
   

  
     

 

In sedel je, poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo 
hoče biti prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem 
služabnik.« In vzel je otroka, ga postavil v sredo 
mednje, ga objel ter jim rekel: »Kdorkoli sprejme 
katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene 

sprejme; in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki 
me je poslal.« (Mr 9,35–39) 

 

Dragi bratje in sestre, današnja Božja beseda nam jasno pove, kakšna je 
drža pravega kristjana: »Če kdo hoče biti prvi, naj bo izmed vseh zadnji in 
vsem služabnik.« To je pot, ki se ji svet posmehuje in jo zato zavrača. Mi 
pa vemo, da je samo to prava pot, vendar smo kljub temu pogosto sebični 
in se postavljamo na mesto Boga. Samo molitev in prava ponižnost pred 
Bogom nas bo tega osvobodila. Prosimo ga, da nam pri tem pomaga. (Po: 
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto B)

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 24. 9. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti 
prične molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Goduje bl. Anton 
Martin Slomšek. Uradne ur v Dupljah so od 9.30 do 11.30 ter od 16.45 do 17.30. Ob 

17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 18. uri pa sv. maša. 
Po maši je srečanje za starše letošnjih prvoobhajancev. Vabljeni, kjer je možnost, naj se 
srečanja udeležita oba starša. 

• V torek, 25. 9. 2018 se ob  18. uri v učilnici v Bistrici prične 
srečanje za starše otrok 1. in 2. razreda. Kjer je možno, naj prideta 
oba starša. Kjer res ni možno, bo srečanje tudi dopoldne ob 10. uri. 
Ob 18.50 se v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega venca 
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in adoracija (konča se z blagoslovom z Najsvetejšim), ob 19.30 pa 
sv. maša. V Križah je v župnišču ob 20. uri KATEHUMENAT – 
VEROUK ZA ODRASLE, KI BI RADI PREJELI KRST, BIRMO IN PRVO 
SVETO OBHAJILO.  
• V sredo, 26. 9. 2018 je v kapeli sv. Marije Goretti srečanje 
molitvene skupine (vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. 
Zmolili bomo tudi litanije na čast sv. Jožefa, ob 19.30 pa bo sv. 
maša. Z mašo se prične tudi srečanje skupine za so – pomoč z 
Božjo pomočjo. Vabljeni vsi, ki ste ste znašli v temi, da vanjo 
posijemo z Lučjo.  Pogovarjali se bomo na temo Kako lahko 
premagam depresijo? (prim. 1 Kr 19,2-5). 
• V četrtek, 27. 9. 2018 se ob  18. uri v učilnici v Bistrici prične 
srečanje za starše otrok 3. razreda (letošnji 
prvoobhajanci/prvoobhajanke). Kjer je možno, naj prideta oba starša. 
Kjer res ni možno, bo srečanje tudi dopoldne ob 10. uri. Ob 18.50  
se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici pričnel rožni venec za 
duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 19.30 pa 
se prične sv. maša. Ob 18. uri  se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za 

blagoslov družin. 

• V petek, 28. 9. 2018 se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti 
začne molite rožnega venca, ob 7.30 pa povabljeni k sveti maši. Ob 
18. uri se v Dupljah za birmance in birmanke župnij Tržič – Bistrica 
in Duplje pričnejo duhovne vaje, ki trajajo do nedelje, 29. 9. 2018. S 
seboj prinesite veliko ljubezni do Boga in bližnjega, Sveto pismo, 
higienske potrebščine, športno obutev, copate, spalno vrečo, spalno 
podlago, oblačila primerna letnemu času (tudi za preoblečt).Pripeljete 
jih starši. Duhovne vaje nosijo naslov Vsak dan odpiram knjigo 
stvarstva, vesti in Svetega pisma ter jih bosta vodila katehistinja 
Marija Dular Kepic in župnik David. Upoštevamo duhovne vaje brez 
prekinitve. Duhovne vaje so priprava na sveto birmo. Prispevek za 
duhovne vaje boste dali kasneje. V tem terminu poskrbi zanje župnija, 
lahko pa si duhovne vaje poiščete sami (Bled, Želimje, ....) in prinesete 



   

 

potrdilo. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah začne molite rožnega venca, ob 18. uri 

pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval lomski župnik.  

