
   

  
   

 

 
Prišel je Janez in je v puščavi krščeval ter oznanjal krst spreobrnitve 
za odpuščenje grehov. In prihajala je k njemu vsa Judeja in vsi 
Jeruzalemčani in so se mu, spovedujoč se svojih grehov, dajali 
krstiti v reki Jordanu.  In oznanjal je: »Za menoj pride močnejši od 
mene in jaz nisem vreden, da bi se sklonil pred njim in odvezal 
jermen njegovega obuvala. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo 
krstil s Svetim Duhom.« (Mr 1,4–5.7–8) 

 

Hvala ti, Gospod, da si potrpežljiv in čakaš na naše spreobrnjenje; hvala ti za vse naše angele 
varuhe, ki nas usmerjajo na tvojo pot, pa tudi za vse smerokaze, ki vodijo v večno življenje. Ti, 
ki nas krščuješ z vodo in Svetim Duhom, bodi z nami milostljiv; naj se vselej zgodi tvoja volja. 
Amen. (Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 11. 12. 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 cerkvi sv. Vida 
srečanje za ministrante, ob 19. uri pa poteka v župnišču v Dupljah poteka adventni večer.  
Ogledali si bomo dokumentarni film Goreči škof o božjem služabniku nadškofu Antonu 
Vovku. Od 9.30 do 12. ure ter od 13. do 14.30 ure v župnišču v Dupljah potekajo uradne 
ure. Lepo vabljeni.  

• V torek, 12. 12. 2017 bo ob 17. uri bo Klara Leben za veroučence/veroučenke 9. R. in 
veroučenci/veroučenke ostalih razredov imela pevske vaje za otroško polnočnico. Ob 18. uri 
povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici k molitvi rožnega venca in adoracija, ob 18. 
30 pa k sv. maši. Po maši je srečanje za starše otrok 7. in 8. 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.  

• V sredo, 13. 12. 2017 je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine. Vabljeni novi člani in članice. Ob 18.30 vabljeni k sveti maši, da skupaj z njim 
počastimo Boga v kapeli sv. Marije Goretti. 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? (premišljevanje - meditacija: ustvarite navadno osebne 
molitve). 
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• V četrtek, 14. 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 ŽPS-ja Tržič  Bistrica (pred srečanjem povabljeni k maši). Ob 17. 
uri je v cerkvi sv. Vida rožni venec za blagoslov družin. Lepo vabljeni! 

• V petek, 15. 12. 2017 se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Z mašo se prične tudi spovedni dan kot 
priprava na božične praznike. Spovedovala bosta kovorski župnik in g. Ciril Lazar. Ob 19. 
uri so v župnišču v Bistrici vaje za božičnico, ki bo pred otroško polnočnico. V župnišču v 
Lešah so uradne ure od 10. do 11. ure ter 13. do 14.30. Ob 16.30 se začne molitev rožnega 
venca za spreobrnjenje grešnikov, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. v cerkev sv. 
Jakoba.  Ob 20. uri se v župnijskem domu v Dupljah prične srečanje zakonske skupine (2. 
skupina). 

• V soboto, 16. 12. 2017 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Na Jasi, Zelenica. Iz 
tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Hvala. Ob 14. uri se prične 
priprava za krst za starše in botre. Ob 18. uri se prične molitev rožnega venca, ob 18.30 pa 
povabljeni k sveti maši. Med mašo bo potekala božična 9- dnevnica. Vabljeni otroci in 
odrasli. 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 (2). 
Hvala. V Lešah v cerkvi sv. Jakoba bo med mašo potekala božična spoved. Na voljo bo 
kovorski župnik. Med mašo se bo pričela božična 9-dnevnica. Ostale  dneve pa bo ta 
pobožnost potekala: v nedeljo ob 10. uri, med delavnikom pa ob 17. uri. Lepo vabljeni otroci in 
odrasli. Ob 17. uri ste povabljeni k pričetku božične 9-dnevnice, po tej pobožnosti pa k 
molitvi rožnega venca za duhovne poklice v cerkev sv. Vida v Duplje. Ostale dneve pa bo 
ta pobožnost potekala: v nedeljo med mašo, med delavniki pa ob 17. uri. Ob 19.30 je v 
župnijskem domu v Dupljah srečanje mladinske skupine, ki bo potekala v okviru potopisa 
romanja o Medjugorju. Vabljeni vsi, ki ste bili na tem romanju ter vse, ki bi radi duhovno rasli.   

