
   

  
   

 

 

Vsak mora v svojem srcu sam pripraviti prostor za Jezusa. Vsak mora sam 
zravnati Gospodovo pot in mu odpreti vrata svoje duše. To mora storiti prav 
vsak sam! Nihče ne more v srcu drugega pripravljati poti za Gospoda. A ne 
pozabimo, da le po zravnani poti se bo Odrešenik lahko približal najglobljemu 
kotičku našega srca. Naj bo to naša vzpodbuda v tem novem adventnem 
tednu, da bodo naša srca resnično pripravljena na njegov prihod. (Uvodi pri 

nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B) 
 

OZNANILA: 
 

• V nedeljo, 17. 12. 2017 nam bodo pri obeh mašah v Bistrici in pri maši v Dupljah skavti 
izročili betlehemsko lučko miru.  

• V ponedeljek, 18. 12. 2017 je ob 10.30 sv. maša v Domu Petra Uzarja. Pol ure pred 
mašo v Domu bo priložnost za božično spoved. Ob 7. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti 
v Bistrici k molitvi rožnega venca, ob 7. 30 pa k sv. maši. Ob 19. uri otroci in odrasli vabljeni k 
božični 9-dnevnici v kapelo sv. Marije Goretti. Ob 16. uri v cerkvi sv. Vida poteka za otroke 
veroučne šole (razen za 1. in 2. R.) božična spoved. Pomagal bo kovorski župnik. Ob 16.30 se 
v cerkvi sv. Vida v Sp. Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 17. uri pa sveta maša, pri 
kateri poteka božična 9-dnevnica. Med mašo bo za odrasle priložnost za božično spoved. V 
spovednici bo na voljo kovorski župnik. Ob 19. uri poteka v župnišču v Dupljah 2. adventni 
večer.  Ogledali si bomo dokumentarni film Pastir o božjem služabniku škofu Janezu Frančišku 
Gnidovcu. Od 9.30 do 12. ure ter od 13. do 15.30 ure v župnišču v Dupljah potekajo uradne 
ure. Lepo vabljeni. V Lešah ob 17. uri v cerkvi poteka božična 9-dnevnica. Vabljeni otroci in 
odrasli. Skavti bodo prinesli tudi betlehemsko lučko miru. 

• V torek, 19. 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 (med mašo poteka božična 9-dnevnica). Po maši je vabljeni k adoraciji – zrenju 
Boga in osebnemu pogovoru z Njim. Ob 17. uri v cerkvi v Lešah in Dupljah poteka božična 9-
dnevnica. Vabljeni otroci in odrasli. 

• V sredo, 20. 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 (med mašo poteka božična 9-dnevnica). Po sv. maši se v Bistrici pri 
Tržiču prične srečanje Biblične skupine za vse 3 župnije. Vabljeni vsi, ki bi radi molili in 
premišljevali ob Svetem pismu. Naslov srečanja je Zakaj je Bog ustvaril ljudi? (Rim, 5,12; Ps 
48,2). Ob 17. uri v cerkvi v Lešah in Dupljah poteka božična 9-dnevnica. Vabljeni otroci in 
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odrasli. Na ta dan po župnijah Duplje in Leše obiskujem bolne, onemogle in ostarele za božične 
praznike. Če želite, da koga še  obiščem mi sporočite na mobi ali na mail. 

• V četrtek, 21. 12. 2017 so ob 17. uri v župnišču v Bistrici vaje za božičnico. Ob 18. uri je 
v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za nove duhovne in redovne poklice ter svetost 
duhovnikov. Ob 18.30 pa se prične sveta maša (med mašo poteka božična 9-dnevnica). Po maši  
je srečanje ŽPS-ja Tržič – Bistrica (pred srečanjem povabljeni k sv. maši). Na ta dan dopoldne po 
župniji Tržič - Bistrica obiskujem bolne, onemogle in ostarele za božične praznike. Če želite, 
da koga še  obiščem mi sporočite na mobi ali na mail. Ob 17. uri v cerkvi v Lešah in Dupljah (po 
9-dnevnici se moli rožni venec za blagoslov dupljanskih družin) poteka božična 9-dnevnica. 
Vabljeni otroci in odrasli. 

• V petek, 22. 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 (med mašo poteka božična 9-dnevnica). 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 (med mašo poteka božična 9-dnevnica).  Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične 
božična 9-dnevnica, ob 18. uri pa se v isti cerkvi začnejo postavljati jaslice. Jaslice 
postavljajo kandidati/kandidatke za prejem sv. birme ter veroučenci 2. in 3. triade. 

• V soboto, 23. 12. 2017 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Kovorska 25-59. Iz tega 
okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Hvala. 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 Fridovi, Brlekovi, Krsnikovi, Kokaljevi (1). Hvala. Med mašo bo božična 9-
dnevnica in pri maši bo prepeval MPZ Lipnica, ki bo po maši imel tudi božični koncert. Ob 17. uri 
ste povabljeni k božični 9-dnevnici, po tej pobožnosti pa k molitvi rožnega venca za 
duhovne poklice v cerkev sv. Vida v Duplje.  

