
   

  
   

 

 
Prvo adventno nedeljo, ki je hkrati tudi nedelja Karitas, 
obhajajmo z željo in prošnjo, da ljubezen postane naše 
poslanstvo in naš način življenja. Če bi vsak po svojih 
močeh res prispeval svoj delež k lajšanju stisk in 
bolečin, v katerih se znajdejo mnogi zaradi različnih 
vzrokov, bi življenje teh ljudi bilo veliko lažje. Hvala 
vam, dobrotniki, sodelavci in prostovoljci Karitas. Po 
vaši dobroti je križ mnogih lažji. Ob nedelji Karitas 

iskreno vabim tudi nove prostovoljce, da se pridružite Karitas, da se ta veriga ljubezni in dobrote 
še poveča in da še bolj utrdimo vezi. Adventni čas, ki ga danes začenjamo, nas spodbuja, da se 
še dejavneje vključimo v lajšanje bolečin in da svojo vero sredi tega sveta živimo kot znamenje 
upanja in Božje bližine. (Alojzij Cvikl ) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 4. 12. 2017 ob 7. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici k 
molitvi rožnega venca, ob 7. 30 pa k sv. maši. Povabljeni k 9-dnevnici kot pripravo na praznik 
Brezmadežno spočetje Device Marije. Povabljeni, da se v adventnem času z molitvijo, branjem 
Svetega pisma in dobrimi deli pripravimo na Gospodovo rojstvo, 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 
srečanje ŽPS-ja Duplje, ob 19. uri pa poteka priprava na krst. Otroci v Dupljah naj od sedaj 
naprej k verouku nosijo copate. Ker so tla v veži zabetonirana in  v veroučilnici položene 
ploščice, ni več ovir, da otroci ne bi bili v veroučilnici v copatih, ki so bolj udobne in še bolje 
občutijo talno ogrevanje. 

• V torek, 5. 12. 2017 bo ob 17. uri bo Klara Leben za veroučence/veroučenke 9. R. 
imela pevske vaje za otroško polnočnico. Na to vajo vabljeni tudi veroučenci/veroučenke ostalih 
razredov. Ob 18. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici k molitvi rožnega venca 
in adoraciji, ob 18. 30 pa k sv. maši. Po maši je srečanje Župnijske Karitas. Na srečanje 
vabimo tudi nove člane in članice.  V Dupljah za otroke 1. in 4. razreda na ta dan zaradi 
Miklavževanja odpade verouk. 

• V sredo, 6. 12. 2017 je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine. Vabljeni novi člani in članice. Sv. Miklavž ob 18.30 vabi k sveti maši, da skupaj z 
njim počastimo Boga v kapeli sv. Marije Goretti. Med sveto mašo bo poučna igrica. Po maši 
pa je srečanje s svetim Miklavžem, njegov nagovor in obdarovanje. Sveti Miklavž vabi, da se 

BISTRIŠKI ZVON 

1. ADVENT NEDELJA – LETO B 

 
3. 12. 2017 – 10. 12. 2017 



   

 

prijavite pri župniku, in kdor more pomaga pri darilih, lahko pomaga s prostovoljnim prispevkom, 
ki ga lahko odda pri nabirki med mašo.  

• V četrtek, 7. 12. 2017 je ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za nove 
duhovne in redovne poklice ter svetost duhovnikov. Ob 18.30 pa se prične sveta maša. Po 
maši  bo v Bistrici srečanje za starše otrok 3. R. – za tiste, ki niso bili na prvem srečanju. Če 
je možno, naj prideta oba: oče in mati. Če res ni mogoče priti zvečer, bo na voljo tudi srečanje 
dopoldne ob 10. uri. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida rožni venec za blagoslov družin. Lepo 
vabljeni! 