• V nedeljo, 17. 12. 2017 obhajamo 3. adventno nedeljo. Vabljeni, da z darovanjem svete 
maše kot občestvo skupaj slavimo Boga. Pri maši ob 10.30 v Bistrici poteka božična 9-
dnevnica. Otroci in starši lepo povabljeni. Sv. maša v Sp. Dupljah bo ob 8.45. Pri maši bomo 
potekala božična 9-dnevnica. V Lešah otroci in odrasli vabljeni v cerkev sv. Jakoba k 
božični 9-dnevnici ob 10. uri. 

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. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za januar 2018, februar 2018, marec 2018 in 
april 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi. 

 

BLAGOSLOV DOMOV IN OBISK SV. TREH KRALJEV: Vabljeni, da se prijavite za blagoslov 
domov in za obisk treh kraljev. Napišete se na list pred kapelo ali pa pokličete župnika. Pred kapelo 



   

 

so na voljo kadilo in gorilne tablete za blagoslov domov (kadilo in ena tableta – dar; kadilo in 3 tablet – 
dar). Dar daste v košaro. Tudi v župnijah Leše in Duplje povabljeni, da se prijavite k blagoslovu hiš. 
Kadilo in oglje dobite v zakristiji. 

 

VERKI TISK: Vabljeni, da se prijavite za verski tisk 2018. Prav je, da imate tisk, ki vas vabi k 
duhovni rasti. Tisti, ki ste ta tisk prejemali na svoj naslov, naj bo tudi v letu 2018 tako. Dobili 
boste položnico na svoj naslov. Tudi novi naročniki se prijavite tako. Ognjišče: 29,70 €; 
Prijatelj: 11,70 €; Misijonska obzorja: 9 €; Magnifikat: 55,8 €; Najst: 23,4 €; Družina: 93,70 
€. Lepo vabljeni. 

 

KRONIKA: 
 

PRIPRAVA NA BOŽIČNI ČAS - IZDELAVA ADVENTNIH 
VENČKOV: V soboto, 2. 12. 2017 sta dve punčki prišli na 
delavnico izdelave adventnih venčkov, ki jo je vodila 
Rosana Tavčar. V torek, 5. 12. 2017 je ob 17. uri okoli 10 
otrok imelo pevske vaje za petje pri otroški polnočnici. 
Hvala. Vabimo še ostale. Hvala. 

 

NEDELJA KARITAS: V nedeljo, 3. 12. 2017 se je 
praznovala nedelja 
Karitas. Dobri ljudje ste za pomoč ljudem v stiski zbrali €. Bog 
Vam povrni. 

 

MIKLAVŽ: V torek, 6. 12. 2017 se je ob 18.30 darovala sveta 
maša ob godu sv. Miklavža. Pri njej so sodelovali tudi 
kasneje obdarjeni otroci in njihovi starši s petjem in 
prošnjami. Dragana je z nekaterimi otroci namesto pridige 
pripravila poučno igrico. Po maši, torej nekako ob 19. uri, pa 

je sledil najprej poučna igrica, ki nas je poučila, da je težave potrebno rešiti s pogovorom. Po 
igrici pa nas je obiskal sveti Miklavž, ki nas je najprej prisrčno nagovoril, potem pa je obdaril 
okoli 30 otrok (nekateri otroci so zboleli, zato jim je sv. Miklavž darila poslal po njihovih starših). 
Bog 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) 
 

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 

 

LETO B 

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) 

Damaz I., papež 11.12. 16.30 molitev rožnega venca 
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Iz 35,1-10; Ps 84,9-14; Lk 5,17-26 

Nikar se ne bojte! (Iz 35,4). 

– Gospod, pridi in nas reši. 
 

7.00 rožni venec  

7.30 +++ starši in brat Krumpestar;  

7.30 B.: za sorodnike in dobrotnike 

 

PONEDELJEK 
 

 

17.00 
 

17.30 
19.00 

Duplje: za zdravje; v zahvalo za 

uspešno zdravljenje; + Jurij Hojan) 
srečanje za ministrante 
adventni večer: ogled 

dokumentarnega filma Goreči 
škof o Antonu Vovku 

MARIJA IZ GAUDALUPE 

Iz 40,1-11; Ps 95,1-13; Mt 18,12-14 

Glejte, vaš Bog! (Iz 40,9)). 

