
   

  
   

 

 

Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je 
krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa 
odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In 
zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj 
imam veselje.« (Mr 1,9–11) 

 

Dobri Jezus, popolnoma se ti darujem. Zaupam ti vse svoje želje 
in upe, hkrati pa tudi svoje skrbi in trpljenje. Izpolni vse načrte, ki 
jih imaš z menoj. In hvala za vse darove, prejete pri svetem krstu. 
Naj z njimi skrbno ravnam ter z njimi služim tebi in ljudem. Izlivaj 

name svojo milost in daj, da ob pomoči Svetega Duha, stopam po pravih poteh. (Po 
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• VEROUČNA ŠOLA: S 7. 1. 2018 se za vse tri župnije pričnemo verouk. 
• V ponedeljek, 8. 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. Po maši je srečanje ŽPS-ja Duplje. 
Uradne ure v Dupljah so od 9.30 do 11.30 ter popoldne od 14. do 14.30.  
• V ponedeljek, 9. 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). Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične rožni venec, ob 17. uri pa se prične sv. maša. 
• V sredo, 10. 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. 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). 

• V četrtek, 11. 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 ŽPS-ja Tržič – Bistrica (pred srečanjem povabljeni k maši).  Ob 17. uri je v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. Lepo vabljeni! 
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• V petek, 12. 1. 2018 se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične molitev rožnega 
venca, ob 10.30 pa sv. maša. Ob 18. uri se v kapeli rožnega venca prične molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa sv. maša. Uradne ure v Lešah se pričnejo ob 13.30, ker 
dopoldne v Bistrici v Domu Petra Uzarja poteka sv. maša. Ob 16.30 se začne molitev 
rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. Pri maši sodeluje s petjem pevski  
zbor KD Ljubno. Po maši pa bo ta zbor zapel še 8 božičnih pesmi. 

• V soboto, 13. 1. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Loka, Na Logu in 
Cesta na Loko. 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.  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 Paloviče (1). Hvala. Ob 19.30 se v župnijskem domu v Lešah prične 
mladinsko srečanje župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. 
• V nedelja, 14. 1. 2018 je 2. 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. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za januar 2018 (15.1.; 18.1.; 22.-23.1.; 
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 bomo kandidatom in 
kandidatkam za prejem zakramenta svete birme iz župnij Tržič – Bistrica in Duplje 
podarili sveto pismo. Lahko v župnišče prineste 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 

 

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: 
 

STATISTIKA ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA ZA LETO 2017 - KRSTI: V letu 2017 je bilo 
krščenih 7 otrok (3 dečki, 4 deklice; 5 iz izven-zakonskih skupnosti, 2 iz zakonske 
skupnosti; 5 iz domače župnije, 2 iz drugih župnij). PRVO OBHAJILO: V letu 2017 je bilo 
12 otrok pri prvem svetem obhajilu (7 fantov, 5 deklice; 11 iz 3. razreda in 1 iz 6. razreda).  
 



   

 

BIRMA: V letu 2017 je bilo 29 mladostnikov pri sv. birmi (16 mladostnic, 13 mladostnikov; 
23 iz domače župnije in 6 iz drugih župnij).  POROKE: V letu 2017 ni bilo v župniji porok.  
POGREBI: Cerkvenih pogrebov je bilo 24 (1 na pokopališču v Kovorju, 15 v Tržiču, 8 v 
Križah; 11 moških in 13 žensk; najmlajša oseba stara 36 let – 1981 in najstarejša 93 let – 
1924; 15 neprevidenih – eden pred smrtjo redno prejemal zakramente, 9 previdenih). 
SVETA OBHAJILA: V letu 2017 smo razdelili 9.700 svetih hostij. ZAKRAMENT 
BOLNIŠKEGA MAZILJENJA: V letu 2017 smo podelili bolniško maziljenje  50 osebam. 
Preko zakramentov se srečujemo z Vstalim Kristusom. Bog se nas dotika in želi biti 
z nami. 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 21.12. 2017 s pričetkom ob 
19. uri v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili Večernice. Adventni čas se 
počasi končuje. Pregledali smo cilje, ki smo si jih zadali v tem letu in koliko smo jih 
uresničili. Gospod župnik nam je povedal, da za naše otroke niso najpomembnejša darila, 
ampak zavedanje, da jih ima Bog rad in mu je mar zanje. Gospod župnik je pripravil 
plakat z obvestilom in povabilom k slovesnostim, ki so se pripravile za Božič. Plakate 
bomo obesili na oglasne deske blokov in oglasne table. V nedeljo, 24. 12. bosta maši ob 
7. in 10.30 uri. Ob 16.30 bo pred cerkvijo božična igra Sveta družina in berač. Nastopale 
bodo tudi žive ovčke in konjiček poni, ki bo igral oslička. Gospod župnik nam je tudi 
povedal, da je prve žive jaslice pripravil sveti Frančišek Asiški. Po polnočnici ob 24. uri bo 
pogostitev. Sveti maši na Božič in na god svetega Štefana (26.12.) bosta ob 7. in 10.30 
uri. Pri maši 26. 12. se bo zapela tudi himna. Božični koncert v izvedbi MePZ Lipnica bo v 
kapeli Svete Marije Goretti,  26.12. 2017 ob 19. uri. Prvo nedeljo po Božiču je praznik 
Svete družine.  V ponedeljek, 1. 1. 2018 bo sveta maša zvečer. Tudi v soboto, 6. 1. 2018, 
ko praznujemo praznik Gospodovega razglašenja, bo sveta maša zvečer. V nedeljo, 7. 1. 
2018 je praznik Jezusovega krsta. Pri sveti maši ob 10.30 bo krst. Nedelja, 28. 1. 2018 je 
Svetopisemska nedelja. Birmanci bodo dobili Sveto pismo. Dragana se bo poskusila 
dogovoriti, da bi nam 14. ali 21. 1. 2018 sestre FMM, pri katerih je Josipa, spregovorile o 
tem, kako so one začutile Boga. Serviser mora pregledati orgle. Sestanek ŽPS-ja se je z 
molitvijo in blagoslovom zaključil ob 20.30. Po sestanku je sledilo druženje. (Marjeta 
Hervol) 

