
   

  
   

 

 

Ko je šel ob Galilejskem jezeru, je zagledal Simona in Andreja,  
Simonovega brata, ki sta metala mrežo v jezero; bila sta namreč 
ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in naredil vaju bom za 
ribiča ljudi!« Takoj sta pustila mreže in šla za njim. (Mr 1,16–18) 

 

Gospod Jezus, Božji Pastir duš, ti si poklical apostole, da bi postali 
ribiči ljudi. Pritegni tudi danes k sebi goreče in plemenite fante iz 
naših družin ter jih naredi za svoje učence in služabnike. Zbudi v 
njih željo po odrešenju vseh ljudi, za katere na naših oltarjih vsak 
dan obnavljaš svojo daritev na križu. Tudi številna in velikodušna 

srca deklet milostno pokliči, Gospod. Vlij jim hrepenenje po evangeljski popolnosti in zbudi v njih 
željo, da se bodo v službi za tvojo Cerkev ter za uboge in bolne žrtvovale z vsem žarom in vso 
močjo tvoje ljubezni. Amen. (bl. papež Pavel VI.)

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 22. 1. 2018  se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa sv. maša, pri keteri se bomo Janiju zahvalili za njegovo 
ministriranje ter mu čestitali ob rojstnem dnevu. 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, 23. 1. 2018  so ob 17. uri v kuhinji župnišča pevske vaje otroško - 
mladinskega zbora.  Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega venca, 
ob 18.30 pa sv. maša. Po maši je adoracija (to je zrenje Boga in oseben pogovor z Njim).  

• V sredo, 24. 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. S sv. 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 (1 Mz 2,1-4; Mr 6,31; 1 
Tim 6,17). Pogovarjali se bomo na temo Kako se lahko spopademo s stresom? (rekreacija: 
vzemite si proti čas za uživanje življenja). 

• V četrtek, 25. 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 so večernice (to 
je molitev Cerkve).  Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov 
družin.  
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• V petek, 26. 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.  

• V soboto, 27. 1. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Mladina. Iz tega okoliša 
vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije 
Goretti rožnega venca prične molitev rožnega venca, ob 18.30 pa sv. maša, pri kateri bodo 
kandidati/kandidatke na prejem sv. birme prejeli Sv. pisma (tisti, ki ne morejo v nedeljo; starši in 
kandidati pridejo v zakristijo ob 18.10).  Ob 19.30 se v župnijskem domu v Bistrici prične 
mladinsko srečanje župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. Ob 10. uri so v Dupljah v cerkvi 
ministrantske vaje. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov 
družin. Lepo vabljeni! 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 (2). Hvala.  

• V nedelja, 28. 1. 2018 je 4. nedelja med letom, imenovana tudi SVETOPISEMSKA 
NEDELJA. Vabljeni, da z darovanjem sv. maše skupaj slavimo Boga. Pri sveti maši ob 10.30 
bodo kandidati/kandidatke za prejem sv. birme prejeli Sv. pisma (starši in kandidati pridejo v 
zakristijo ob 10.10). Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa 
sveta maša. Pri maši bodo kandidati/kandidatke za prejem sv. birme prejeli Sv. pisma (starši in 
kandidati pridejo v zakristijo ob 8.20). Predšolski otroci povabljeni k svetopisemskim uricam, ki 
bodo sedaj ob torkih ob 17. uri v župnišču na vsakih 14. dni. Torej povabljeni v župnišče v torek, 
30. 1. 2018 ob 17. uri.

 

VEROUČNA UČILNICA: Učilnica se sedaj v celoti prenavlja. Prebelila se bo, parket se bo 
prebrusit ter prelakiral. Vse vtičnice se bodo zamenjale, tehnični pripomočki (TV, …) zaradi 
starosti odpovedujejo in se bodo zamenjali z novimi. Omare se bodo ojačale. Garderoba se bo 
prenovila. Vlažni omet se bo odbil ter nanesli bomo sanirni omet, dali nove omare za čevlje ter 
garderobo na novo prebelili. Tudi stopnišče se bo prebelilo, držalo ob stopnišču popravilo ter 
zamenjalo pohodno preprogo na stopnišču. Prenova bo končana po zimskih počitnicah, do 
takrat pa  bo verouk potekal v kuhinji. 