•  V nedeljo, 24. 12. 2017 obhajamo 4. adventno nedeljo. Vabljeni, da z darovanjem sv. 
maše kot občestvo župnij Tržič – Bistrica, Duplje in Leše skupaj slavimo Boga. Nedeljski maši 
v kapeli sv. Marije Goretti sta ob 7. in 10.30 uri. V župnijski kapeli sv. Marije Goretti se bo ob 
17. uri pričela maša sv. večera (oz. t.i. otroška polnočnica). Pol ure pred sv. mašo se bo pred 
kapelo božična igra Sveta družina in berač. Sveti večer v Bistrici se konča s polnočnico ter 
nadaljuje s sv. mašama na Božič v ponedeljek, 25. 12. 2017 ob 7. in 10.30 uri. Pri vseh treh 
mašah boste darove za vzdrževanje kapele lahko dali pri ofru ter da vam župnik seže v roke in 
zaželi blagoslovljene božične praznike. Ker na nedeljo poteka prvi sveti večer, ste vabljeni 
župljani in župljanke župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje, da doma pokropite in pokadite 
svoje domove ter tako nanje kličete Božjega blagoslova. Lepo vabljeni! Ob 19.30 se v cerkvi sv. 
Jakoba v Lešah prične molitev rožnega venca, ob 20. uri pa povabljeni k sv. maši svetega 
večera  oz. otroške polnočnice, ko začnemo praznovanje Božjega rojstva (maša na BOŽIČ v 
ponedeljek, 25. 12. 2017 bo ob 9. uri) Pri maši v Lešah na sv. večer in na božič boste lahko darove 
za cerkev oddali pri ofru ter da vam župnik seže v roke in zaželi blagoslovljenje božične praznike. 
Bog Vam povrni. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 
pa povabljeni k sv. maši.  Ob 21.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega 
venca, ob 22. uri pa povabljeni k sv. maši sv. večera  oz. otroške polnočnice, ko začnemo 
praznovanje Božjega rojstva (maša na BOŽIČ v ponedeljek, 25. 12. 2017 bo ob 8.45 – daroval jo 



   

 

bo g. Peter Kokotec, rektor ljubljanskega semenišča). Pri sv. maši v Dupljah bo poteka ofer za 
obnovo župnišča ter da vam župnik seže v roke in zaželi blagoslovljene božične praznike. 
Bog Vam povrni. 

 

Želim, da v našo hišo v župniji Tržič – Bistrica koledniki prinesejo Božji blagoslov. 
  
ime in priimek in naslov    telefon 
 

Koledniki vas bodo obiskali: v soboto, 6. 1. 2018 od 14.00. do 16.00. Prijavnico prosim vrnite 
v župnišče ali v zakristijo do srede, 4. 1. 2018. Več na: http://www.missio.si/ 

 
BLAGOSLOV DOMOV ZA ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA, DUPLJE, LEŠE 

 

Želim, da v našo hišo blagoslovi duhovnik. 
  
ime in priimek in naslov    telefon 
Oddate župniku ali pa v poštni nabiralnik.  

 

KRONIKA: 
 

Župnijska Karitas se je sestala v torek, 5. 12. 2017 po sv. maši v učilnici župnišča. Sestanek je pričel  
g. župnik, ki je  prebral kratek odlomek iz adventnega glasila Otroci za otroke o Kambodži. Tudi 
prostovoljce Župnijske Karitas je obiskal sv. Miklavž in jim prinesel skodelice za čaj. Hvala lepa sv. 
Miklavž. Bliža se konec leta zato gre zahvala vsem, ki so kakor koli pripomogli in še pomagajo pri delu 
Župnijske Karitas, za kar se je vsem prisotnim zahvalila Polona. V trgovinah so postavljeni vozički za 
darovanje za tiste, ki so pomoči potrebni. Prosimo, da v vozičke posamezniki prispevate bodisi živila ali 
izdelke za osebno higieno. Prav tako so se za dar naredili adventni venčki, ki so bili na voljo v  Bistrici 
kot v Tržiču. Vsi, ki so zaprosili za kurjavo, akcija Družina, so dobili s strani škofijske Karitas odobreno 
pomoč. Teh prosilcev je bilo 13. V decembru bo  skladišče odprto  21. 12. 2017 v običajnih urah. Hvala 
vsem, ki ste v nedeljo 3. 12. 2017 pri sv. mašah  darovali za Župnijsko Karitas. Prispevek je znašal €. 
(Mojca Sedminek) 

 
  

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) 
 

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 

 

LETO B 

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) 

Damaz I., papež 
Jer 23,5-8; Ps 71,1-19; Mt 1,18-24 

Bog z vami (Mt 1,23). 
– Svoja pota, Gospod, mi 

pokaži! 

18.12. 
 

