
   

  
   

 

 
»Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi 
angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega 
veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo 
ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce 
bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.« (Mt 
25,31–33) 

 

Če so hudobni kaznovani v skladu s pravičnostjo, so dobri 
nagrajeni v skladu z milostjo. Zakaj četudi bi opravili nešteta dobra dela, bi bila še vedno 
velikodušnost milosti tista, ki bi jim za to malo in skromno pomoč dala v zameno tako velika 
nebesa, večno kraljestvo in slavo. Zato delajmo dobro in brez vsakega dvoma upajmo, da nam 
bo Gospod dal neskončno veselje, ki neskončno presega vsako našo zaslugo. (sv. Krizostom) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 27. 11. 2017 ob 7. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v 
Bistrici k molitvi rožnega venca, ob 7. 30 pa k sv. maši, ki se bo končala z litanijami 
Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. 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 priprava na krst, ob 18.45 pa vaje za ministrante in ministrantke.  
• V torek, 28. 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 adoracija, gledanje Jezusa 
in osebni pogovor z njim. 
• V sredo, 29. 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.  Z mašo se v Bistrici pri Tržiču prične srečanje skupine za so-pomoč z 
Božjo pomočjo za vse 3 župnije. Vabljeni vsi, ki ste se znašli v »temi«, da vanjo 
posijemo z lučjo Božje besede (Mr 6,31). Pogovarjali se bomo na temo Kako se lahko 
spopademo s stresom? (rekreacija: vzemite si prosti čas za uživanje življenja, …). 

• V četrtek, 30. 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. Dopoldne obiskujem bolne, onemogle in ostarele po župnijah Duplje in Leše. 
Tisti pa, pri katerih še nisem bil, pa bi želeli, mi prosim sporočite na maila ali pa na 
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mobitel, da jih obiščem. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida rožni venec za blagoslov 
družin. Lepo vabljeni! 

• V petek, 1. 12. 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. Dopoldne bom 
obiskoval starejše, bolne in onemogle. Uradne ure v Lešah se pričnejo ob 13. uri, ker 
dopoldne v Bistrici obiskujem bolnike. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca za 
spreobrnjenje grešnikov ter sv. spoved, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. Sveto 
mašo bomo začeli z litanijami Srca Jezusovega in blagoslovom z Najsvetejšim. Po 
večerni maši v Osnovni šoli Leše poteka izdelava adventnih venčkov. Vsak si bo 
lahko izdelal venček za domov, skupaj bomo naredili venček za na daritveni oltar v cerkvi, 
nekaj venčkov pa bomo naredili za starejše, ki si jih sami ne morejo narediti in bodo na 
voljo v soboto pri maši. S seboj prinesite adventne svečke in ostali material, ki ga imate 
na voljo doma. Lahko prinesete tudi zelenje in druge dodatke.  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 z litanijami Srca Jezusovega, ki jo bo daroval kriški župnik.  

• V soboto, 2. 12. 2017 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Mladina. Hvala. Ob 
10. uri otroci in starši v župnišče k izdelavi adventnih venčkov. Material za venčke 
prinesite s sabo.  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. Pri maši bomo blagoslovili 
adventne venčke. Ob 19.30 je v župnijskem Domu v Dupljah srečanje mladinske 
skupine. 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. Pri maši bomo blagoslovili adventne venčke. Nabirka pri 
maši je namenska: za Karitas. Hvala za vašo radodarnost. Cerkev čisti skupina 
Rakotovi, Kroparjevi, Batkovi, Dorini (1). Hvala.  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. Ob 18. uri povabljeni v 
župnijski dom v Dupljah k izdelovanju adventnih venčkov. Obroč in svečke prinesite s 
seboj. Lepo vabljeni. 

• V nedeljo, 3. 12. 2017 obhajamo 1. adventno nedeljo – začnemo novo cerkveno leto – 
leto B. Ker je to nedelja Karitas, bodo mašni darovi namenjeni v ta namen. Priporočamo se 
vaši radodarnosti, da bomo lahko pomagali pomoči potrebnim. Pri obeh mašah bomo 
blagoslovili adventne vence. Pred kapelo bodo na voljo venčki. Z darom za njih boste pomagali 

pri delovanju naše Župnijske Karitas. Sv. maša v Sp. Dupljah bo ob 8.45. Pri maši bomo 



   

 

podelili zakrament sv. krsta, blagoslovili bomo adventne venčke in nabirka bo 
namenska: za Karitas. Hvala za vašo radodarnost, da bomo lahko še naprej pomagali 
ljudem, ki so v stiski.

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. 

 

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.  

 

ADVENTNO IZLET/ROMANJE: Poteka v soboto, 9. 12. 2017.  
 

KRONIKA: 
 

SVETA CECILIJA: V sredo, 22. 11. 2017 se je župnik David zahvalil v imenu župnij cerkvenim 
pevkam in pevcem župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše ter MePZ Lipnica (za pomoč župniji 
Tržič – Bistrica pri slovesnostih) za lepšanje bogoslužja s petjem. Prišlo je 36 pevcev in pevk. 
Eno uro pred večerno mašo so imeli skupne pevske vaje, potem so peli pri sveti maši.  Po maši 
pa smo se poveselili v učilnici župnijskega doma v Bistrici pri Tržiču. 