– Naš Bog prihaja kot močni. 

12.12. 
 

TOREK 

17.00 

18.00 
18.30 

18.30 
19.00 

pevske vaje za otroško polnočnico 

rožni venec in adoracija 
B.: v zahvalo za uspešno zdravljenje  

+++ starši Tadel in Tomaž 
srečanje za starše otrok 7. in 8. R. 

Lucija, devica, mučenk 

Iz 40,25-31; Ps 102,1-10; Mt 11,28-30 

Kdo je ustvaril zvezde? (Iz 40,26). 
– Slavi moja duša Gospoda! 

 

16.30 rožni venec 

17.00 + Janko Tomše (7. dan) 

13.12. 
 

 

SREDA 

 

17.10 

18.30 
 

18.30 
18.30 

molitvena skupina 

B.: za žive in rajne Jensterle 
ter sorodnike  

za nove duhovne poklice 
so-pomoč z Božjo pomočjo 

Janez od Križa, duhovnik 
Iz 41,13-20; Ps 144,1-13; Mt 11,11-15 

Ne boj se, jaz ti pomagam (Iz 41,13). 
– Usmiljen in milostljiv je Gospod. 

 

17.00 Dup.: rož. venec za dup. družine 

14.12. 
 

 

ČETRTEK 

18.00 

18.30 
 

18.30 
19.00 

rožni venec za duhovne poklice 

B.: Milan Zdjelar ter starši 
Bajželj in Zdjelar 

+ Jurij Hojan 
srečanje ŽPS-ja Tržič - Bistrica 

Marija de Rosa, redovnica 
Iz 48,17-19; Ps 1,1-6; Mt 11,16-19 

Komu naj primerjam ta rod? (Mt 11,16)).  
– Kdor gre za teboj, Gospod, bo imel 

luč življenja.  
 

20.00 Duplje: zakonska 

skupina (1. skupina) 

15.12. 
 

PETEK 

18.00 
18.30 

18.30 
18.30  

19.00 
 

16.30 
17.00 

rožni venec  
za moja birmanska varovanca 
B.: +++ Jančič in Samo Praprotnik 

spovedni dan 

vaje za božično igro 
 

Leše: rožni venec  

Leše: +++ Cvenkeljnovi iz Leš 

Albina, mučenka 

Sir 48,1-11; Ps 79,2-19; Mt 17,10-13 

Kako častitljiv si bil, Elija (Sir 48,4).  
– Gospod, naš Bog, razjasni 

svoj obraz, da bomo rešeni. 
- Bistrica: čisti skupina Na Jasi, Zelenica 

- Leše: čistijo Okornovi, 
Hočevarjevi, Šlosarjevi, 

Samorašnikovi, Marjana Oblak, 
Katja Razinger  (2)  

16.12. 
 

SOBOTA 

 
14.00 

18.00 
18.30 

18.30 
 

16.30 
 

16.30 

17.00 
 

17.00

19.30 

začetek božične 9 - dnevnica 

priprava na krst 

rožni venec  
Bistrica: za spravo 

za blagoslov ob godu (za župnika) 
 

Tržič: božična spoved 
 

rožni venec 

Leše: ++ starši Legat 
 

rožni venec za duh. poklice 
Duplje: potopis romanja v Medjugorje  

3. ADVENTNA NEDELJA  
Lazar, svetopisemski mož 

Iz 61,1-2a.10-11; Ps Lk 1,47-
54; 1 Tes 5,16-24; Jn 1,6-28 

Kaj praviš sam o sebi? (Jn 1,22). 
– Moja duša se raduje v mojem 

Bogu!  
10.00 Leše: božična 9-dnevnica 

17.12. 

2017 
 

NEDELJA 

 

 

7.00 
7.00 

10.30 
 

18.00 
 

8.45 

 
 

za žive in rajne farane/faranke  
Bistrica: + Francka Verdir  

+++ Marija Cotelj 
 

Križe: božična spoved 
 

Duplje: + Ciril Meglič, obl.; (+ 

Berta Verdir, obl.; + Francka Verdir) 

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. 


