
   

  
   

 

 

In glej, bil je v Jeruzalemu mož, ki mu je bilo ime Simeon; bil je pravičen in bogaboječ in je 
pričakoval Izraelove tolažbe in Sveti Duh je bil z njim. Razodeto mu je bilo od Svetega 

Duha, da ne bo videl smrti, dokler ne bo videl Gospodovega Maziljenca. 
In Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji, njegovi materi: »Glej, ta je 
postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, kateremu 
se bo nasprotovalo – pa tudi tvojo lastno dušo bo presunil meč – da se 
razodenejo misli iz mnogih src.« (Lk 2, 25–26.34–35) 

 

Gospod, zahvaljujemo se ti za vse družine, ki se trudijo živeti prave odnose, kjer otroci 
spoznavajo vrednote in se naučijo živeti smeh in solze življenja. Moj Bog, prosim te, ohranjaj 
v naših družinah prave vrednote življenja, ki naj jih vedno znova črpamo iz zgleda Nazareške 
družine. (Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B)

 

OZNANILA: 
 

• NOVO LETO: NE BOJTE SE! V NOVEM LETU 2018 VAM ŽELIM VELIKO 
BOŽJEGA BLAGOSLOVA.  (župnik David Jensterle) V tem tednu ni verouka za župnije 
Tržič – Bistrica; Leše in Duplje. Z družina veroučenca/veroučenke povabljena, da se 
poleg nedeljske maše udeležite tudi delavniške maše. Verouk za vse tri župnije pričnemo 
po 7. 1. 2017. Bog Vas blagoslovi. 
• V ponedeljek, 1. 1. 2018  je praznik Marije, Božje Matere in Novo leto. Maša je 
ob 18.30 (somaševanje vodi tržiški župnik). Pol ure pred mašo je molitev rožnega venca za 
blagoslov novega leta 2018. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, 
ob 8.45 pa se prične sv. maša, ki jo daruje g. Peter Kokotec. Ob 16.30 se v Lešah 
začne molitev rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo daruje 
lomski župnik.  Vabljeni, da se prijavite za blagoslov domov (tudi v Lešah in Dupljah) in 
za obisk treh kraljev. Izpolnjene prijavnice oddate  v župnišču ali župniku. 