 

OBNOVITVENA DELA: V sredo, 22. 11. 2017 je g, Jože Lukanc iz Dupelj vgradil nova 
cerkvena vrata v župnijski kapelo sv. Marije Goretti s podobami: bl. Antona Martina Slomška ter 
božjih služabnikov profesorja Antona Strleta, škofa Janeza Frančiška Gnidovca ter škofa 
Antona Vovka.  Podobe je izrezljal Matej Balantič iz Dupelj. Potreboval je čez 300 ur. Vrat ni 
potreboval zapirati za sabo, ker imajo vrata zapiralni avtomat. Posodobil in uredil se je tudi 
varnostni sistem. Namesto analognih so se postavile nove digitalne kamere ter snemalnik.  

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical FRANCA OMANA (Deteljica 7, župnija Tržič - 
Bistrica; 79 let). Umrl je 18. 11. 2017, pogreb pa je bil 23. 11. 2017  v Tržiču. Gospod, daj 
mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. 

 
  

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) 
 

34. NEDELJA MED LETOM 
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). 

26.11. 

2017 
 

NEDELJA 

 

KRISTUS 

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; (+ 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 
– Gospod je moj pastir, nič mi ne 

manjka. 
KRALJ  Bojan Udovič; + Peter Kuhar) 

MARIJA S ČUDODELNO SVEINJO 

Virgil in Modest, škofa 
Dan 1,1-20; Ps Dan 3,52-56; Lk 21,1-4 

Bog je storil … (Dan 1,9). 
– Hvalevreden in veličasten na 

veke. 

27.11. 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

7.30 
 

17.00 

17.30 
18.45 

rožni venec  
za pravi um in pamet;  

Bistrica: + Stane Peterlin 
 

Dup.: ++ Zlata in Peter Rozman 

priprava na krst 
srečanje ministrantov 

Katarina Laboure, redovnica 

Dan 2,31-45; Ps Dan 3,57-60; Lk 21,5-11 

Glej, bil je velik kip (Dan 2,31) 
– Hvalite in poveličujte ga vekomaj. 

28.11. 
 

TOREK 

18.00 

18.30 
18.30 

19.00 

rožni venec 

Bistrica: + Rudi Kolar  
+ Bojan Udovič  

adoracija 

Saturnin, mučenka 

Dan 5,1-28; Ps Dan 3,62-67; Lk 21,12-19 

Mane, tekel, fares (Dan 5,25). 
– Hvalite in poveličujte ga vekomaj. 

29.11. 
 

 

SREDA 
 

17.10 

18.30 
18.30 

18.30 

molitvena skupina 

Bistrica: + Marija Pernuš, obl.  
+ Peter Kuhar 

 skupina so-pomoč … 

Andrej, apostol 
Dan 6,12-28; Ps Dan 3,68-73; Lk 21,20-28 

Blagor vam bodi v izobilju (Dan 

6,26). 
– Hvalevreden in veličasten na 

veke. 

30.11. 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
18.30 

18.30 
19.00 

 

 

17.00 

rožni venec za duhovne poklice 
Bistrica: + Lojzka Erlah 

+ Franc Oman (7. dan) 
molitev večernic – molitev Cerkve 

 

obisk bol. po žup. Duplje in Leše 

Duplje: rožni venec za dupl. družine 

Eligij, škof 

Dan 7,2-14; Ps Dan 3,75-80; 
Lk 21,29-33 

Gledal sem v nočnih videnjih 
(Dan 7,13).  

– Hvalevreden in veličasten na 
veke. 

1.12. 
 

PRVI 

PETEK 

18.00 

18.30 
18.30 

 

 

16.30 
17.00 

17.30 
 

17.00 

rožni venec  

za žive in rajne Jensterle in sorodnike 
B.: za rajne po namenu očenašev 

 

uradne ure 

Leše: rožni venec  

Leše: + Anton Hočevar 

OŠ: izdelava adventnih venčkov 
 

Duplje: + Janko Kržišnik, obl. 

Natalija, mučenka 

Dan 7,15-27; Ps Dan 3,82-87; Lk 21,34-36 

Njegovo kraljestvo je večno 
kraljestvo (Dan 7,27).  
– Hvalite in poveličujte ga vekomaj. 

- Bistrica: čisti skupina Mladina 

- Leše: čistijo Rakotovi, 
Kroparjevi, Batkovi, Dorini  (2)  

 

17.00 rožni venec za duh. poklice 
18.00 izdelava adv. venčkov 

2.12. 
 

PRVA 
SOBOTA 

10.00 

18.00 
18.30 

18.30 
 

19.30 
 

16.00 

16.30 
17.00 

izdelava adventnih venčkov 

rožni venec  
Bistrica: + Ciril Brglez (duhovnik) 

+++ iz rodbine Sok, Majcen 
in Marijana Kostanjevec 

mladinsko srečanje 
 

uradne ure 

rožni venec 
Leše: +++ za vse Lombarjeve  

1. ADVENTNA NEDELJA 

Frančišek, redovnik 

Iz 63,16-64,7; Ps 80,,2-19; 1 

Kor 1,3-9; Mr 13,33-37 
Pazite in čujte, ker ne veste, 

kdaj pride čas! (Mr 13,33). 
– Razjasni svoje obličje in 

rešeni boste. 

3.12. 

2017 
 

NEDELJA 

 

 

7.00 

7.00 
10.30 

 

8.45 
 

 

+ Ivan Mihelič (duhovnik) 

Bistrica: + Franc Jekovec  
za žive in rajne farane/faranke  

 

Duplje (krstna nedelja): + 
Vlasta Tišler, obl.; (+++ 

starši in sestra Gradišar) 

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. 