 

BLAGOSLOVLJENA VODA: Sod z blagoslovljeno vodo bo sedaj stal v preddverju kapele. 
Večkrat smo pod pipo že dali posodico za voda, pa je ta večkrat izginila.  

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za januar 2018 (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 žedevet darovalcev. Tudi v Dupljah imamo že dva 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: 
 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta  je bilo v četrtek, 11. 1. 2018 s pričetkom ob 19. uri 
v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili Večernice. Gospod župnik nam je voščil 
srečno in blagoslovljeno Novo leto. V nadaljevanju smo se pogovarjali, kako smo preživeli 
božične praznike. Otroški pevski zbor, ki je pel tudi pri otroški polnočnici, bo pel v eno soboto 
zvečer in prvo nedeljo v mesecu pri sveti maši ob 10.30. Vaje bodo imeli vsak drugi torek v 
mesecu ob 17. uri. Od 28. 12. 2017 do 1. 1. 2018 je v Baslu (Švica) potekalo evropsko srečanje 
mladih. Gospod župnik nam je povedal nekaj vtisov s tega srečanja. Srečanja se je udeležilo 
nekje med 18.000 in 20.000 mladih, ki so bili razporejeni med 95 župnij po Baslu in okoliških 
mestih. Srečanja se je udeležil en mladinec iz Bistrice, eden iz Leš in ena mladinka iz Dupelj. 
Pri obeh svetih mašah v nedeljo, 14. 1. 2018 bosta pričevali sestri iz reda Frančiškank Marijinih 
misijonark. Nedelja 28. 1. 2018 je Svetopisemska nedelja. Birmanci bodo dobili Sveto pismo. 
Cerkev bomo okrasili s Svetimi pismi. Ministrantu Janiju se 22. 1. 2018 za rojstni dan podeli 
plaketa za 15 – letnico ministriranja. Petek, 2. 2. 2018 je Svečnica, v soboto 3. 2. 2018 pa 
goduje sveti Blaž. Blažev ''žegen'' se bo podelil tudi pri nedeljskih svetih mašah. S pepelnično 
sredo, 14. 2. 2018 se začenja postni čas. Povabili bomo župljane, da bi vsak petek v postnem 
času preživeli skromno. Eno postno nedeljo bomo povabili drugega župnika, naš gospod pa bo 
šel maševat drugam. Sestanek ŽPS-ja se je z molitvijo in blagoslovom zaključil ob 20.15. Po 
sestanku je sledilo druženje. (Marjeta Hervol) 

 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo, 17. 1. 2018 se je po maši ob 19. uri pričelo srečanje Biblične 
skupine. Prišlo je 5 članov. Pogovarjali smo se KAKO JE GREH PRIŠEL NA SVET? Bog je 
postavil prva človeka, Adama in Evo, na vrt. Rekel jima je, naj ne jesta od enega drevesa, 
drugače bosta umrla. Božji sovražnik, hudič, je zapeljal Evo, da je jedla sad od tega drevesa. 
Tudi Adam ga je jedel. Ko sta se odločila, da ne bosta ubogala Boga, sta grešila. Greh pomeni, 
da misliš, rečeš ali narediš stvari, ki kršijo Božje zakone. Greh v tvojem srcu je tisti, ki te sili, da 
delaš slabe stvari. Sam se ne moreš znebiti greha. Samo Bog ti lahko odpusti. 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) 
 

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 

21. 1. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

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) 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

spoznati. 

Vincencij, dijak, mučenec 
2 Sam 5,1-10; Ps 88,20-26; Mr 3,22-30 

Trdili so namreč … (Mr 3,30). 

– Bog je zvest in milostljiv. 
 

18.00 rožni venec 
18.30 Bistrica: za blagoslov v 

življenju Janiju ob rojstnem dnevu 

22. 1. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

 

 
16.30 

17.00 
 

 
 

uradne ure 
molitev rožnega venca 

Duplje: +++ Tončka, obl., in 
Peter Škrjanc; (+++ Peter 

Leben in sorodniki)  
  

Henrik, duhovnik 
2 Sam 6,12-19; Ps 23,7-10; Mr 3,31-35 

Glejte, moja mati in moji 
bratje! (Mr 3,34). 
– Gospod Bog je kralj veličastva. 

