
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, naredil ženo in jo pripeljal k 
človeku. Tedaj je človek rekel: »To je končno kost iz mojih kosti / in meso 

iz mojega mesa« (Prva Mojzesova knjiga 2,22-23). Pred 
dvajsetimi, štiridesetimi, sedemdesetimi milijoni let? Kdaj 
natančno, to naj ugotovi znanost. Sveto pismo želi oznaniti to, 
da je v začetku, preden so si začeli slediti milijoni let, prvo 
srečanje med moškim in žensko bilo čarobno lepo. Besede, ki 
jih Sveto pismo polaga v usta moškega, so prva ljubezenska 

poezija. Ko sta se moški in ženska spoznala in se prvič občudovala, sta v 
drugem odkrila zmago nad lastno osamljenostjo. »Ni dobro za človeka, da je 
sam,« je vzdihnil Bog, ko je gledal moža, kako ves žalosten zaman išče v 
stvarstvu »pomoč, ki bi bila njemu primerna«. Z ženo je Božji um našel – tako 
kot zna to samo Bog! – ustrezno rešitev. Mož in žena sta zdaj lahko podrla 
pregrado osamljenosti, da sta zaživela v medsebojnem odnosu, se gledala, 
pogovarjala, spoznavala in imela otroke. Če se v kakršni koli situaciji, v katerem 
koli okolju, na kateri koli celini zanika ali zamegli poezija srečanja med moškim 
in žensko, stvarnost ni več ali še ni takšna, kakršno si je zamislil Božji um. (T. 
Lasconi, 365 + 1 dan s Teboj) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 8. 10. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Uradne ur v Dupljah so od 9.30 do 

11.30 ter pred in po maši. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega 
venca, ob 17. uri pa sv. maša. Lepo vabljeni. Po maši je v župnijskem domu v Dupljah 
srečanje gospodarskega sveta in ključarjev. Ob 19. uri pa je v župnišču v Dupljah 
srečanje za starše 8. in 9. razreda (to so starši letošnjih birmancev in birmank). Kjer je 
mogoče, naj na srečanje prideta oba starša. Prispevek za duhovne vaje je 20 € (hrana, 
gost, voditeljica, darilo, elektrika, kurjava, material). 

BISTRIŠKI ZVON 
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• V torek, 9. 10. 2018 se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca in adoracija (konča se z blagoslovom z 
Najsvetejšim), ob 18.30 pa sv. maša. Po maši je srečanje za starše 8. in 9. 
razreda (to so starši letošnjih birmancev in birmank). Kjer je mogoče, naj na 
srečanje prideta oba starša. Pred srečanjem povabljeni k sveti maši. 
Prispevek za duhovne vaje je € (hrana, gost, voditeljica, darilo, elektrika, 
kurjava, material).V Križah je v župnišču ob 20. uri KATEHUMENAT – 
VEROUK ZA ODRASLE, KI BI RADI PREJELI KRST, BIRMO IN PRVO SVETO 
OBHAJILO.  
• V sredo, 10. 10. 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, ki jo darujemo v 
zahvalo za prve duhovno – počitniške dneve v Veržeju, ki jih je 
organizirala Župnijska Karitas Tržič - Bistrica s pomočjo donatorjem, ki se 
jim iz srca zahvaljujemo. Lepo vabljeni. 
• RITEM SRCA. Radio Ognjišče vabi mlade po letih in po srcu na festival 
sodobne krščanske glasbe s slavljenjem, Ritem srca, ki bo v četrtek, 11. 10. 
2018, ob 19.30, v telovadnici Osnovne pole Alojzija Šuštarja v Šentvidu nad 
Ljubljano. Cena vstopnice je 5 €. Lahko jih rezervirate preko spleta, kupite na 
Radiu Ognjišče, v prodajalnah založbe Ognjišče, Slomškove knjigarne in eno 
uro pred festivalom. »Glasbeno ogrevanje« se začne ob 18. uri v avli OŠ, kjer 
bo skupina Svetnik predstavila novo zgoščenko. Mladi, pridite in slavite Boga s 
pesmijo in svojo prisotnostjo! Več na: ritemsrca.ognjisce.si 
• V četrtek, 11. 10. 2018 se ob 17.50  v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici 
prične rožni venec za vse, ki so nam zoprni in nato sledi molitev večernice 
(molitev Cerkve) za nove duhovne poklice, ob 18.30 pa se prične sv. maša. 
Po maši je srečanje ŽPS Tržič – Bistrica. Pred srečanjem povabljeni k sveti 
maši.  V cerkvi sv. Vida v Dupljah se ob 17. uri prične molitev rožnega za vse, ki so nam 

