
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tedaj se je Jezus ozrl okrog in rekel svojim učencem: »Kako težko 
bodo tisti, ki imajo premoženje, prišli v Božje kraljestvo!« Učenci 
so se čudili njegovim besedam. In Jezus je vnovič spregovoril: 
»Otroci, kako težko je priti v Božje kraljestvo! Laže gre kamela 
skozi šivankino uho, kakor bogataš pride v Božje kraljestvo.« Ti pa 
so še bolj strmeli in govorili med seboj: »Kdo se potem more 
rešiti?« Jezus se je ozrl vanje in rekel: »Pri ljudeh je to nemogoče, 

ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.« (Mr 10,23–27) 
 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 15. 10. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Pravijo, da kdor poje dvakrat moli. Si želiš 
preprevati z nami? Vabimo VSE, ki vam je všeč ritmično-duhovna glasba, da se pridružite 
našemu novo - nastajajočemu zbor - bandu. Srečanje bo v PONEDELJEK, 15. 10. 2018, 
ob 19.00 v Bistrici v učilnici. Vabljeni veroučenci/veroučeneke (posebej birmanski 
kandidati/birmanske kandidatke), njihovi starši in drugi iz vseh treh župnij. Se vidimo.  
• V torek, 16. 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. V Križah je v župnišču ob 20. uri KATEHUMENAT – VEROUK ZA ODRASLE, 
KI BI RADI PREJELI KRST, BIRMO IN PRVO SVETO OBHAJILO.  
• Program Človek za druge medse vabi nove prostovoljce vseh starosti za delo z 
otroki, ostarelimi, osebami s posebnimi potrebami ali begunci. S prostovoljnim delom z 
ljudmi (2 uri na teden) si pridobite izkušnje in znanje, zagotovljeno vam je tudi 
izobraževanje in spremljanje. Novi prostovoljci toplo vabljeni na uvodno srečanje 16. 10. 
ob 18:00 k sv. Jakobu (Rožna ulica 2). Prijava in več informacij na e-pošti 
clovekzadruge@gmail.com, telefonski številki 01/43-83-983 ali na facebooku Človek za 
druge. http://clovekzadruge.blogspot.si 
• V sredo, 17. 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. Lepo vabljeni. Po maši je srečanje za tiste starše 8. 
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in 9. razreda (to so starši letošnjih birmancev in birmank), ki niso mogli priti na prvo 
srečanje. Kjer je mogoče, naj na srečanje prideta oba starša. Pred srečanjem 
povabljeni k sveti maši. Prispevek za duhovne vaje je €. 
• V četrtek, 18. 10. 2018, se ob 17.50  v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za vztrajnost pri delu in nato sledi molitev večernice (molitev Cerkve) za 
nove duhovne poklice, ob 18.30 pa se prične sv. maša.  
• V petek, 19. 10. 2018, se ob 18. uri v župnijski kapeli sv. Marije Goretti začne 
molitev rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši.  
• V soboto, 20. 10. 2018 kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. uri 
čistijo skupina Loka, Na Logu, Cesta na Loko. 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.  

• V nedeljo, 21. 10. 2018 praznujemo 29. nedeljo med letom, misijonsko nedeljo. 
Vabljeni, da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri v Bistrici. 
Nabirka pri obeh mašah je namenska in sicer za misijone. Vabim k radodarnosti. Na 
ta dan v našo kapelo med 17.30 in 18.30 poroma župnija Kisovec (Zagorje). 

• Vseslovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos potekalo v novomeški škofiji, 
v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Trebnjem. Ob 15.00 bo molitvena ura, ob 
16.00 pa slovesno somaševanje pod vodstvom novomeškega škofa msgr. Andreja 
Glavana. Pričeval bo misijonar Tone Kerin. 

 

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) 
 

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 

Terezija Avilska, redovnica 

Gal 4,22-5,1; Ps 112,1-6; Lk 11,29-32 

Ta rod je hudoben rod (Lk 
11,29). 

– Gospodovo ime bodi slavljeno 
vekomaj!  

15.10. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 
7.30 

 
19.00 

 

 

16.30 
17.00 

17.30 

molitev rožnega venca 
Bistrica: +++ iz družine 

Kurnik  
ritmično duhovna glasba 

 

uradne ure 

Duplje: molitev rožnega venca 

+++ Jure Hojan 

priprava na krst 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Marjeta, redovnica 
Gal 5,1-6; Ps 118,41-48; Lk 11,37-41 

… ampak vera, ki deluje po 
ljubezni (Gal 5,6).  

– Gospod, usmili se me. 

16.10. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 
18.30 

20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija 
++ Ana in Franc Škrjanc 

Križe: katehumenat 

Ignacij Antiohijski, škof 
Gal 5,18-25; Ps 1,1-6; Lk 11,42-46 

Gorje vam, farizejem (Lk 11,42).  

– Kdor gre za teboj, Gospod, 
bo imel luč življenja. 

17.10. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 

18.30 

19.00  

Bistrica: molitvena skupina 

+++ iz družine Rastresen 

sestanek za starše 8. in 9. R. 

Luka, evangelist 

Ef 1,1-10; Ps 97,1-6; Lk 11,47-54 

Hvaljen Bog in Oče (Ef 1,3). 

- Gospod je naznanil svojo 
zmago. 

18.10. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 

 
 

17.50 

18.30  

Duplje: rožni venec za vztrajnost 

pri delu 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 

+ Dragica Karolina Štrukelj 
(dar prijateljice) 

Pavel od križa, duhovnik 
Ef 1,11-14; Ps 32,1-13; Lk 12,1-7 

Ne bojte se torej (Lk 12,7).  