• V soboto, 29. 9. 2018 kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico 
ob 9. uri čistijo skupina Kovorska 25 - 59. Iz te »skupine« k skrbi za 
lepoto skupnega svetišča vabim nove člane in članice. Ob 19. uri 
začne molitev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k praznični 
nedeljski sveti maši, ki jo bo daroval lomski župnik. Ob 17.30 se v cerkvi 

sv. Jakoba začne molitev rožnega venca in priložnost za sv. spoved, ob 18. uri pa sv. 
maša, ki jo bo daroval kovorski župnik.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA, ki se 
prične z litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. Cerkev sv. Jakoba čistijo 
Rahotovi, Kroparjevi, Batkovi, Dorini (2). Na ta dan godujejo nadangeli Mihael, Rafael in 
Gabriel, katerim je posvečena cerkev v Zgornjih Dupljah. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Mihaela 
prične molitev rožnega venca za izpolnitev od Boga zaupanega mi poslanstva 
oznanjevanja (na priprošnjo sv. Gabriela),  za ozdravitev (na priprošnjo sv. Rafaela), za 
osvoboditev in obvarovanjem pred zlom (na priprošnjo sv. Mihaela) , ob 18. uri pa sledi 
sveta maša.  Vabljeni, da na ta dan poromate do te cerkvice. 

• V nedeljo, 23. 9. 2018 praznujemo 26. nedeljo med letom. 
Vabljeni, da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 
10.30 uri. Po maši ob 10.30 uri sledi krst. V Sp. Dupljah se na ta dan 
zaključijo duhovne vaje za letošnje birmance/birmanke župnij Tržič – 
Bistrica in Duplje. Ob12. uri starši povabljeni k sveti maši v Sp. Duplje. 
Po maši vabljeni, da svoje mladostnike peljete na kosilo, kjer vam bodo 
podelili izkušnjo duhovnih vaj. Na ta dan v cerkvi v Zgornjih Dupljah poteka 

župnijsko »finfranje« (zato ne bo maše v cerkvi sv. Vida, ampak bo v cerkvi sv. Mihaela). 
Najprej se bomo Bogu zahvalili v cerkvi sv. Mihaela z molitvijo rožnega venca ob 8.15, s 
sveto mašo pa ob 8.45. Med mašo je ofer, pri katerem boste lahko obdali darove za 
vzdrževanje te cerkvice. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. Po maši pa se zadržite v druženju 
ob pecivu in pijači, zato naprošamo gospodinje, da napečete pecivo in ga pred mašo 
prinesete.  Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 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 Kristu s) 
 

25. NEDELJA MED LETOM 

SLOMŠKOVA NEDELJA 
Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

Mdr 2,12.17-20; Ps 54,3-6.8; 

Jak 3,16-4,3; Mr 9,30-37 

23. 9. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 

7.00 
10.30 

 
 

8.15 

in 10.00 rožni venec  

B.: za žive/rajne farane/faranke  
+++ Pavle, Štefan in vsi 

Krtovi ter Nežka Gabrovec   
 

Duplje: rožni venec 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Modrost pa, ki je od zgoraj (Jak 
3,17). 

– Gospod podpira mojo dušo. 

8.45 
20.00 

++ Janko in Frančiška Šparovec 
Zg. Duplje: molitev za mir 

Anton Martin Slomšek, škof 

Prg 3,27-34; Ps 14,2-5; Lk 8,16-18 

Nič ni namreč skritega (Lk 8,17). 
– Gospod, kdo bo prebival v 

tvojem šotoru?  

24. 9. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 
7.30 

 

 
17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 
Bistrica: + Marija Medič  

 

uradne ure 
Duplje: molitev rožnega venca 

++ Ivanka in Lovro Vrtač; (+ 
Anka Kolničar) 

Sergij, menih 
Prg 21,1-13; Ps 118,1-44; Lk 8,19-21 

… spolnjujejo božjo besedo (Lk 8,21).  
– Vodi me po stezi svojih 

ukazov. 

25. 9. 

2018 
 

 TOREK 

18.00 

18.50 
19.30 

20.00 

srečanje za starše otrok 1. in 2. R. 

Bistrica: rožni venec in adoracija 
za ozdravitev (L. K.) 

Križe: katehumenat 

Kozma in Damijan, mučenca 
Prg 30,5-9; Ps 118,29-163; Lk 9,1-6 

Nič ne jemljite na pot (Lk 9,3).  

