Lepo vabljeni!  

• V četrtek, 23. 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, 24. 11. 2017 je ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne 
molitev rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Dopoldne od 9. so 12. ure 
ter popoldne od 15. do 18. ure bo Župnijska Karitas v župnijskem domu v Bistrici pričela 
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izdelovati adventne venčke, s katerimi bodo zbirali prostovoljne prispevke za pomoč 
potrebnim. Povabljeni tudi ostali (tudi iz župnije Duplje in Leše), ki bi radi naredili kaj 
dobrega. V popoldanskem času povabljeni tudi veroučenci s straši. V župnišču v Lešah 
so uradne ure od 10. do 11. ure ter od 13.30 do 14.30. Ob 16.30 se začne molitev 
rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. V 
petek, 24. 11. 2017 se ob 9. uri v župnijskem domu v Dupljah prične delavna akcija. Iz 
glavnega hodnika se bodo pobrale kamnite plošče, odpeljala odvečna zemlja in navozil 
debelejši pesek za zračno blazino. Tako se bo pripravila podloga za izravnalni beton. 
Vabimo akcijo povabljene močne moške roke. 

• V soboto, 25. 11. 2017 ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Stara Bistrica. Iz tega  okoliša vabim nove člane in članice. 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 Bistrici prične srečanje s škofom Marjanom Turnškom 
na temo Krščanstvo in paranormalno. Zanimanje za okultizem in paranormalne 
pojave je v zadnjih desetletjih izredno naraslo. Vedno več ljudi, razočaranih nad 
večstoletno vero v vseobsegajoči razum, se zateka k tovrstnim razlagam in rešitvam, k 
neznanemu, skrivnostnemu, iracionalnemu. Marijan Veternik je navedel podatke, da 
200.000 Slovencev vsak dan kliče vedeževalce, 20 milijonov ljudi v Evropi pa se ukvarja z 
okultizmom. Kaj vse ti pojavi so? Kako naj nanje gleda kristjan? Kako pomagati mlademu 
človeku, ki se je zapletel v okultno? Vse to so vprašanja, na katera bo odgovarjal gost 
profesor moralne teologije Marjan Turnšek. Kaj je paranormalno? Marjan Turnšek bo 
natančneje spregovoril o paranormalnih pojavih, ki ne sodijo čisto v okultno. Razložil je, 
da so to »normalni pojavi, ki se pojavljajo in jih lahko beležimo, ne gre samo za 
namišljene pojave. Para pa so zato, ker jih še ne znamo razložiti. Ker še ne poznamo 
vseh naravnih zakonov, tudi ne moremo reči, da jih ne bomo znali razložiti čez nekaj 
časa.« Zato tudi ni upravičeno reči, da so ti pojavi proti naravi, ne nazadnje, »če bi Bog 
nekaj delal proti naravi, ki jo je ustvaril, bi to bilo kontraproduktivno za Boga – kakšen pa 
je ta Bog, ki se je prej zmotil, da mora sedaj popravljati na izreden način! Takšen 
protinaravni dogodek pa bi tudi človeka postavil v kot pred Bogom, da bi ga moral priznati; 
vera pa je lahko le svobodna privolitev drugemu, iz ljubezni.« Turnšek bo tako opredelil 
področja, kjer se srečujemo s paranormalni pojavi: 1. Področje karizmatičnega in 
čudežnega; 2. področje magije in vedeževanja; 3. področje, ki ga povezujemo z duhovi, 
spiritizem, doživljanje ob angelih, hudih duhovih; 4. demonski pojavi. Lepo vabljeni. 
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 Rakotovi, Kroparjevi, Batkovi, Dorini (1). Ob 9. uri se v župnijskem 
domu v Dupljah prične delavna akcija. V glavnega hodnika v pritličju  župnijskega doma 
se bo izravnalni beton, na katerega se bodo kasneje položile pohodni tlak. Vabimo akcijo 



   

 

povabljene močne moške roke. Akcija se zaključi s piknikom. 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, 26. 11. 2017, obhajamo 34. navadno nedeljo, nedelja Kristusa Kralja. 

Sveto mašo ob 10.30 uri v župniji Bistrica pri Tržiču bo daroval upokojeni 
mariborski nadškof Marjan Turnšek. Gospod nadškof bo sv. mašo daroval za 
rajna ključarja g. Milana Megliča in Petra Koširja, ki sta župniku veliko pomagala pri 
gospodarskih zadevah, domači župnik pa za rajne župnike, ki so delovali v župniji 
Tržič – Bistrica. Pri maši bo blagoslovil nova zakristijska ter glavna vhodna vrata ter 
novo drvarnico. Pri maši bosta prisotna tudi pater Andrej Pirš, ki bo med mašo v 
spovednici, in Marko Košir. Pri maši bo ofer za vzdrževanje župnijske kapele. V zahvalo 
boste dobili zgibanko z razlago novih vhodnih vrat. Gospodinje naprošam, da napečejo 
dobrote za druženje po maši, ki naj jih prinesejo do sobote do večerne maše v župnišče. 
Župnijsko Karitas naprošamo, da te dobrote razporedi po pladnjih in da organizira 
pogostitev. Vabljeni, da skupaj s praznovanjem svete maše slavimo Boga. Sv. maša v 
Sp. Dupljah bo ob 8.45. 

