
   

  
   

 

 

Tisti čas je Janez Krstnik spet stal tam in še dva izmed njegovih učencev. Ozrl 
se je na Jezusa, ki je šel mimo, in rekel: »Glejte, Jagnje Božje!« Učenca sta 

slišala, kaj je rekel, in odšla za Jezusom. (Jn 1,35–37) 
 

Gospod, danes nas še posebej vabiš, da razmišljamo ob 
besedah apostola Pavla, ki pravi: »Telo ni za nečistost, ampak 
za Gospoda.« Naši grehi nas vedno znova in znova delajo 
»stare in onemogle«. Tvoja milost in odpuščanje nas pa 
nenehno obnavljata in pomlajujeta ter nam dajeta moči, da 

lahko stojimo pred teboj. Kakor si vztrajno klical Samuela, tako vsak dan znova vztrajno 
kličeš tudi nas. V vsej ponižnosti se ti hočemo odpreti in ti prisluhniti, da te v hrupu sveta 
ne bomo preslišali, temveč se zvesto odzvali tvojemu klicu, kjerkoli in kadarkoli že nas bo 
dosegel. (Po Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 15. 1. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične rožni venec, ob 17. uri pa se prične sv. maša. Uradne ure v 
Dupljah so od 9.30 do 11.30 ter popoldne od 13. do 14.30.  
• V torek, 16. 1. 2018  se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija, ob 18.30 pa sv. maša. Po maši je srečanje za starše 
7. in 8. razreda (za tiste, ki niso bili na prvem srečanju).  
• V sredo, 17. 1. 2018 je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje 
molitvene skupine. Sv. maša v kapeli sv. Marije Goretti se prične ob 18.30. Po 
maši se v Bistrici pri Tržiču za vse tri župnije prične srečanje  Biblične skupine 
na temo Kako je greh prišel na svet? (1 Mz 3,1-22; 1 Mz 4,1-16). Vabljeni vsi, ki bi 
radi moli s Svetim pismom. 

• V četrtek, 18. 1. 2018 se ob 18. uri prične molitev rožnega venca za nove 
duhovne poklice ter svetost duhovnikov, ki se konča s sveto mašo ob 18.30. Po 
maši je srečanje gospodarskega sveta in ključarjev (pred srečanjem povabljeni k 
maši).  Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. 
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Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične rožni venec, ob 17. uri pa se 
prične sv. maša. 
• V petek, 19. 1. 2018 se ob 18. uri v kapeli rožnega venca prične molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa sv. maša. Uradne ure v Lešah so dopoldne ob 10. do 
11. ure ter od 13.30 do 14.25. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca, ob 17. 
uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 20. uri se v župnijskem domu v Dupljah prične 
srečanje zakonske skupine (1. skupina). 

• V soboto, 20. 1. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Stara 
Bistrica. Iz tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Ob 
9.00 uri se v zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano prične srečanje za 
kolednike. Tega srečanja se bodo udeležili tudi koledniki iz župnij Tržič – Bistrica 
in Duplje. Iz Bistrice je odhod ob 8. uri izpred kapele sv. Marije Goretti, ob 8.15 
pa izpred Gasilnega doma v Dupljah. Ko se vračamo iz Ljubljane, se bomo 
ustavili v Naklem na bovlingu. Domov se vrnemo okrog  15. ure.  Ob 18. uri se v 
kapeli sv. Marije Goretti rožnega venca prične molitev rožnega venca, ob 18.30 
pa sv. maša.  Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov 
družin. Lepo vabljeni! Ob 19.30 se v župnijskem domu v Lešah prične mladinsko 
srečanje župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba 
začne molitev rožnega venca, ob 17. uri pa sveta maša, ki jo pričnemo z litanijami 
Matere Božje ter z blagoslovom z Najsvetejšim.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA 
MAŠA. Cerkev čisti skupina Peračica (1). Hvala.  
• V nedelja, 21. 1. 2018 je 3. nedelja med letom. Vabljeni, da z darovanjem sv. 
maše skupaj slavimo Boga.  Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega 
venca, ob 8.45 pa sveta maša. Po maši vabljeni, da v župnišče prinesete dar za 
sedežnino. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi.

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za januar 2018 (22.1.; 25.1.; 29.-
30.1.); februar 2018, marec 2018 in april 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi. 

 

SVETA PISMA: V soboto, 27. 1. 2018 ali v nedeljo, 28. 1. 2018 (Dupljah na ta dan) 
bomo kandidatom in kandidatkam za prejem zakramenta svete birme iz župnij Tržič 
– Bistrica in Duplje podarili sveto pismo. Lahko v župnišče prinesete kako Sveto 
pismo, ki ga imate doma, lahko pa naročite v župnišču (11 € žepno Sveto pismo s 
tekstom ali 20 € Sveto pismo narejeno za birmance z razlagami). Sveto pismo lahko 
podarite starši, botri, stari starši, farani. Hvala. Imamo že enega darovalca. Tudi 
Dupljah imamo enega darovalca. 

 

 
 
 



   

 

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: 
 

KRST:  V nedeljo, 7. 1. 2018 je božji otrok postala Jakob Valjavec. Njega in 
njegovo družino izročam v molitev. JAKOB goduje na god sv. JAKOBA 
MLAJŠEGA (apostola in mučenca, 1. stoletje) in sicer 3. maja. Sv. Jakob mlajši je 
zavetnik Frizije, klobučarjev, suknarjev, kramarjev. 