 
  

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) 
 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

Lucijan, mučenec 

Iz 55,1-11; Ps Iz 12,2-6; 1 Jn 

5,1-9; Mr 1,7-11 
In to troje je eno (1 Jn 5,8). 

– Zajemite vode iz studencev 

7. 1. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

7.00 

7.00 
10.30 

10.30 
 

8.15 
8.45 

B.: za žive in rajne farane/faranke  

++ starši Alojz in Angela Markič  
+ Roman Planinc, obl. 

krstna nedelja 
 

rožni venec 
Duplje: + Ludvik Mekuč, obl.;  

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

odrešenja. (+++ starši Alojz in Angela Markič) 

Severin, opat 
1 Sam 1,1-8; Ps 115,12-19; Lk Mr 1,14-20 

Ana, zakaj jokaš? (1 Sam 1,8). 

– Gospod, tebe bom hvalil. 

8. 1. 
 

PONEDELJEK 
 

 

 
16.30 

17.00 
17.30 

 

7.00 
7.30 

uradne ure 
molitev rožnega venca 

Duplje: + Helena Bajželj, obl. 
srečanje ŽPS-ja Duplje 

 

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

Julijan, mučenec 
1 Sam 1,9-20; Ps 1 Sam 2,1-8; Mr 1,21-28 

Od Gospoda sem ga izprosila (1 
Sam 1,20). 
– Moje srce se raduje v Gospodu. 

9. 1. 

2018 
 

TOREK 

18.00 

18.30 
19.00 

 

16.30 
17.00 

 

rožni venec in adoracija 

Bistrica: +++ Hojanovi 
srečanje za starše 7. in 8. R.  

 

rožni venec 
Duplje: + Janko Tamše (30. dan) 

Gregor Niški, škof 

1 Sam 3,1-20; Ps 39,2-11; Mr 1,29-39 

Tukaj sem! (1 Sam 3,4). 

– Glej, prihajam, da spolnim 

tvojo voljo, Gospod. 

10. 1. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

18.30 
 

molitvena skupina 
Bistrica: v dober namen 

skupina za pomoč z Božjo 
pomočjo 

Pavlin Oglejski, škof 
1 Sam 4,1-11; Ps 43,10-25; Mr 1,40-45 

Hočem, bodi očiščen (Mr 1,41). 
- Gospod, reši nas, saj si usmiljen. 

 

11. 1. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

18.00 

18.30 
19.00 

 

17.00 

rožni venec za duhovne poklice 

Bistrica: za krstne botre 

srečanje ŽPS-ja Tržič - Bistrica 
 

Duplje.:  rožni venec za 

blagoslov dupljanskih družin 

Tatjana (Tanja), mučenec 

1 Sam 8,4-22; Ps 88,16-19; Mr 2,1-12 

Kaj to v srcu mislite? (Mr 2,8).  

– Gospodove milosti bom na 
veke opeval.  

12. 1. 

2018 
 

PETEK 

10.00 

10.30 
18.00 

18.30 
 

 
16.30 

17.00 
17.30 

Dom: rožni venec 

Dom: + Andrej Sever 
rožni venec  

Bistrica: ++ starši Laussegger  
 

uradne ure 
rožni venec  

Leše: + Ivanka Mravlje 
božični koncert KD Ljubno 

Hilarij, škof 
1 Sam 9,1-10,1; Ps 20,2-7; Mr 2,13-17 

Jaz sem prerok (1 Sam 9,19). 
– Tvoje moči se veseli pravični. 

- Bistrica: čisti skupina Loka, 

Na Logu, Cesta na Loko 

- Leše: čistijo Paloviče (2) 

13. 1. 

2018 
 

SOBOTA 

17.00 
 

16.30 
17.00 

19.30 
 

 18.00 

18.30 

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

Leše: rožni venec 
+++ Malči Cotej in Špornove 

mladinsko srečanje 
 

rožni venec  

B.: +++ Boštjan Žirovnik in starši Knez  

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). 
– Glejte, prihajam, da izpolnim 

tvojo voljo.  

14. 1. 

2018 
 

NEDELJA 

 

 

 

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 

 

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. 

 