• V torek, 2. 1. 2018 bo maši 18.30. Pred mašo se bo molil rožni venec. Po maši 
pa je srečanje Župnijske Karitas. Vabimo tudi nove člane, da se nam pridružite.  
• V sredo, 3. 1. 2018 je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine. To molitveno srečanje bomo zaključili z litanijami na čast sv. Jožefu. Vabljeni 
novi člani in članice. Je tudi praznik Imena Jezusovega. Jezus v Novi zavezi pravi da, 
kdor bo klical njegovo ime, bo rešen. Pri maši ob 18.30 bomo zmolili litanije Imena 
Jezusovega ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Lepo vabljeni! 
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• V četrtek, 4. 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 
bomo molili večernice (molitev Cerkve). Dopoldne obiskujem bolne, onemogle in ostarele 
po župnijah Duplje in Leše. Tisti pa, pri katerih še nisem bil, pa bi želeli, mi prosim 
sporočite na maila ali pa na mobitel, da jih obiščem. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida rožni 
venec za blagoslov družin. Lepo vabljeni! 
• V petek, 5. 1. 2018 je pobožnost prvega petka v mesecu, ko smo povabljeni, da 
se posvetimo Jezusovemu Presvetemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. 
Ob 18. uri se začne molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov ter priložnost 
za sv. spoved, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Sveto mašo bomo začeli z 
litanijami Srca Jezusovega in blagoslovom z Najsvetejšim. Pri maši je tradicionalna 
nabirka za mašni dar za nove duhovne poklice. Dopoldne bom obiskoval starejše, 
bolne in onemogle. Uradne ure v Lešah se pričnejo ob 15. uri, ker dopoldne v Bistrici 
obiskujem bolnike. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca za spreobrnjenje 
grešnikov ter sv. spoved, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. Sveto mašo 
bomo začeli z litanijami Srca Jezusovega in blagoslovom z Najsvetejšim.  Ker poteka 
tretji 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! 
• V soboto, 6. 1. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Deteljica 1-15. Iz 
tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Na ta dan poteka tudi 
pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se posvetimo Marijinemu 
Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Je pa tudi praznik 
Gospodovega razglašenja. Pol ure pred mašo ob 18.30 bo molitev rožnega venca in 
priložnost za sveto spoved. Sveto mašo pričnemo z litanijami Matere Božje in prejeli 
blagoslov z Najsvetejšim. Bo tudi nabirka za tri kralje. Ob 14. uri bodo trije kralji 
obiskali  družine, ki so se prijavile na njihov obisk. Hvala za vaš dar. Ob 8.15 se v 
cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca in spoved, ob 8.45 pa sveta maša, ki jo 
končamo z litanijami Matere Božje ter z blagoslovom z Najsvetejšim.  Pri sv. maši nas 
bodo obiskali sv. trije kralji, ki bodo prejeli blagoslov ter šli po župniji, da bodo 
zbirali darove za misijone. Bog Vam povrni. Hvala. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba 
začne molitev rožnega venca in spoved, 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 sv. maši nas bodo obiskali sv. trije kralji, ki jim lahko izročite dar 
za misijone. Pri maši se bomo zahvalili za milost svetega krsta, prosili za modrost za 
življenje po krstni milosti in izpovedali bomo krstno vero. Vsak bo dobil krstno plaketo, 
ki jo izpolnite in lahko jo tudi uokvirite. K tej maši povabljeni vsi starši in botri, ki ste 
otroke prinesli h krstu v letu 2017. Bog Vam povrni. Cerkev čisti skupina Paloviče 
(1). Hvala.  
• V nedelja, 7. 1. 2018 je nedelja Jezusovega krsta. Pri obeh mašah se bomo 
zahvalili za milost svetega krsta, prosili za modrost za življenje po krstni milosti in 



   

 

izpovedali bomo krstno vero. Vsak bo dobil krstno plaketo, ki jo izpolnite in lahko jo tudi 
uokvirite. Pri maši ob 10.30 poteka sveti krst. K tej maši povabljeni vsi starši in botri, 
ki ste otroke prinesli h krstu v letu 2017. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev 
rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša. Pri maši se bomo zahvalili za milost svetega 
krsta, prosili za modrost za življenje po krstni milosti in izpovedali bomo krstno vero. Vsak 
bo dobil krstno plaketo, ki jo izpolnite in lahko jo tudi uokvirite. K tej maši povabljeni 
vsi starši in botri, ki ste otroke prinesli h krstu v letu 2017.  

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za januar 2018 (8.1; 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 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. 

 

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: 
 

BOŽIČ: Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k lepoti Božiča: zborovodji, pevci in pevke, 
organistki, ministranti, stražniki po polnočnici, postavljavcu jaslic in pomagačem, 
postavljavcu lučk na smreki, postavljavcem smreke, igralcem in igralkam pri živih jaslicah, 
bralcem, čistilkam in krasilkam, vsem prisotnim. Pri ofru ste za vzdrževanje svetišča zbrali  €. 
Bog Vas živi, Vas blagoslovi in Vam povrni. 

 

BOŽIČNI KONCERT: V torek, 26. 12. 2017  je MePZ Lipnica v kapeli sv. Marije Goretti imel 
božični koncert. Hvala Vam za čudovit koncert. Nanj je prišlo 37 ljudi. Bog Vas blagoslovi.  

 
  

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 SVETE DRUŽINE 

Silvester I., papež 

1 Mz 15,1-6;21,1-3; Ps 105,1-

9; Heb 11,8-19; Lk 2,22-40 
Ne boj se, Abram! (1 Mz 15,1). 

– Gospod se spominja svoje 
zaveze. 

31.12. 