• V petek, 8. 12. 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 na praznik Brezmadežnega spočetja Device Marije. Pri maši bomo zmolili litanije 
Matere Božje za dar čistosti v mislih, besedah in dejanju ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Ob 
19. uri so v župnišču v Bistrici vaje za božičnico, ki bo pred otroško polnočnico. 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. Sv. Miklavž vabi k sveti 
maši, da skupaj z njim počastimo Boga v cerkvi sv. Jakoba. Na koncu svete maše bo 
poučna igrica. Po maši pa je srečanje s svetim Miklavžem, njegov nagovor in obdarovanje. 
Vabljeni vsi lešanski otroki, prijave niso potrebne. Ob 16.30 povabljeni k molitvi rožnega 
venca, ob 17. uri pa k sveti maši na praznik Brezmadežne, ki jo bo daroval kriški župnik. Ob 
20. uri se v župnijskem domu v Dupljah prične srečanje zakonske skupine (1. skupina). 
V soboto, 9. 12. 2017 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Ročevnica. Hvala. Ob 18. uri 
se prične molitev rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Ob 19.30 je v 
župnijskem domu v Lešah srečanje mladinske skupine.  Ob 6. uri izpred kapele sv. Marije 
Goretti odpelje avtobus (je že poln) na tradicionalni  adventni izlet (Celovec – kava; Vetrinje; 
Tinje –  kosilo; sv. Ema Krška – ogled cerkve; Leše – sv. maša  ob 17. uri in večerja). Da bo 
odhod pravočasen pridite pred kapelo vsaj do 5.50. Odhod drugega avtobusa je izpred 
gasilskega doma v Dupljah ob 5.30. V Zadragi pobere ob 5.35. Lahko se prijavite še vsi, 
tako iz Bistrice kot iz Dupelj, do zasedbe mest, ki jih je še 8. 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. Cerkev čisti skupina Okornovi, Hočevarjevi, Šlosarjevi, 
Samorašnikovi, Marjana Oblak, Katja Razinger (1). Hvala.  Ob 10. uri v župnišču Dupljah 
poteka ustvarjalna delavnica – izdelovali bomo voščilnice, ki jih bomo v nedeljo, 10. 12. 2017, 
po sv. maši prodajali pred cerkvijo. Izkupiček bomo namenili za misijone (akcija Otroci za 
otroke). Lepo vabljeni. 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, 10. 12. 2017 obhajamo 2. adventno nedeljo. Vabljeni, da z darovanjem 
svete maše kot občestvo skupaj slavimo Boga. Pri maši ob 10.30 v Bistrici za otroke 3. R. 
poteka prva spoved. Otroci in starši pridejo pred kapelo vsaj 20 minut pred začetkom sv. 
maše. Sv. maša v Sp. Dupljah bo ob 8.45. Pri maši bomo podelili zakrament sv. krsta. 

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. 

 

KRONIKA: 
 

KRŠČANSTVO IN PARANORMALNO: V soboto, 25. 11. 2017 je po večerni maši v učilnici župnijskega 
doma v Bistrici pri Tržiču imel upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek predavanje z naslovom 
Krščanstvo in paranormalno. Navzočih je bilo 33 faranov in farank iz vseh treh župnij. Pri naravnem vidimo 
vzrok in posledico, pri paranormalnem pa vidimo posledico, ne pa vzroka. Gospod nadškof nam je podal tri 
kriterije, po katerem naj kristjan presoja paranormalno: razumski (ali se da vsaj malo razumsko razložiti), 
etični (do kod človek lahko gre?) in verski (ali je to združljivo z vero?). Bilo je zelo zanimivo ter ura in pol je 
minila v trenutku. Gospod nadškof je poudaril, kdor veruje v Jezusa in ima z njim osebni odnos, se nima 
česa bati. Na koncu nam je nadškof Marjan podelil božji blagoslov. 

 

BLAGOSLOVI: V nedeljo, 26. 11. 2017 je nadškof Marjan z asistenco v sprevodu med petjem prišel do 
novih glavnih vrat v župnijsko kapelo sv. Marije Goretti. Tu je župnik najprej razložil, zakaj se na vratih 
nahajajo podobe blaženega škofa Slomška ter božjih služabnikov škofa Vovka, škofa Gnidovca in 
profesorja Strleta. Navzoči so to razlago dobili tudi napisano. Župnik je tudi povedal, da se bodo 
blagoslovila tudi nova zakristijska vrata, nova slika Presvetega Jezusovega Srca, nova slika 
Brezmadežnega Marijinega Srca, nova drvarnica in skladišče in prenovljeno stopnišče v župnijski dom in 
alarmni sistem. Potem je blagoslovil vodo ter izrekel blagoslovilne molitve nad omenjenimi stvarmi oz. 
pridobitvami. Pri nagovoru je gospod nadškof premišljeval o vratih kot prehodu iz minljivega v večno 
življenje. Vrata kot simbol za Jezusa, ki je življenje samo in se nimamo česa bati. Pri nagovoru nas je g. 
nadškof presenetil, ko je povedal, da današnja slovesnost poteka na rojstni dan blaženega škofa Antona 
Martina Slomška. Pri maši sta somaševala še gospod Ciril Lazar in gospod Marko Košir, v spovednici pa je 
bil pater Andrej Pirš. Pred končnim blagoslovom je g. nadškof posmrtno podelil župnijsko odlikovanje 
Milanu Megliču, ki ga je prejela žena Marija Meglič. Kapela je bila polna romarjev in romaric, Sedišča so 
bila zapolnjena, veliko pa jih je še stalo. Pri ofru ste za obnovo kapelo darovali €. Bog Vam povrni in vas 
blagoslovi. Hval vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k lepoti bogoslužja (delo, petje, ministriranje, z branjem, 
peka in postrežba, čiščenje in krašenje, kuhanje kosila, z darovanjem darov). 

 

PRVI PETEK: V petek, 1. 12. 2017 so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za nove duhovne 
poklice in svetost duhovnikov. Zbrali ste €. Maša po tem namenu se bo darovala v Domu Petra Uzarja v 
ponedeljek, 18. 12. 2016 ob 10.30 uri. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 
  

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) 
 

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 

 

LETO B 

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) 

Janez Damaščan, duhovnik 
Iz 2,1-5; Ps 121,1-9; Mt 8,5-11 

4.12. 
 