zoprni.  Ob 17. uri se v župnišču v Lešah prične srečanje za starše otrok 3. Razreda. To 
starši otrok, ki bodo v tem pastoralnem letu prejeli prvo sveto obhajilo. Kjer je mogoče, 
naj prideta oba starša. 

• V petek, 12. 10. 2018 se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične molitev 
rožnega venca in spoved, ob 10.30 pa se prične sveta maša. Ob 18. uri se v 
župnijski kapeli sv. Marije Goretti začne molitev rožnega venca, ob 18.30 
pa povabljeni k sveti maši. Uradne ure v Lešah bodo od 16. do 16.30 ure (dosegljiv 

sem tudi po telefonu). Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega 



   

 

venca za dober spomin, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 20. uri se v župnišču v 
Dupljah prične srečanje zakonske skupine. 

• NISEM SE POROČIL-A, DA BI SE LOČIL-A. V soboto, 13. 10. 2018, bo 
pri sv. Jožefu v Ljubljani drugo vse slovensko srečanje ločenih v Cerkvi. 
Program se prične ob 9.30. Lani je prišlo na srečanje okoli 100 ljudi iz vseh 
koncev Slovenije. Odzivi so bili zelo hvaležni. Nastale so nove skupine. Letos 
jih pričakujemo vsaj 150. Toplo vabljeni! Več na: srcerazvezani.si 
• V soboto, 13. 10. 2018 kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. 
uri čistijo skupina Deteljica 1 - 15. Iz te »skupine« k skrbi za lepoto 
skupnega svetišča vabim nove člane in članice. Ob 18. uri se začne v 
kapeli sv. Marije Goretti prične  molitev rožnega venca, ob 18.30 pa 
povabljeni k nedeljski sveti maši. Po večerni maši je v župnišču v Bistrici 
srečanje mladinske skupine. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega 

venca, ki se konča z litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim.  Ob 17. uri 
pa se prične sveta maša. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba čistijo 
Okornovi, Hočevarjevi, Šlosarjevi, Samorašnikovi, Marjana Oblak, Katja Razinger (2). Hvala.  

• V nedeljo, 14. 10. 2018 praznujemo 28. nedeljo med letom. Vabljeni, da 
skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri v Bistrici. Ob 

8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, v župnišču pa pevske 
vaje za družinsko sveto mašo. Ob 8.45 pa se v cerkvi sv. Vida prične nedeljska sveta 
maša, ki je tudi družinska sveta maša. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka 
molitev za mir. Lepo vabljeni k tej molitvi.  

 

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) 
 

27. NEDELJA MED LETOM 

ROŽNOVENSKA NEDEJA 
Sergij, mučenec 

1 Mz 2,18-24; Ps 28,1-6; Heb 
2,9-11; Mr 10,2-16 

Pustite otroke, naj prihajajo k 
meni … (Mr 10,14). 

– Blagoslovi naj te Gospod vse 
dni tvojega življenja. 