 

ADVENTNA AKCIJA IN TRIKRALJEVSKA AKCIJA: Otroci veroučne šole so v 
adventni akciji za lačne otroke v misijonih zbrali €. Pri trikraljevski akciji pa se je 
zbralo €. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi! 

 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 10. 1. 2018 se je pri 
maši ob 18.30 srečanje pričela skupina za so-pomoč z Božjo pomočjo. Prišli so 4 
člani. 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 šestem načelu: PREMIŠLJEVANJE – MEDITACIJA: 
USTVARITE NAVADO OSEBNE MOLITVE. Molitev je mogočno sredstvo za 
odpravljanje stresa. Ne glede na to, kako utrujen je bil, je imel Jezus navado nekaj 
časa dnevno prebiti na samem z Bogom. Tihi trenutki na samem z Bogom so lahko 
prava dekompresijska komora za življenjski stres. V molitvi govorimo z Bogom, mu 
povemo, kaj nam leži na srcu, ter mu pustimo govoriti, ko beremo Sveto pismo. 
Veliko naših težav nastane zato, ker se ne znamo mirno usesti. Nekdo je rekel: 
»Ironično je, da človek, kadar se izgubi, podvoji svojo hitrost.« Srečanje smo končali 
ob 21. uri. 

 
  

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. NEDELJA MED LETOM 

Oton (Odon), redovnik 

1 Sam 3,3-10.19; Ps 40,2-10; 

1 Kor 6,13-20; Jn 1,35-42 
Glejte, Jagnje Božje! (Jn 1,36). 

14. 1. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

7.00 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 

B.: za družino Srečnik 
za žive in rajne farane/faranke  

 

rožni venec 

Duplje: ++ Anton in Bernarda 
Rozman 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– Glejte, prihajam, da izpolnim 
tvojo voljo. 

Absolom, škof 
1 Sam 15,16-23; Ps 49,8-23; Lk Mr 2,18-22 

Govori (1 Sam 15,16). 
– Kdor prav dela, bo videl božje 

zveličanje. 

15. 1. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 

7.30 
 

 
 
 

16.30 

17.00 

rožni venec  

Bistrica: + Marica Lausegger, obl. 

uradne ure 

molitev rožnega venca 
Duplje: +++ Viktor Cvetko in 

starši Marčun  

Marcel, papež 
1 Sam 16,1-13; Ps 88,20-28; Mr 2,23-28 

Pošlji ponj (1 Sam 16,11). 
– David je božji služabnik. 

16. 1. 

2018 
 

TOREK 

18.00 
18.30 

19.00 

rožni venec in adoracija 
B.: + Frančiška Jakupčevič (30. dan) 

srečanje za starše 7. in 8. R. 

Anton (Zvonko), puščavnik 

1 Sam 17,32-51; Ps 143,1-10; Mr 3,1-6 

Pridi k meni (1 Sam 17,44). 
– Hvaljen Gospod, moj varuh. 

17. 1. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 

18.30 
19.00 

 

molitvena skupina 

B.: +++ iz družine Šolar in Zajc 
srečanje Biblične skupine 

Marjeta Ogrska, redovnica 
1 Sam 18,6-19,7; Ps 55,2-12; Mr 3,7-12 

Ti si božji Sin (Mr 3,11). 
- Zaupam v Boga, ne bojim se. 

 

16.30 Leše: rožni venec 
17.00 + Jožefa Hrovat (30. dan) 

18. 1. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 

 

18.00 
18.30 

19.00 

Duplje.:  rožni venec za 

blagoslov dupljanskih družin 

rožni venec za duhovne poklice 
Bistrica: + Stanko Bajič, obl. 

srečanje gospodarskega sveta in ključarjev 

Makarij, opat 

1 Sam 24,3-21; Ps 56,2-11; Mr 3,13-19 

Saj je Gospodov maziljenec (1 

Sam 24,7).  
– Usmiljenje in zvestoba se 

srečujeta.  

19. 1. 

2018 
 

PETEK 

18.00 

18.30 
 

 

16.30 

17.00 
 

20.00 

molitev rožnega venca 

Bistrica: za blagoslov v družini  
 

uradne ure 

molitev rožnega venca 

Leše: + Milka Krč, obl. 
 

zakonska skupina (1. skupina) 

Fabijan in Boštjan, mučenca 
2 Sam 1,1-27; Ps 79,2-7; Mr 3,20-21 

Z uma je (mr 3,21). 
– Tvoje moči se veseli pravični. 

- B.: čisti skupina Stara Bistrica 

- Leše: čistijo Peračica (1) 
 

- 9.00 Ljubljana: srečanje 

kolednikov 

20. 1. 

2018 
 

SOBOTA 

17.00 
19.30 

 

16.30 

17.00 
 

 

 18.00 
18.30 

D.: mol. rož. ven. za nov. duh. poklice 

mladinsko srečanje 
 

Leše: rožni venec 

+++ Anton in Antonaija Brlak 
ter Anton Kersnik 

 

molitev rožnega venca  
Bistrica: + Pavel Pančur   

3. NEDELJA MED LETOM 

Neža (Janja), mučenec 

Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-9; 1 Kor 

7,29-31; Mr 1,14-20 
Spreobrnite se in verujte 

evangeliju (Mr 1,15). 
– Svoje poti, Gospod, mi daj 

spoznati.  

21. 1. 

2018 
 

NEDELJA 

 

 

 

7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 
 

za žive in rajne farane/faranke  

B.: ++ Marija in Nikola Bartolac 
 

rožni venec 

Duplje: + Rado Boncelj, obl.; 
(++ Franci in Neža Kuhar; za 

zdravje nečaka Tineta; +++ 
Kalanovi) 

 

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. 

 