23. 1. 

2018 
 

TOREK 

17.00 

 
18.00 

18.30 
19.00 

pevske vaje otroško -

mladinskega zbora 
rožni venec in adoracija 

B.: v zahvalo za rešitev 
Adoracija 

Frančišek Saleški, škof 

2 Sam 7,4-17; Ps 88,4-30; Mr 4,1-20 

Sejalec seje besedo (Mr 4,14). 
– Bog je milostljiv vekomaj. 

24. 1. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

18.30 
 

molitvena skupina 
Bistrica: + Štefan Duh, obl. 

srečanje skupine za so-pomoč z 
Božjo pomočjo 

Spreobrnjenje apostola Pavla  
2 Sam 7,18-29; Ps 131,1-14; Mr 4,21-25 

Glejte, kaj slišite! (Mr 4,24). 
- Bog mu bo dal prestol njegovega 
očeta Davida. 

25. 1. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 

 

18.00 

18.30 

19.00 

Duplje.:  rožni venec za 

blagoslov dupljanskih družin 

rožni venec za duhovne poklice 

Bistrica: za zdravje Zvezdane 

molitev večernice 

Timotej in Tit, škofa 

2 Sam 11,1-17; Ps 50,3-11; Mr 4,26-34 

Kakor gorčično zrno je … (Mr 

4,31).  
– Usmili se nas, o Bog, ker smo 

grešili.  

26. 1. 

2018 
 

PETEK 

18.00 

18.30 
 

 

16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

Bistrica: + Franc Oman  
 

uradne ure 

molitev rožnega venca 

Leše: + Janez Meglič, obl. 

Angela Merici, redovnica 
2 Sam 12,1-17; Ps 50,12-17; Mr 4,35-41 

Utihni, umiri se (Mr 4,39). 
– Čisto srce, o Bog, mi ustvari. 

- Bistrica: čisti skupina Mladina 

- Leše: čistijo Peračica (2) 
 

10.00 ministrantske vaje 

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

27. 1. 

2018 
 

SOBOTA 

16.30 

17.00 

 

18.00 
18.15  

18.30 
 

18.30 
19.30 

Leše: rožni venec 

++ Vida in Ivan Požun, obl. 
 

molitev rožnega venca  
srečanje staršev in kandidatov 

Bistrica: +++ Anica, obl., in 
Franc Mihelič 

prejem Sv. pisem 
mladinsko srečanje 

4. NEDELJA MED LETOM 
SVETOPISEMSKA NEDELJA 

Tomaž, učitelj 

5 Mz 18,15-20; Ps 95,1-9; 1 

Kor 7,32-35; Mr 1,21-28 

Vem, kdo si: Sveti, od Boga 
(Mr 1,24). 

– O da bi danes poslušali Božje 
besede.  

28. 1. 

2018 
 

NEDELJA 

 

 

 

7.00 
10.10 

10.30 
10.30 

 

8.15 

8.20 
8.45 

 

8.45 
 

za žive in rajne farane/faranke  
srečanje staršev in kandidatov 

B.: ++ Blaž in Tinca Klemenc 

izročitev Sv. pisem 
 

rožni venec 

srečanje staršev in kandidatov 
Duplje: ++ Olga in Polde Jeruc, obl.; (+ 

Marija Gradišar, obl.; + Karlo Trošt, obl.) 

izročitev Sv. pisem 

 

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. 

 

 

 



   

 