7. 10. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 

8.45 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

B.:  +++ iz družine Meglič in Primožič  
za žive/rajne farane/faranke 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
++ Peter in Julka Verdir; (+ 

Frančiška Šparovec, obl. (dar. sosedje) 

nedelje zakonskih jubilantov 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Pelagija, spokornica 

Gal 1,6-12; Ps 110,1-10; Lk 10,25-37 

In kdo je moj bližnji? (Lk 
10,29). 

– Bog se vedno spominja svoje 
zaveze.  

8. 10. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

 

16.30 
17.00 

 

molitev rožnega venca 

Bistrica: za zdravje Neže  
 

uradne ure 

Duplje: molitev rožnega venca 

+++ Marijana Kuhar, obl., in Alojzij 

Rakovec; (+++ Franci Kuhar) 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

17.30 
19.00 

srečanje gospodarskega sveta 
sestanek za starše 8. in 9. R. 

Dionizij, škof, mučenec 
Gal 1,,13-24; Ps 138,1-15; Lk 10,38-42 

… sedla h Gospodovim nogam 
(Lk 10,39).  

– Gospod, vodi me po poti 
večnosti. 

9. 10. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 
 

19.00 
20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija 

za blagoslov pri porodu 
(Renata) 

srečanje za starše 8. in 9. R. 
Križe: katehumenat 

Florencij, mučenec 
Gal 2,1-14; Ps 116,1-2; Lk 11,1-4 

Oče … (Lk 11,2).  

– Pojdite po vsem svetu 
oznanjat evangelij. 

10.10. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 

18.30 
 

18.30  

Bistrica: molitvena skupina 

v zahvalo za duhovno 
počitniške dneve v Veržeju 

+ Jožefa Bogovič, roj. 
Tomazin (7. dan) 

Janez XXIII., papež 

Gal 3,1-5; Ps Lk 1,69-75; Lk 11,5-13 

… in kdor išče, najde (Lk 11,10). 
- Hvaljen Gospod, ki je obiskal 

svoje ljudstvo. 
 

Leše: srečanje za starše 3. R. 

11.10. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 

 
 

17.50 

18.30 
18.30 

19.00 

Duplje: rožni venec za vse, ki so 

nam zoprni 
 

Bistrica: rožni venec  

v zahvalo  
+ Mirko Istenič (7. dan)  

srečanje ŽPS Tržič - Bistrica 

Maksimilijan Celjski, mučenec 
Gal 3,7-14; Ps 110,1-6; Lk 11,15-26 

Pravični bo živel iz vere (Gal 

3,11).  
- Bog se vedno spominja svoje 

zaveze. 
 

Duplje: zakonska skupina 

12.10. 

2018 
 

PETEK 

 
16.30

17.00 
 

 

10.00 
10.30 

18.00 
18.30 

Leše: uradne ure 
rožni venec in spoved 

+++ Rodarjevi in Metod 
Potočnik, obl. 

 

Dom: rožni venec in spoved 
+ Marija Pečnik 

Bistrica: rožni venec  
+ Terezija Duh 

Koloman, mučenec 
Gal 3,22-29; Ps 104,2-7; Lk 11,27-28 

... vi ste eno v Kristusu (Gal 
3,28). 

– Bog se vedno spominja svoje 

zaveze. 
- B.: čisti skupina Deteljica 1-15 

- Leše: čistijo Okornovi, 
Hočevarjevi, Šlosarjevi, 

Samorašnikovi, Marjana Oblak, 
Katja Razinger (2). 

13.10. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 

17.00 
 

18.00 
18.30 

19.15 

Leše: rožni venec in spoved  

+++ Pustovi in oče Mirko 
Pernuš 

 

Bistrica: molitev rožnega venca  
+ Marija Jesenko 

srečanje mladinske skupine  

28. NEDELJA MED LETOM 
Kalist I., papež, mučenec 

Mdr 7,7-11; Ps 90,12-17; Heb 
4,12-13; Mr 10,17-30 

Njemu bodo dajali odgovor 

(Heb 4,13). 
– Nasiti nas, Gospod, s svojo 

dobroto.  