– Tvoja beseda je luč mojim 

nogam. 

26. 9. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 
19.30 

19.30  

Bistrica: molitvena skupina 
za milost Svetega Duha 

skupina za so-pomoč z Božjo 
pomočjo 

Vincencij, ustanovitelj lazaristov 

Prid 1,2-11; Ps 89,3-17; Lk 9,7-9 

Janeza sem dal jaz obglaviti (Lk 9,9). 

- Gospod nam je pribežališče 
od roda do roba. 

27. 9. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

18.00 
18.50 

 

19.30 

rožni venec za blagoslov družin 
 

Bistrica: srečanje za starše otrok 3. R. 
rožni venec za duhovne poklice 

in večernice 

za nove duhovne poklice  

Venčeslav, mučenec 
Prid 3,1-11; Ps 143,1-4; Lk 9,18-22 

Kaj pa vi pravite, kdo sem? (Lk 

9,20).  
- Hvaljen Gospod, moj varuh. 

28. 9. 

2018 
 

PETEK 

7.00 

7.30 
 

17.30

18.00 
 

18.00 

Bistrica: rožni venec  

za zdravje Viktorije 
 

Leše: rožni venec 

+ Marjan Papler

Duplje: začetek duhovnih vaj 

Mihael, Gabrije, Rafel, nadangeli 
Prg 11,9-12,8; Ps 89,3-17; Lk 9,44-45 

Nečimrnost čez nečimernost 

(Prg 12,8). 
– Gospod nam je pribežališče 

od roda do roda. 
- Bist.: čisti skupina Kov. 25-59 

- Leše: čistijo Rahotovi, 
Kroparjevi, Batkovi, Dorini (2) 

29. 9. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

17.30 

18.00 
 

17.30 
18.00 

19.00 

19.30 

Zg. Duplje: rožni venec  

+ Frančiška Boncelj (dar. Mekuč) 

 Leše: rožni venec  
+++ Jakčevi in Tonovi 

 

Bistrica: molitev rožnega venca  
za  blagoslov hčerke   

26. NEDELJA MED LETOM 

Hieronim, duhovnik 

4 Mz 11,25-29; Ps 19,8.10.12-

14; Jak 5,1-6; Mr 9,38-48 
Bolje je zate … (Mr 9,43). 

– Gospodovi ukazi so pravi.  

30. 9. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 

12.00 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

B.:  za dobrobit družine Zidar  
+ Janez Mrak 

 

Zg. Duplje: rožni venec 
+ Jošt Peter, obl.; (za srečen 

zakon Tine in Jaka; + Peter Kuhar, obl.) 
Sp. Duplje: za žive/rajne farane/faranke 

Zg. Duplje: molitev za mir 
 

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. 
 



   

 

OZNANILA - KRONIKA: 
 

MAŠE: Z oktobrom se delavniške maše v Bistrici pričnejo ob 18.30 uri; v 
Lešah in Dupljah pa ob 17. uri. Hvala. 

 

URNIK: Urnik: ponedeljek – 9. R. (13.55 -14.40); torek – 3. R. (12.45 – 
13.30), 8. R. (13.55 – 14.40); sreda – 4. R. (12.45 – 13.30), 1. R. (17. – 
17.45); nadomestna ura – 18.30 – 19.15; četrtek – 6. R. (12.45 – 13.30), 7. 
R.  (13.55 – 14.40); 2. R. (17. – 17.45). 5. R. (11.55 – 12.40); petek – 7.25 
– 8.10.  

 

BIRMA: Nadškofija je poslala za birmo naslednje datume: Duplje – sobota, 
27. 4. 2019 ob 8.30; Bistrica pri Tržiču, 27. 4. 2019 ob 11. uri. Birmovalec 
bo pomožni ljubljanski škof Anton Jamnik. Hvala.  

