
   

  
   

 

 

V njihovi shodnici pa je bil prav tedaj človek z nečistim 
duhom in je zavpil:  »Kaj imamo s teboj, Jezus 
Nazarečan? Si nas prišel pokončat? Vem, kdo si: 
Sveti, Božji.« Jezus pa mu je zapovedal: »Umolkni in 
pojdi iz njega!« Nečisti duh ga je stresel, zavpil z 
močnim glasom in šel iz njega. Vsi so se tako začudili, 
da so razpravljali med seboj: »Kaj je to? Nov nauk z 

oblastjo! Celo nečistim duhovom ukazuje in so mu pokorni.« (Mr 1,23–25) 
 

Obsedenost je huda bolezen. Nobena druga oblast ji ni kos, razen moč Jezusa 
Kristusa. Človek, ustvarjen za srečo, ne ve, kje naj jo najde. Današnji 
evangeljski odlomek je eden od odgovorov na to vprašanje. Srečanje z 
Jezusom, osebna odločitev zanj, prinaša v dušo mir in srečo.  Verjameš v to? 
Poskusi v svojem vsakdanu in spoznal boš srečo v svojem bistvu. (T. 
Kompare) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 29. 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, 30. 1. 2018  se ob 18. uri 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, 31. 1. 2018 je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje 
molitvene skupine. To molitveno srečanje bomo končali z litanijami sv. Jožefa 
ter s prejemom blagoslova z Najsvetejšim. Sv. maša v kapeli sv. Marije 
Goretti se prične ob 18.30. K maši vabljeni vsi, ki se poklicani k vzgoji starši, 
učitelji, kateheti, … Po sv. maši se v Bistrici pri Tržiču prične srečanje 

BISTRIŠKI ZVON 

4. NEDELJA MED LETOM – 

LETO B - SVETOPISEMSKA 
28. 1. 2018 – 4. 2. 2018 



   

 

Biblične skupine za vse 3 župnije. Naslov srečanja je Kaj je Bog storil glede 
greha? (1 Mz 3,15; Rim 5,21-21). 
• V četrtek, 1. 2. 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).  V Dupljah in Lešah bom 
dopoldne obiskal bolnike. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni 
venec za blagoslov družin.  

• V petek, 2. 2. 2018 je pobožnost prvega petka v mesecu, ko smo 
povabljeni, da se posvetimo Jezusovemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo 
za spreobrnjenje grešnikov. Ob 8. oz.18. uri se začne molitev rožnega venca 
za spreobrnjenje grešnikov ter priložnost za sv. spoved, ob 8. 30 oz. 18.30 
pa povabljeni k sveti maši. Sveti maši bomo začeli z litanijami Srca 
Jezusovega in blagoslovom z Najsvetejšim. Je tudi praznik Svečnica. 
Praznik nam sporoča, da je Jezus Luč sveta. Pri svetih mašah bomo 
blagoslovili sveče, ki bodo pred oltarjem in ki jih boste prinesli (ali vzeli v 
kapeli – dar za svečo). Pri maši poteka tradicionalna nabirka za 
razsvetljavo. Dopoldne bom obiskoval starejše, bolne in onemogle.  
Uradne ure so v Lešah od 13.30 do 14.30. Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. 
Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov, ob 17. 
uri pa povabljeni k sveti maši, ki se prične z litanijami. Ob 16.30 se v cerkvi 
sv. Vida v Dupljah začne molitev rožnega venca za spreobrnjenje 
grešnikov, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval kriški župnik.  

• V soboto, 3. 2. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Ročevnica. 
Iz tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Poteka 
tudi pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se posvetimo 
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 
18. uri se začne z molitvijo rožnega venca s premišljevanjem  ter priložnost 
za sv. spoved, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Sveto mašo začnemo z 
litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. Goduje sveti Blaž, 
zato bomo pri maši delili Blažev žegen zoper bolezni v grlu in zoper 
vsakega drugega zla. Postimo se grdih besed, kletev, .... Ob 17. uri je v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. Ob 19.30 se v 
župnijskem domu v Bistrici prične mladinsko srečanje župnij Tržič – 
Bistrica, Leše in Duplje. 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. Pri maši bomo delili Blažev žegen. Cerkev čisti 
skupina Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1). Hvala.  
• V nedelja, 4. 2. 2018 je 4. nedelja med letom. Vabljeni, da z darovanjem 
sv. maše skupaj slavimo Boga. Po obeh mašah se bo delil Blažev žegen. Ob 
8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta 
maša. Pri maši bo potekal ofer za razsvetljavo in kurjavo. Bog Vam povrni.  Po 
maši pa se bo delil Blažev žegen.

 

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 februar 2018, marec 2018 in 
april 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi. 
  