14.10. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

 

8.15 

8.45 
 

8.45 
20.00 

in 10.00 rožni venec  
B.:  za žive/rajne farane/faranke  

+++ Vinko Seliškar, obl., ter 
starši Kotar in Seliškar  

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+ Janez Škrjanc; (+ Anka 
Kolničar) 

družinska sveta maša 
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. V oktobru, novembru in decembru so še prosti dnevi za sv. mašo: 5. 
11.; 8. – 9. 11; 12. – 16. 11.; 19. 11.; 22. – 24. 11.; 26. – 28. 11.; 1. – 3. 12.; 6. 12.; 8. 12.; 
9. – 14. 12.; 17. 12.; 19. 12.; 21. – 22. 12.; 27. – 29. 12.; 31. 12. Hvala. Bog Vam povrni. 

 

MOLITVE (OČENAŠI) ZA RAJNE: V oznanilih imate liste, na katere napišete imena 
vaših dragih rajnih, za katere se bo molilo v mesecu novembru. Dar in popisan list daste v 
ovojnico (ki jo imate doma), ki jo potem prinesete do praznika vseh svetih (daste v 
nabiralnik, v škatlo za ofer ali osebno župniku). Prosim, da molitvene namene oddaste 
čim prej, da bo župnik lahko sestavil molitvene namene po dnevih. Hvala, Bog Vam povrni 
in Bog vas blagoslovi. Prazni vpisni listki se nahajajo na oznanilni omari v kapeli.  

 

AKCIJA DRUŽINA 2018: Župnijska Karitas Tržič - Bistrica sporoča, da sprejema 
prošnje za akcijo Družina do 8. 10. 2018, saj moramo popolne prošnje posredovati 
čim-prej Škofijski Karitas Ljubljana, da bo pomoč prišla pravočasno. Letos je akcija 
namenjena le nakupu kurjave (drva, olje, plin) tistim najbolj ogroženim, ki si 
zaradi trenutne situacije ne morejo priskrbeti ogrevanja za zimo in si ne morejo kupiti 
drv, olja ali druge kurjave. Popolna prošnja zajema: spisan formular Akcija Družina 
2018 in izjavo o varovanju osebnih podatkov, osebna prošnja s obvezno telefonsko 
številko, položnica za mesečno ogrevanje, kjer pa  mora biti ogrevanje ločeno od 
ostalih obratovalnih stroškov in dokazila o dohodku (odločba o otroškem dodatku, 
denarni socialni pomoči, varstvenem dodatku, zadnji pokojninski odrezek, zadnja 
plačilna lista, zadnji trije bančni izpiski). Po novem se predračunov za drva in kurilno 
olje ne prilaga vlogi. Obrazci so na voljo v vetrolovu kapele sv. Marije Goretti. 
Izpolnjene prošnje prinesite v skladišče Karitas v Tržiču, v ponedeljek, dne 8. 
10. 2018 od 16. do 17. ure. Popolne vloge lahko tudi  pošljete na naslov ŽK Tržič – 
Bistrica, Ročevnica 60, 4290 Tržič, najkasneje do navedenega datuma. Akcija 
poteka na območju cele Slovenije, sredstva so omejena, zato prosimo, da vloge 
oddajo res samo tisti, ki so v hudi stiski. Prosimo, da se v akciji ne vrstijo iste 
družine. Prednost bodo imeli prosilci, ki za pomoč prosijo prvič. 