 

OBNOVA: Okoli župnijske kapele sv. Marije Goretti se je zaključila prenova 
odvodnjavanja župnijske kapele in položitev okrasnih plošč okoli kapele. 
Dragi starši, kamenje v dranaži ni namenjeno igranju, ampak da se kapele 
suši. Otroci imajo dovolj kamenčkov za igranje na dvorišču. Dragi 
farani/drage faranke na okrasnih ploščah tudi ne parkirajte avtomobilov. 
Hvala za razumevanje. Hvala bratoma Škerjanec z korektno opravljeno 
delo ter vsem, ki ste za to obnovo dali finančni dar in za prostovoljno delo. 
Bog Vam povrni.  Obnova teh del je stala €. Temu strošku bo potrebno 
prišteti še kleparska dela za žlebove nadstreška pred glavnim vhodom. 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 13. 9. 2018 s 
pričetkom ob 20. uri v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili 
Večernice. Gospod župnik se je zahvalil vsem, ki so mu v obdobju 
2017/2018 pomagali in z njim sodelovali tako pri tekočem delu, kot pri 
obnovi župnišča, ki lepo napreduje. Pri sami obnovi se mu je večkrat utrnila 
misel, da če Bog ne zida hiše, se zaman trudi njen zidar. Zahvalil se je tudi 
za razumevanje ob njegovem dopustu, saj si je s tem kratkim oddihom 
povrnil moč, voljo in tudi zdravje. Med nami je bil tudi bogoslovec Tadej 
Pagon, ki smo ga vsi lepo pozdravili in mu zaželeli božjega blagoslova. 
Tadej nam je v kratkem nagovoru povedal, da je bil tudi v drugih  župnijah. 
Pri našem gospodu župniku pa vidi kako je, če mora en duhovnik skrbeti za 
več župnij. Vidi se poklicanega, da bi pomagal tudi drugim, da bi sprejeli 



   

 

božji klic. Veseli ga, da k sveti maši hodi vedno več mladih družin. Skrbeti 
moramo, da krščanske vrednote, kot so  vera in družina, ki jo sestavljajo 
mož, žena in otroci, ne bodo izumrle. Kristjan mora ljubiti Boga, bližnjega  in 
tudi sebe. Na pobudo bistriške Karitas so v Veržeju potekale duhovno – 
počitniški dnevi za starejše, ki so se jih udeležili gospod župnik, 15 starejših 
gospa in 5 animatorjev. Imeli so se zelo lepo. V Centru domače in 
umetnostne obrti so s udeležili treh delavnic in sicer lončarjenje ter izdelava 
izdelkov iz klasja in ličja. Udeležili so se degustacije vina, v Banovcih pa so 
se tudi kopali. V soboto, 15. 9. bo v Stični srečanje mladih. Iz naše dekanije 
bo na srečanje odpeljal en avtobus. Nedelja, 23. 9. je Slomškova nedelja. 
Bliža se mesec oktober, ki je tudi mesec rožnega venca. Glavni namen v 
molitvah bo v letošnjem letu za našo domovino in njene voditelje. Na 
Rožnovensko nedeljo, 7. oktobra bomo blagoslovili obnovitvena dela. 
Povabili bomo gospoda Stresa.  Sestanek ŽPS - ja se je z molitvijo in 
blagoslovom zaključil ob 21.15. Po sestanku je sledilo druženje. (Marjeta 
Hervol) 

 

STIČNA MLADIH 2018: V soboto, 15. 9. 2018 se je 19 mladih (3 iz naše 
župnije) iz dekanije Tržič udeležilo Stične mladih, na kateri je bilo zbranih 
okoli 5.000 mladih iz cele Slovenije. Hvala. 

 

ZVONENJE: V petek, 21. 9. 2018 se je v sklopu Evropskega leta kulturne 
dediščine 2018 obeleži mednarodni dan miru. Ob tej priložnosti so 
predstavniki evropskih institucij ter Ministrstvo za kulturo RS podprli 
predlog, da bodo na ta dan po vsej Evropi istočasno zazvonili vsi zvonovi. 
Simbolično dejanje je namenjeno obeležitvi 100 – letnice konca 1. svetovne 
vojne ter začetka 30 – letne vojne leta 1618, ki se je končala leta 1648. 
Pobuda zvonjenja zvonov želi biti poziv vsem Evropejcem, da bi se grozote 
vojne ne bi več ponovile in da bi se zavedali, kako dragocena dobrina je 
mir. Slovenski katoličani in katoličanke smo se odzvali omenjenemu 
terminu, saj smo prepričani, da so zvonovi pomemben del naše verske, 
kulturne in narodne identitete. Zvonilo se je torej v cerkvi sv. Jurija v Bistrici 
pri Tržiču, v cerkvi sv. Jakoba v Lešah, v cerkvi sv. Vida v Spodnjih Dupljah 
in v cerkvi sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah. Hvala.  
 
  