KRONIKA: 
 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 24. 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 sedmem načelu: REKREACIJA – VZEMITE SI PROSTI 
ČAS ZA UŽIVANJE ŽIVLJENJA. Počitek in oddih v življenju nista neobvezna. 
Počitek je pravzaprav tako pomembne, da ga je Bog vključil v svojih deset 
zapovedi. Sedmi dan – Gospodov dan je bila namenjena človeku, ker Bog ve, da 
naš telesni, čustveni in duhovni ustroj potrebuje redne premore. Jezus je 
premagoval stres, ker je užival življenje. Uravnoteženost v življenju je ključ 
obvladovanja stresa. 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) 
 

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). 

28. 1. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

7.00 
10.10 

10.30 
10.30 

 

8.15 

8.20 

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.; (+ 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– O da bi danes poslušali Božje 
besede. 

8.45 
 

8.45 

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

izročitev Sv. pisem 

Valerij, škof 
2 Sam 15,13-16-13; Ps 3,2-7; Mr 5,1-20 

Kako ti je ime? (Mr 5,9). 
– Vstani, Gospod, in me reši. 
 

 

29. 1. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

 

 
 

16.30 
17.00 

 
 

molitev rožnega venca 
B.: v zahvalo za uspešno 

zdravljenje 
 

uradne ure 
molitev rožnega venca 

Duplje: +++ Klemenčkovi; 
(+++ Peter Kuhar; v zahvalo 

za uspešno zdravljenje)  

Martina, mučenka 
2 Sam 18,9-19,4; Ps 85,1-6; Mr 5,21-43 

Ne boj se, samo veruj (Mr 5,36). 
– Gospod, poslušaj in usliši me. 

30. 1. 

2018 
 

TOREK 

18.00 

18.30 
18.30 

19.00 

molitev rožnega venca 

B.: +++ Franc Valjavec in Kosovi 

+ Bernarda Arhar (Podrekarjeva; 7. dan) 

adoracija 

Janez Bosko, redovnik 

2 Sam 24,2-17; Ps 31,1-7; Mr 6,1-6 

Tako govori Gospod (2 Sam 24,12). 

– Gospod, odpusti krivdo 
mojega greha. 

31. 1. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

19.00 
 

molitvena skupina 
Bistrica: + Terezija Šnobel 

srečanje  Biblične skupine  

Brigita Irska, opatinja 
1 Kr 2,1-12; Ps 1 Krn 29,10-12; Mr 6,7-13 

Drži se postave Gospoda (1 Kr 2,3). 
- Gospod, ti si gospodar vsega. 

 

Duplje in Leše: obisk bolnikov 

1. 2. 

2018 
 

 

PRVA 
ČETRTEK 

 

17.00 

 

18.00 

18.30 
19.00 

Duplje.:  rožni venec za 

blagoslov dupljanskih družin 

rožni venec za duhovne poklice 

B.: ++ Marija in Anton Teran 

molitev večernice 

JEZUSOVO DAROVANJE 
Sir 47,2-11; Ps 17,31-51; Mr 6,14-29 

Kaj naj prosim? (Mr 6,24).  

– Hvaljen Bog, naš rešitelj.  
 

16.30 molitev rožnega venca 

17.00 ++ Ana in Jože Janc; 

(+ Vladimir Sitar) 

2. 2. 

2018 
 

PRVI 

PETEK 
 

SVEČNICA 

8.00 

8.30 

18.30 
 

 

16.30 
17.00 

oz. 18.00 molitev rožnega venca 

po namenu župnije Bistrica 

Bistrica: + Franc Oman  
 

uradne ure 

molitev rožnega venca 
Leše: ++ Dora in Janez 

Meglič 

Blaž, škof, mučenec 
1 Kr 3,4-13; Ps 118,9-14; Mr 6,30-34 

Prosi, kaj naj ti dam (1 Kr 3,5). 
– Gospod, nauči me svojih zakonov. 

- Bistr.: čisti skupina Ročevnica 

- Leše: čistijo Špelnovi, 
Grabnovi, Golmarjevi, 

Tavčarjevi, Kovačevi (1) 

3. 2. 

2018 
 

PRVA 

SOBOTA 

17.00
19.30 

 

 16.30 
17.00 

 

18.00 

18.30 

D.: rož. ven. za nov. duh. poklice 
mladinsko srečanje 
 Leše: molitev rožnega venca 

+ Marija Kersnik – Valavčeva mama 
 

molitev rožnega venca  

Bistrica: +++ starši Kavar 
 

5. NEDELJA MED LETOM 

Leon, mučenec 

Job 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1 
Kor 9,16-19.22-23; Mr 1,29-39 

Vsi te iščejo (Mr 1,37). 
– Gospod ozdravlja potrte v 

srcu.  

4. 2. 

2018 
 

NEDELJA 

 

 

 

7.00 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 
 

za žive in rajne farane/faranke  

B.: ++ Andreja in Valentina Oman 
 

rožni venec 
Duplje: ++ Peter in Julka 

Verdir; (+ Ignac Bajželj – 
Zadraga) 

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. 

 