2017 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

7.00 

7.00 
10.30 

 

8.45 

Bistrica: + Ivan Balantič, obl. 

+++ iz družin Lipovac in Malnar 
+ Marija Uršič 

 

Duplje: ++ Peter in Frančiška 

Rozman; ( + Ivan Balantič, obl.) 
 

Basel (Švica): za žive in rajne 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

farane/faranke 

MARIJA, BOŽJA MATI – 
NOVO LETO 

4 Mz 6,22-27; Ps 67,2-3.5-6.8; 
Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 

Aba, Oče! (Gal 4,6). 
– O Bog, izkaži nam milost in 

nas blagoslovi! 

1 .1. 
 

PONEDELJEK 
 

 

8.15 
8.45 

 
 

16.30 

17.00 
 

 18.00 
18.30 

18.30 

molitev rožnega venca 
Duplje: + Marijana Kuhar, 

obl., in Alojzij Rakovec 
 

Leše: rožni venec 

+ Marija Papler 
 

rožni venec  
Bist.: + Terezija Šnobel, obl.;  

po namenu župnije Bistrica  

Bazilij in Gregor, škofa 
1 Jn 2,22-28; Ps 97,1-4; Jn 1,19-28 

Kdo pa si? (Jn 1,22). 
– Vsa zemlja bo videla božjo 

zmago. 

2. 1. 

2018 
 

TOREK 
D.P.D. 

18.00 

18.30 
18.30 

19.00 
 

rožni venec  

B.: za božji blagoslov ob  zdravljenju 

za zdravje 

srečanje Župnijske Karitas  

IME JEZUSOVO 

1 Jn 2,29-3,6; Ps 97,1-6; Jn 1,29-34 

Glejte, Jagnje božje (Jn 1,29). 

– Vsa zemlja bo videl božjo 
zmago. 

3. 1. 

2018 
 

 

SREDA 

 

17.10 

18.30 
18.30 

 

molitvena skupina 

Bistrica: +++ Rožičevi 
v zahvalo 

Angela, redovnica 
1 Jn 3,7-10; Ps 97,1-9; Jn 1,35-42 

Kaj iščeta? (Jn 1,38). 
– Vsa zemlja bo videla božjo 
zmago. 

 

17.00 Duplje.:  rož. ven. za blagoslov družin 

4. 1. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

 

18.00 
18.30 

18.30 
19.00 

obiskovanje bolnih v Dupljah in Lešah  

rožni venec za duhovne poklice 
+ Marjeta Šumič 

Bistrica: v dober namen 

molitev večernic 

Simeon, puščavnik 

tretji sveti večer 

1 Jn 3,11-21; Ps 99,2-5; Jn 1,43-51 

Hodi za menoj (Jn 1,43).  
– Pojte Bogu vse dežele!  

 

obiskovanje bolnikov po Bistrici 

5. 1. 

2018 
 

PRVI 

PETEK 

18.00 

18.30 
18.30 

 

16.30 

17.00 

rožni venec in spoved 

+ Silva Frantar (p.m) 
Bistrica: za zdravje v družini 

 

rožni venec in spoved 

Leše: + Anton Hočevar 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
Gašper, Miha, Boltežar 

Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-
13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

... vzšla njegova zvezda, ... (Mt 2,2). 
– Gospod, vsi narodi ti bodo služili. 

- Bist.: čisti skupina Deteljica 1-15 

- Leše: čistijo Paloviče (1) 

6. 1. 

2018 
 

PRVA 

SOBOTA 

8.15 
8.45 

 
 

16.30 

17.00 
 

 18.00 
18.30 

18.30 

molitev rožnega venca in spoved 
Duplje: + Luka Meglič, obl.; 

(+++ Hojanovi) 
 

Leše: rožni venec 

+ Stanislav Frantar, obl. 
 

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

+ Jolanda Šter, obl.  

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 

odrešenja.  

7. 1. 

2018 
 

NEDELJA 

 

 

 

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.;  

(+++ starši Alojz in Angela Markič) 

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. 

 