SVETI MIKLAVŽ: V sredo, 6. 12. 2017 sv. Miklavž ob 18.30 vabi k sveti maši, da skupaj z 
njim počastimo Boga k kapeli sv. Marije Goretti. Takoj po maši pa sledi poučni nagovor ter 
obdarovanje. Sveti Miklavž vabi, da se prijavite pri župniku, da bo lahko stvari pripravil, in 
kdor more pomaga pri darilih s prostovoljnim darom. Lepo bi bilo, da se prijavite vsaj do 
petka, 3. 12. 2017. Bog Vas blagoslovi. 

 

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. 

 

POBOŽNOST MARIJO NOSIMO: Tudi letos bomo izvedli to pobožnost. Na srečanju 
ŽPS-ja smo se pogovarjali, da bi ustvarili bazo rednih molivcev rožnega venca za 
blagoslov naših družin ob tej priložnosti. G. Mirko Meglič bo zbiral prostovoljce. Kdor bi se 
rad prijavil, naj pokliče g. Mirkota na 041/353-610. Začelo bomo z 9-dnevnico pred 
božičem, če bo dovolj prostovoljcev bomo razširili na cel adventni čas.  

 
  

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.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) 
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Matilda, redovnica 

Prg 31,10-31; Ps 128,1-5; 1 

Tes 5,1-6; Mt 25,14-30 
Prav, dobri in zvesti služabnik! 

19.11. 

2017 
 

NEDELJA 
 

7.00 

7.00 
10.30 

 

8.45 

za žive in rajne farane/faranke  
+++ Vrtačevi in Debeljakovi 
Bistrica:  v dober namen  

 

Duplje: ++ Jožef in Frančiška 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

(Mt 25,23). 
– Blagor vsakomur, ki se boji 

Gospoda. 

LETO A  
 

Kolničar; (+++ Vrtačevi in 
Debeljakovi; + Anka 

Kolničar) 

Edmund, kralj 

1 Mkb 1,10-64; Ps 118,53-158; Lk 18,35-43 

Gospod, da spregledam (Lk 18,41). 

– Varuj me v zvestobi tvojim 
zapovedim. 

20.11. 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

7.30 
 

17.00 

 
 

17.30 

rožni venec  
B.: za pravi um in pamet;  

+++ Niko, Jožef in Marija Jensterle 
 

Dup.: ++ Franc in Štefanija Sitar;  
(+ Lucijan Snedic; za žive in rajne 

dupljanske cerkvene pevce in pevke) 
srečanje ministrantov 

DAROVANJE DEVICE MARIJE 

2 Mkb 6,18-31; Ps 3,2-7; Lk 19,1-10 

Zahej, stopi hitro dol (Lk 19,5). 
– Gospod me podpira. 

21.11. 
 

TOREK 

18.00 

18.30 
18.30 

19.00 

rožni venec in adoracija 

Bistrica: + Marija Gašperlin  
+ Lucijan Snedic 

srečanje za starše otrok 1. in 2. R. 

Cecilija, devica, mučenka 

2 Mkb 7,1-31; Ps 16,1-15; Lk 19,11-28 

Trgujte, dokler ne pridem (Lk 19,13)). 

– Gospod, nasičen bom, ko bo 
zasijala tvoja slava.  

22.11. 
 

 

SREDA 
 

17.10 

18.30 
18.30 

 
 

19.00 

molitvena skupina 

B.: za žive in rajne dupljanske 

cerkvene pevce in pevke;  

žive in rajne leške in bistriške 

cerkvene pevce in pevke 
srečanje cerkvenih pevcev in pevk 

Klemen I., papež, mučenec 
Dan Rudolfa Maistra d. p. 
1 Mkb 2,15-29; Ps 49,1-15; Lk 19,41-44 

Gorel je za postavo (1 Mkb 2,26). 
- Kdor prav del, bo videl božje 

zveličanje. 

23.11. 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
18.30 

18.30 
19.00 

 

17.00 

rožni venec za duhovne poklice 
Bistrica: + Anka Kolničar 

+++ Polde Kordeš ter sorodniki in prijatelji 
molitev večernic – molitev Cerkve 

 

Duplje: rožni venec za dupljanske družine 

Andrej Dung, mučenec 
1 Mkb 4,36-59; Ps 1 Krn 29,10-12; Lk 19,45-48 

Moja hiša je hiša molitve (Lk 19,46).  