PONEDELJEK 
 

 

16.00 
16.30 

17.00 
 

17.00 

božična spoved za otroke 
molitev rožnega venca 

Duplje: + Lucijan Snedic (dar. 

pevci; (+++ Šimnikovi in Osnanovi) 

božična 9-dnevnica 

http://www.missio.si/
mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

7.00 rožni venec  
7.30 +++ Berta Verdir, obl.;  

7.30 B.: Štefanija Oman (za r.d.) 

10.30 Dom: za nove duhovne poklice 

17.00 
19.00 

božična spoved 
adventni večer: ogled 

dokumentarnega filma Pastir  
 

17.00 Leše: božična 9-dnevnica 

Urban III., papež 

Sod 13,2-25; Ps 70,3-17; Lk 1,5-25 

Zdaj pa se le varuj! (Sod 13,4). 
– Moja usta so polna božje hvale. 

 

17.00 Leše in Duplje: božična 9-dnevnica 

19.12. 
 

TOREK 

17.00 

18.00 
18.30 

18.30 
19.00 

pevske vaje za otroško polnočnico 

rožni venec  
Bistrica: + Franc Mali  
+++ Šimnikovi in Osnanovi 
adoracija 

Evgen, mučenec 

Iz 7,10-14; Ps 23,1-6; Lk 1,26-38 

Ne boj se, Marija (Lk 1,30). 
– Vstopi naj Gospod, kralj 

slave! 

Leše in Duplje: obisk bolnikov 

20.12. 
 

 

SREDA 
 

17.00 
17.10 

18.30 
18.30 

19.00 
 

17.00 

Kovor: spovedovanje 
molitvena skupina 

B.: + Helena Rozman (dar. ŽK) 

+ Janez Dobrin, obl. 

srečanje Biblične skupine 
 

Leše in Duplje: božična 9-dnevnica 

Peter Kanizij, duhovnik 
Vp 2,8-14; Ps 32,2-21; Lk 1,39-45 

Glej, glej, prihaja! (Vp 2,8). 
– Radujte se, pravični, v Gospodu! 

 

17.00 Leše in Duplje: božična 9-dnevnica 

21.12. 
 

 

ČETRTEK 

 

17.00 
18.00 

18.30 
18.30 

19.00 

obisk bolnikov po Bistrici 

vaje za božično igro 
rožni venec za duhovne poklice 

B.:+  Franc Oman (30. dan) 
+ Frančiška Jakupčevič (7. dan) 

srečanje ŽPS-ja Tržič - Bistrica 

Frančiška Cabrini, redovnica 
1 Sam 1,24-28; Ps 1 Sam 2,1-8; Lk 1,46-56 

Prosim, moj gospod! (1 Sam 1,26).  

– Moje srce se raduje v 
Gospodu, mojem Zveličarju.  

 

17.00 Dup.: božična 9-dnevnica 

18.00 postavljanje jaslic 

22.12. 
 

PETEK 

18.00 
18.30 

18.30 
 

 

16.30 
17.00 

rožni venec  
B.: za moja birmanska varovanca 

++ Pepca in Peter Logar 
uradne ure 

Leše: rožni venec  

Leše: +++ Marjan Bohinjc in 

Fridovi starši 

Janez Kanicij, duhovnik 
Mal 3,1-24; Ps 24,4-14; Lk 1,57-66 

Janez je njegovo ime (Lk 1,63). 
– Gospod, k tebi dvigam svojo dušo. 

- Bist.: čisti skupina Kovorska 25-59 

- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi, Kokaljevi (1) 

17.00 D.: božične 9-dnevnice 
rožni venec za duh. poklice 

23.12. 
 

SOBOTA 

18.00 
18.30 

18.30 
 

16.30 

17.00 
17.45 

rožni venec  
B.: za žive in rajne Jensterle in sorodnike 

+ Tilka Mrak, obl. 
 

rožni venec 

Leše: + Marija Papler 
božični koncert 

4. ADVENTNA NEDELJA  

SVETI VEČER 
Adam in Eva 

2 Sam 7,1-16; Ps 89,2-29; Rim 
16,25-27; Lk 1,26-38 

Tako govori Gospod (1 Sam 7,5). 
– Gospodove milosti bom na vere opeval.  

 

20.00 L.: +++ Janez in Ivanka 

Mravlje ter Anže Peterman 

24.12. 

2017 
 

NEDELJA 

 

 

7.00 

7.00 
10.30 

17.00 
24.00 

 

8.45 
 

22.00 
 

za žive in rajne farane/faranke  
B.: + Bojan in Eva Kuhar ter Anica in Albin Kern 
+++ starši Čakš in Vuk 

++Anica in Milko Strlekar 
++ Kristina in Milko Strlekar 

 

Duplje: +++ starši Dolhar ter sestri 

Frančiška in Marija, obl., ter Franc Dolhar 

+ Anka Kolničar ; (+++ Bojan in 

Eva Kuhar ter Anica in Albin Kern) 

 

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. 

 