ZAKAJ ITI K MAŠI V NEDELJO? To vprašanje je postavil papež Frančišek. Sam je takoj 
odgovoril nanj: »Nedeljsko obhajanje evharistije je 'središče življenja Cerkve' (glej KKC, 
2177). Mi kristjani gremo k nedeljski maši, da bi se srečali z vstalim Gospodom. Ali bolje 
rečeno, da bi pustili, da nas on sreča, da bi poslušali njegovo besedo, se okrepčali na 
njegovi gostiji in tako postali Cerkev oziroma njegovo mistično telo, ki danes živi v svetu. 
Dan, ko je Gospod vstal od mrtvih. To so od vsega začetka razumeli Jezusovi učenci, ki 
so sv. mašo obhajali na 'prvi dan v tednu', ko je Jezus vstal od mrtvih. Rimljani so ga 
imenovali 'dan sonca'. Na ta dan je Gospod poslal Svetega Duha. Zaradi tega je nedelja za 
nas 'sveti dan', posvečen z evharističnim obhajanjem, živo navzočnostjo Gospoda med nami 
in za nas. Maša je torej tista, ki naredi krščansko nedeljo. Krščanska nedelja se vrti okoli 
maše. Kakšna je namreč nedelja za kristjana, če v njej manjka srečanje z Gospodom? 
Evharistija – učiteljica vrednot. Nekatere sekularizirane družbe so izgubile krščanski čut 
za nedeljo, osvetljeno z evharistijo, kar je papež označil za greh. V takšnih okoljih je treba 
ponovno obuditi to zavest, da bi se povrnil pomen »praznika, veselja, župnijske skupnosti, 
solidarnosti, počitka, ki krepi dušo in telo«. Učiteljica vseh teh vrednot je evharistija, nedeljo 
za nedeljo. Zato je drugi vatikanski koncil želel poudariti, da je nedelja prvi in glavni praznični 
dan, ki ga je treba priporočati in vpeljati v pobožnost vernikov, da bo postal tudi dan veselja 
in počitka. 
Nedelja kot dan počitka. Krščanski čut, da se živi kot otroci in ne kot sužnji, ki se je gojil z 
evharistijo, je iz nedelje naredil skoraj univerzalen dan počitka. Brez Kristusa smo obsojeni, 
da nam gospodarijo dnevna utrujenost, zaskrbljenost in strah pred jutrišnjim dnem. 
Nedeljsko srečanje z Gospodom pa nam daje moč, da danes živimo z zaupanjem in s 
pogumom ter gremo naprej z upanjem. Evharistično občestvo z Jezusom, vstalim in večno 
živim, napoveduje nedeljo brez zahoda, ko ne bo več nobenega napora, ne bolečine, ne 
žalovanja, ne solza, ampak samo veselje ob življenju v polnosti in za vedno z Gospodom. 
Tudi o tem blaženem počitku nam govori nedeljska maša, ko nas uči, da se tekom tedna 
izročimo v roke Očeta, ki je v nebesih. 
Da bi prejeli, kar zares potrebujemo. Kaj torej lahko odgovorimo nekomu, ki nam pravi, da 
mu niti nedeljska maša nič ne pomeni, ker je pomembno dobro živeti in ljubiti bližnjega? Kot 
je odgovoril papež Frančišek, je res, da se kvaliteta krščanskega življenja meri v zmožnosti 
ljubiti, kakor je rekel Jezus: »Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med 
seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35). A kako lahko prakticiramo evangelij, ne da bi nedeljo za 
nedeljo jemali energijo iz neizčrpnega izvira evharistije? »Ne gremo k maši zato, da bi nekaj 
dali Bogu, ampak da bi od njega prejeli tisto, kar zares potrebujemo,« je izpostavil. »Tebi 
naša hvala ni potrebna, vendar pa nas po daru svoje ljubezni kličeš, da se ti zahvaljujemo. 
Naše hvalnice ničesar ne dodajo tvoji veličini, a nam izprosijo milost, ki nas rešuje« (Rimski 
misal, Navadni hvalospev 4). 
Zakaj torej iti k maši v nedeljo? Mi kristjani potrebujemo udeležbo pri nedeljski maši, ker 
samo s Kristusovo milostjo, z njegovo živo navzočnostjo v nas in med nami, lahko v praksi 
uresničujemo njegovo zapoved in smo tako njegove verodostojne priče. (papež Frančišek) 
 



   

 

KRONIKA: 

 

V četrtek, 18. 1. 2018 se je ob 19. uri v župnijskem domu v Bistrici župnik srečal 
s ključarji in gospodarskim svetom. Zahvalil se jim je za njihovo pomoč. 
Pregledali so delovanje v letu 2017 in ugotovili, da smo izpeljali večino 
projektov, ki smo si jih zadali v letu 2017. V letu 2018 bomo zamenjali strešno 
opeko na župnijskem domu. Pripravili bomo projekt za odvodnjavanje 
župnijskega doma ter ureditev okolice in potem bomo to izvedli. Pri svetem 
Juriju bomo v zakristiji položili nov lesen pod ter učvrstili strop v zvoniku. 
 