– Slavimo tvoje veličastvo. 
 

9.00 Duplje: delavna akcija 

24.11. 
 

PETEK 

 
18.00 

18.30 
18.30 

 

 

16.30 
17.00 

izdelovanje adventnih venčkov 
rožni venec  

B.: za žive in rajne Jensterle in sorodnike 
Za zdravje 

 

uradne ure 

Leše: rožni venec  

Leše: + Anton Brlak, obl. 

Katarina Sinajska, devica 

1 Mkb 6,1-13; Ps 9,2-19; Lk 20,27-40 

Učenik, dobro si povedal (Lk 20,39).  
– Veselil se bom tvojega zveličanja. 

- Bistrica: čisti skupina Stara Bistrica 

- Leše: čistijo Rakotovi, 
Kroparjevi, Batkovi, Dorini  (1)  

 

9.00 Duplje: delavna akcija 

17.00 Duplje: r. venec za duh. poklice 

25.11. 
 

SOBOTA 

18.00 
18.30 

18.30 
19.30 

 

16.00 
16.30 

17.00 
 

 

rožni venec  
Bistrica: za spravo 
+++ ata in mama Pohleven in teta Rezka 

škof Marjan Turnšek: krščanstvo in paranormalno 
 

uradne ure 

rožni venec 
Leše: + Ivanka Borštnar, obl.  
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Valerijan, škof 

Ezk 34, 11-17; Ps 23,1-6; 1 

Kor 15,20-28; Mt 25,31-46 

Kristus je vstal od mrtvih (1 
Kor 15,20). 
– Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. 

26.11. 

2017 
 

NEDELJA 

 

KRISTUS 
KRALJ 

7.00 

10.30 
10.30 

10.30 
 

8.45 
 

 

za žive in rajne farane/faranke  
++ Milan Meglič in Peter Košir 
za rajne župnike Viktorja, Pavleta in Jožeta 

B.:  + Marija Jesenko 
 

Duplje: +++ Alojz Verdir, 
obl., ter Podgorškovi; (+ 

Bojan Udovič; + Peter Kuhar) 

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. 



   

 

KRONIKA: 
 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v petek, 10. 11. 2017 s pričetkom ob 19. 
uri v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo za naše rajne zmolili desetko rožnega venca in 
zapeli pesem V nebesih sem doma. Sprejeli smo sklep, da bomo srečanja ŽPS-ja imeli vsak 
drugi četrtek v mesecu. Naslednje srečanje bo tako v četrtek, 14. 12. 2017. V sobot,  25. 
11.,  bo po sveti maši upokojeni gospod nadškof Marjan Turnšek imel predavanje na temo 
Krščanstvo in paranormalno.  V nedeljo, 26. 11. pa bo gospod Turnšek blagoslovil nove 
pridobitve naše kapele: vrata v kapelo in zakristijo ter drvarnico. K sveti maši ob 10.30 bomo 
pisno povabili gospo Marijo Meglič. Njenemu pokojnemu možu gospodu Milanu Megliču 
bomo posthumno podelili Župnijsko priznanje in zahvalo za vse delo, ki ga je opravil za našo 
župnijo. Pred  in med sveto mašo bo gospod Pirš na voljo za sveto spoved. Po maši bo 
pogostitev, ki jo bo organizirala župnijska Karitas. Gospodinje se bo prosilo, da bodo spekle 
pecivo. Za nadškofa, sodelujoče duhovnike in vse, ki so pomagali pri izgradnji se bo 
pripravilo kosilo. Organizacijo kosila bo prevzela Jelka. Tudi v letošnjem adventu bomo imeli 
pobožnost Marijo nosijo. Pobožnost bomo pričeli z devet dnevnico pred Božičem. Mirko bo 
vodil seznam. Če pa bo več interesa, pa se bo pobožnost razširila v cel adventni čas. V 
sredo, 6. 12. bo po sveti maši Miklavž obiskal otroke. Med sveto mašo bo namesto pridige 
poučna igra. Darilo za otroke bo preprosto, nekaj sladkarij in kakšna knjižica. Dar bo 
prostovoljni prispevek. V nedeljo, 10.12. bo pri sveti maši ob 10.30 pričevala sestra Barbara. 
Spovedni dan bo v petek, 15. 12. po sveti maši. V soboto, 16. 12. pa smo v Duplje povabljeni 
na potopis romanja v Medžugorje. Na romanje v Medžugorje se bomo odpravili vsako leto. 
Prihodnje leto med majskimi počitnicami. Sveti večer letos pride na nedeljo. Svete maše 
bodo v Bistrici ob 7., 10.30 in 17. uri. Polnočnica ob 24. uri, na Božič pa bodo svete maše ob 
7. in 10.30. Gospodu župniku bo v Dupljah pomagal maševati rektor ljubljanskega 
semenišča gospod Peter Kokotec. Na svetega Štefana dan v torek, 26. 12. bo ob 19. uri 
MPZ Lipnica Kamna gorica imel božični koncert. Pri maši pa se bo zapela tudi himna. 
Sestanek ŽPS-ja se je z molitvijo in blagoslovom zaključil ob 20. uri. Po sestanku je sledilo 
druženje. (Marjeta Hervol) 