17.00 
 

Duplje: +++ Janez in Marija 
Gradišar, Vida Matoz; (+ 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Pridem in ga ozdravim (Mt 8,7). 
– V Gospodovo hišo pojdemo veseli. 

 

7.00 rožni venec  
7.30 za rajne po namenu očenašev;  

7.30 B.: ++ starši Čimžar, obl. 

PONEDELJEK 
 

 

 
 

17.30 
19.00 

Demetrij Fajdiga; ++ starši 
Čimžar, obl.; Anka Kolničar) 

srečanje ŽPS-ja Duplje 
priprava na krst 

 

Saba (Savo), opat 

Iz 11,1-10; Ps 71,1-17; Lk 10,21-24 

Strah Gospodov mu je všeč (Iz 11,3). 
– V njegovih dneh bo mir in pravičnost. 

5.12. 
 

TOREK 

17.00 
18.00 

18.30 
18.30 

19.00 

pevske vaje za otroško polnočnico 
rožni venec in adoracija 

Bist.: + Marjeta Jurčevič, obl.  
za zdravje, za srečno operacijo 

srečanje Župnijske Karitas  

Nikolaj (Miklavž), škof 

Iz 25,6-10; Ps 22,1-6; Mt 15,29-37 

Koliko hlebov imate? (Mt 15,34). 

– V Gospodovi hiši bom vedno 
prebival. 

6.12. 
 

 

SREDA 
 

17.10 
18.30 

18.30 
 

18.30 

molitvena skupina 
Bist.: + Demetrij Fajdiga, obl.  

Materi Božji na čast za 
zdravje vnuka 

miklavževanje v kapeli 

Ambrož, škof, cerkveni učitelj 
Iz 26,1-6; Ps 117,1-27; Mt 7,21-27 

Zaupajte v Gospoda za vedno 

(Iz 26,4). 
– Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. 

7.12. 
 

 

ČETRTEK 

18.00 

18.30 
18.30 

19.00 
 

17.00 

rožni venec za duhovne poklice 

B.: +++ Srečnik in Albreht 
+ starši in sestra Gradišar 

Srečanje za starše otrok 3. R. 
 

Duplje: rožni venec za dupl. družine 

BREZMADEŽNO SPOČETJE 

DEVICE MARIJE 
Iz 29,17-24; Ps 26,1-14; Mt 9,27-31 

Davidov sin, usmili se naju (Mt 9,27).  
– Gospod je moja luč in moja rešitev.  

 

17.00 Dup.: ++ Helena in Jože Bajželj 

20.00 zakonska skupina (1. skupina) 

8.12. 
 

PETEK 

10.30 

18.00 
18.30 

18.30  
19.00 

 

 

16.30 
17.00 

17.00 

Dom: + Anka Kolničar 

rožni venec  
za žive in rajne Jensterle in sorodnike 
B.: +++ Marija, Milan in Blaž  Kavar 

vaje za božično igro 
 

uradne ure 

Leše: rožni venec  

Leše: vse Dorine 

miklavževanje 

Berrnard Jezusov, redovnik 

Iz 30,19-26; Ps 146,1-6; Mt 9,35-10,8 

Zastonj ste prejeli, zastonj 

dajajte (Mt 10,8).  
– Blagor vsem, ki zaupajo v Gospoda. 

- Bistrica: čisti skupina Ročevnica 

- Leše: čistijo Okornovi, 

Hočevarjevi, Šlosarjevi, 
Samorašnikovi, Marjana Oblak, 

Katja Razinger  (1)  

9.12. 
 

SOBOTA 

6.00 

18.00 

18.30 
18.30 

19.30 
 

16.30 

17.00 
 

10.00 

17.00 

začetek adventnega izleta/romanja 

rožni venec  

B.: za moja birmanska varovanca 

+++ starši Tadel in Tomaž 

mladinsko srečanje 
 

rožni venec 

Leše: +++ Pustovi in Vladimir Pernuš 
 

izdelava božičnih voščilnic  

rožni venec za duh. poklice 

2. ADVENTNA NEDELJA  

Judita, svetopisemska žena 

Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2 
Pt 3,8-14; Mr 1,1-8 

Glejte, vaš Bog! (Iz 40,9). 
– Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto! 

10.12. 

2017 
 

NEDELJA 

 

 

7.00 

7.00 

10.30 
10.30 

 

8.45 
 

za žive in rajne farane/faranke  
Bistrica: + Lucijan Snedic  

+++ Viktor in Božo Peternel ter Viki 

prva sveta spoved 
 

Duplje (krstna nedelja): + Ciril in 

Frančiška Jelar; (+ Lucijan Snedic; +++ 
starši in brat Krumpestar) 

 

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. 