- Blagor narodu, ki si ga je 
Gospod izvolil. 

 

Duplje: zakonska skupina 1 

19.10. 

2018 
 

PETEK 

 

16.30
17.00 

 

18.00 
18.30 

Leše: uradne ure 

rožni venec in spoved 
+++ Razinger in Zorman 

 

Bistrica: rožni venec  
+ Matevž Valjavec, obl, 

Irena (Mira), mučenka 
Ef 1,15-23; Ps 8,2-7; Lk 12,8-12 

Vse je podvrgel njegovim 

nogam (Ef 1,22). 
– Svojemu Sinu si dal vso 

oblast. 

- Bistrica: čisti skupina Loka, 
Na Logu, Cesta na Loko 

- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi (1). 

20.10. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 

17.00 

 
 

11.00 

18.00 
18.30 

19.15 

Leše: rožni venec in spoved  

+++ Samorašnikovi in 

Lenartovi  
 

sv. Jurij: poročni  obred 

Bistrica: molitev rožnega venca  
+ Nikolaj Rant, obl. 

srečanje mladinske skupine  

29. NEDELJA MED LETOM 
Misijonska nedelja 

Uršula, devica, mučenka 

Iz 53,10-11; Ps 33,4-22; Heb 

4,14-16; Mr 10,35-45 

Ne vesta, kaj prosita (Mr 
10,38). 

– Tvoja dobrota, Gospod, naj 
bo nad nami.  

21.10. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

6.30 
7.00 

10.30 
17.30 

 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  
B.:  +++ Marija Istenič, obl. 

za žive/rajne farane/faranke 
romarji iz župnije Kisovec  

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+ Luka Meglič 
krst po maši 

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. – 23. 11.; 26. – 28. 11.; 1. – 3. 12.; 6. 12.; 8. 12.; 10. – 14. 12.; 17. 
12.; 19. 12.; 21. – 22. 12.; 26. – 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.  

 

EVROPSKO NOVOLETNO TAIZEJSKO 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. 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*. Bolj natančne informacije in 
prijave  sprejemajo na skam.si (napišite, da želite biti na avtobusu, ki ga vodi župnik David). 

 

BLAGOSLOV OBNOVITVENIH DEL: V nedeljo, 7. 10. 2018 je pri maši ob 10.30 župnik David 
blagoslovil poletna obnovitvena dela v zakristiji, v sobi za liturgične predmete ter prenovljeno od-
vodnjavanje in ureditev okolice kapele s pranimi ploščami. Mašo smo pričeli s slovesnim prihodom 
v župnijsko kapelo. Pred blagoslovom je župnik  imel uvod, v katerem je povedal, da smo se zbrali 
da bomo blagoslovili vsa obnovitvena dela, ki so bila storjena poleti. Po blagoslovitveni molitvi je ob 
petju mladinskega zbora župnik David blagoslovila obnovitvena dela. Pred koncem slovesnosti se 
je župnik zahvalili vsem, ki so pripomogli, da je do obnovitvenih del prišlo (izvajalcem: bratoma 
Škerjanec, mizarju Igorju Ribiču s sodelavcema, Borisu Logonderju, steklarju, kleparstvu Mrak, 
Robiju Lebanu, zakoncema Bandelj, Francu Šegi; prostovoljcem; Franciju Praprotniku, Lojzetu 
Klofutarju, Zdenetu Duhu, Andreju Sušniku; gospodarskemu svetu in ključarjem, ŽPS Tržič – 
Bistrica, obema zboroma, ministrantom, bralcem, gospodinjam, ki so napekle, strežbi po mašah, 
gospem, ki so počistile za izvajalci, donatorjem, molivkam in molivcem, vsem, ki so bili pri maši 
navzoči). Pri ofru so za vzdrževanje župnijske kapele dobri ljudje zbrali €. Bog povrni. Po zaključku 
slovesnosti smo se vsi zbrali na župnijskem dvorišču, vsak je dobil podobico, ki prikazuje 
prenovljeno zakristijo,  in se družili ob pecivu in pijači. Povabljeni gostje so se nato zbrali v župnijski 
učilnici na pogostitvi. Bog povrni. 

 

BIRMA: V torek, 9. 10. 2018, je bilo po maši srečanje za starše, ki imajo svoje mladostnike in 
mladostnice v 8. in 9. razredu.  Po molitvi smo se pogovarjali o duhovnih vajah in o veri. Potem je 
župnik predstavil, kako bo potekala priprava na birmo v tem letu: obisk verouka, povedati molitve, 
obisk nedeljske svete maše, praznovanja božiča in velike noči; obisk 9 – dnevnice pred birmo (18. 
– 26. 4. 2019) in sledi sv. birma v soboto, 27. 4. 2019 ob 11. uri. 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. Da bodo mladostniki/mladostnice dobro 
pripravili na sveto birmo, vabim prostovoljce, da se javite, da boste za njih molili. 

 

ŽUPNIJSKA KARITAS: V sredo, 10. 10. 2018, se je b 18.30 uri darovala zahvalna sveta maša 
za prve duhovniško – počitniške dneve v Veržeju, ki jih je organizirala Župnijska Karitas s 
pomočjo donatorjev. Na mašo so prišle skoraj vse udeleženke  in vse animatorke. Prišel je tudi 
župan občine Tržič, g. Borut Sajovic. Po maši je v župnijski učilnici sledila pogostitev za 
udeleženke, animatorke in donatorje. Prišla je tudi donatorja Mateja, lastnica trgovine Grašca. 
Donatorji so v zahvalo dobili zahvalno plaketo in angelčka iz ličja. Ostale donatorje bomo 
osebno obiskali in jim izročili zahvalo.  