 

EVROPSKO SREČANJE MLADIH: Od 28. 12. 2018 do 1. 1. 2019  (z vožnjo traja od 
26. 12. 2018 – vmes ustavimo v Barceloni - do 2. 1. 2019) bo v Madridu (Španija), 
potekalo 41. evropsko srečanje mladih, ki ga v sodelovanju s 
posameznimi krajevnimi cerkvami ter številnimi mladimi prostovoljci pripravlja redovna 
skupnost bratov iz Taizéja pod naslovom Romanje zaupanja na zemlji. Evropsko 
srečanje je namenjeno mladim od 16. do 35. leta. Ob prijavi poravnate prispevek za 
prevoz in organizacijo, solidarnostni prispevek* pa poravnate v Rigi: 145 EUR + 
70 EUR*. *Solidarnostni prispevek krije stroške hrane, mestnega prevoza, namestitve 



   

 

ter druge stroške srečanja in je različen glede na državo iz katere prihajajo udeleženci. 
Bolj natančne informacije in prijave  sprejemajo na skam.si. Prijave sprejema SKAM po 
spletu (napišite, da želite biti na avtobusu, ki ga vodi župnik David). 

 

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. Za birmanske botre bosta za pripravo na voljo dva termina 
ali v četrtek, 20. 12. 2018 ob 18.30 v župnijski cerkvi v Križah ali pa v sredo, 13. 2. 
2019 ob 18.30 v župnijski cerkvi v Križah. Na to pripravo vabimo tudi vse, ki bodo okoli 
teh datumov zaprošeni za krstne botre. To bo postala stalnica, zato bomo omogočili v 
nadaljevanju tudi več terminov. Da bodo mladostniki/mladostnice dobro pripravili na 
sveto birmo, vabim prostovoljce, da se javite, da boste za njih molili. 

 

SODNI PROCES PROTI DR. TADEJU STREHAVCU! Montirani sodni proces 
proti duhovniku, tajniku slovenske škofovske konference dr. Tadeju 
Strehovcu. 24KUL.SI, Zavod za kulturo življenja se je postavil v bran krivično 
obdolženemu dr. Tadeju Strehovcu. Obdolžen je protiustavnega delovanja, ker je 
podpiral molitev za vse žrtve splava. Več na: 24kul.si 

 

BIRMANSKE DUHOVNE VAJE: Duhovne vaje so potekale v Sp. Dupljah v župnišču od 
petka, 28. 9. 2018 (s pričetkom ob 18. uri), do nedelje, 30. 9. 2018 (s koncem ob 13. uri). 
Na njih je bilo prisotnih 26 birmancev in birmank (21 iz župnije Tržič – Bistrica, 4 iz župnije 
Duplje in 1 iz župnije Leše) ter 7 animatorjev. V nedeljo, 30. septembra 2018, je 
birmancem in birmankam s pričetkom ob 11. uri pričeval Gregor Strajnar. Ob 12. uri se je 
ob prisotnosti staršev pričela zahvalna zaključna sveta maša. Duhovne vaje so nosile 
naslov Vsak dan odpiram knjigo stvarstva, vesti in Svetega pisma in jih je vodila 
katehistinja Marija Dular Kepic. Bilo je zelo lepo, sproščeno vzdušje. Hvala 
kanditatom/kandidatkma za prejem sv. birme, voditeljici, animatorjem, staršem in 
kuharicama za te duhovne vaje. Bog Vas blagoslovi. 

 

KRST:  V nedeljo, 30. 9. 2018 je božji otrok postala TIA MEGLIČ. Njo in njeno družino 
izročam v molitev. TIA goduje na god sv. TATIJANE (mučenka v Rimu; 2./3. stoletje) in 
sicer 12. januarja. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical JOŽEFO BOGOVIČ, roj. Tomazin. Gospod, 
daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical Miroslava (Mirkota) Isteniča. Gospod, daj 
mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. Namesto cvetja 
sta za mašo za rajnega dala Tone in Suzana Godnov. Bog povrni. 

 

PRVI PETEK: V petek, 5. 10. 2018 so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za 
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Zbrali ste €. Sveti maši po tem namenu se 
bosta darovali v župnijski kapeli v Bistrici v ponedeljek, 22. 10. 2018 ob 7.30, in v 
ponedeljek, 29. 10. 2018 ob 7.30. Bog Vam povrni. 