 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 15. 11. 2017 se je pri maši ob 
18.30 srečanje pričela skupina za so-pomoč z Božjo pomočjo. Prišli je 5 članov. 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 petem načelu: 
POOSEBITEV – NE POČNITE VSEGA SAMI. Jezus je izbral 12 apostolov. Vznemirjeni in 
napeti smo, ker mislimo da je vse odvisno od nas. Če se malo umaknemo, bo ves svet 
propadel. Toda ko se zares umaknemo, svet zaradi tega ne propade. Jezus je delo prenesel 
na druge. Angažiral je apostole. Dve skušnjavi sta, da ne aktiviramo drugih: perfekcionizem 
(egoizem) in negotovost (ljubosumnost – kaj če bolje opravi od mene, kaj bo z mano). Da bi 
postali učinkoviti, morate angažirati tudi druge ljudi, saj se ne morate osredotočiti na več ko 
eno star hkrati in biti učinkoviti. Srečanje smo končali ob 21. uri. 

 



   

 

ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRIC, DUPLJE IN LEŠE:  
 FARNI IZLET/ROMANJE NA AVSTRIJSKO KOROŠKO 

 
PROGRAM IZLETA  

1. Zbrali se bomo ob 6.00 pred kapelo v Bistrici.  Potem se bomo odpeljali preko 
Ljubelja v Avstrijo.  Naša prva postaja na Koroškem bo Vitrinj blizu Celovca, po nemško 
Viktring. Vitrinj je znan po dogodkih po drugi svetovni vojni, ki so bili usodni za 
desetisoče Slovencev. Tam nas bo počakal prof. Vakounig, ki nam bo predstavil župnijo 
in samostan Vitrinj. Dotaknil pa se bo tudi nesrečne usode mnogih Slovencev po drugi 
svetovni vojni. 
 
2. Po obisku Vitrinja se bomo odpravili proti Tinjam, po nemško  Tainach. V Tinju je 
zelo znan Katoliški dom prosvete Tinje, kapela in cerkev. Katoliški dom prosvete 
Sodalitas je hiša izobraževanja, dialoga, umetnosti in srečanja. 
 
3. Začetki hiše segajo v trideseta leta preteklega stoletja. Iz nekdanje skromne hiše 
duhovnih vaj je z leti nastal sodoben seminarski in konferenčni center. Dom nam bo 
predstavil tamkajšnji slovenski župnik g. Jože Kopajnik. Ogledali si bomo tudi Rupnikov 
mozaik. Po predstavitvi in ogledu cerkve in kapele bo kosilo v tem domu. Če bo dovolj 
časa bomo zmolili tudi litanije Matere Božje.  
 
4. Po kosili in krajšem počitku se bomo opdpravili proti Krki, ki je znana po 
karantanski svetnici Emi Krški. Vodenje po cerkvi in samostanu bo v nemščini in bomo 
poskušali prevajati sproti. V nadaljevanju je kratek življenjepis Sv. Eme, ki praznuje svoj 
god 27. junija. Sv. Ema Kraška je znana tudi po tem, da se je, ko je odhajala iz naših 
krajev na Koroško,  ustavila na vrhu Ljubelja, se ozrla nazaj in rekla: Dežela moja, prave 
vojne ne boš imela, lahko pa boš lačna.  
 
5. Po ogledu Bazilike v Krki se bomo odpravili proti Lešam (Slovenija), kjer bomo 
imeli sv. Mašo in po maši pogostitev v lešanski šoli.  Večerjo nam bodo pripeljali iz Firbc 
okna, postregli nas bodo tudi s kuhanim vinom in čajem in nam tako vsaj malo pričarali 
adventno vzdušje. 
 

Cena izleta je 30,00 EUR 
 

 V ceno je zajet prevoz, kosilo in pogostitev v Lešah.  S seboj nujno vzemite osebni 
dokumnet, osebna izkaznica za morebitno kontrolo na meji z Avstrijo. Prijave za izlet 
sprejema Franci Praprotnik na telefon 064 106 897, stroške izleta boste poravnali  na avtobusu 
na dan odhoda. Prosimo, da pridete pred kapelo v Bistrico ob napovedanem času, da ne bomo 
zamujali na vnaprej dogovorjena srečanja v Avstriji. 
 


