
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za 
vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med 
vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo 
vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj 
tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal 
svoje življenje v odkupnino za mnoge.« (Mr 10,42–45) 

 

Misijonska nedelja je največja solidarnostna akcija na svetu. Z molitvami 
in zbranimi darovi omogoča obstoj in delitev dobrin Cerkvam po vseh kontinentih. Cerkev je 
tukaj za najbolj revne. Zato Papeške misijonske družbe prosijo za pomoč župnije po vsem 
svetu, da bi cerkvene skupnosti lahko obstajale tudi v najrevnejših delih sveta. Z veseljem zato 
radi prispevajmo svojo molitev in svoj dar, da se bo veselje Jezusa Kristusa lahko širilo po vsej 
zemeljski obli. (Povzeto po: www.misssio.si) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 22. 10. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. V veroučni šoli poteka spovedovanje 
(razen za 1., 2. in 3. R. – imajo »klasični« verouk).  
• V torek, 23. 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.  
• V sredo, 24. 10. 2018, je ob 17.10 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 18.30 pa bo sv. maša. Lepo vabljeni. Po maši se prične tudi 
spovedovanje kot priprava na praznik Vseh svetih. Na voljo bo kovorski župnik.  
• V četrtek, 25. 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.  

• Od 26. do 30. 10. 2017 župnija Tržič – Bistrica in Duplje organizirata romanje v 
Makedonijo in na Kosovo. Romarjev/romaric je sedaj 58. Na pot se bomo odpravili v četrtek, 
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25. 10. ob 23.30 zjutraj izpred kapele sv. Marije Goretti v Bistrici pri Tržiču. Pobiramo še v 
Žiganji vasi, Zadragi in Sp. Dupljah. Prvi dan imejte malo hrane in pijače iz popotne torbe, 
ker se bomo ustavili v Leskovcu (Srbija) in tudi večerjo bomo imeli. Gremo po poteh božjega 
služabnika Janeza Frančiška Gnidovca in sv. Matere Terezije. Domov bomo prispeli v 
zgodnjih poznih urah v torek, 30. 10. 2018, oz. lahko v zgodnjih urah v sredo, 31. 10. 2018. S 
seboj imejte veljavno osebno izkaznico (uporabljali jih bomo na srbskih mejnih prehodih) in 
veljaven potni list (za Kosovo), udobne čevlje, obleko primerno letnemu času, toaletno 
torbico, denar za spominke, kavico itd. Vsi na avtobusu smo zavarovani, lahko pa imate še 
evropsko zavarovanje (priskrbite sami). V času moje odsotnosti se obrnite za pogreb ali 
bolniško maziljenje na kovorskega župnika Ivana Potrebuješa (040/365-827), tržiškega 
župnika Tomaža Prelovška (041/681-963) in kriškega župnika Iva Kožuha (041/726-822). Z 
uporabo telefonov na teh področjih bodite previdni, da račun ne bo predrag. Pozanimajte se 
pri svojih operaterjih. Bodimo povezani v molitvi.  

• V petek, 26. 10. 2018, se ob 18. uri v župnijski kapeli sv. Marije Goretti začne 
molitev rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval lomski 
župnik. Verouk ob 7.25 je – imam zamenjavo.  

• V soboto, 27. 10. 2018 kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. uri 
čistijo skupina Stara Bistrica. 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, ki jo bo 
daroval lomski župnik. 

• V nedeljo, 28. 10. 2018 praznujemo 30. nedeljo med letom, žegnanjsko 
nedeljo. Vabljeni, da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri v 
Bistrici. Mašo ob 7. uri bo daroval kovorski župnik, ob 10.30 pa lomski župnik. 

 

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) 
 

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 

 
 

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 

Janez Pavel II., papež 

Ef 2,1-10; Ps 99,2-5; Lk 12,13-21 

… pa ni bogat v Bogu (Lk 12,21). 

– On nas je naredil in mi smo 
njegovi.  

22.10. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

 

15.50 
16.30 

molitev rožnega venca 

Bistrica: za nove duhovne poklice 
 

Duplje: uradne ure 

spoved za veroučence 
molitev rožnega venca 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

17.00 
17.30 

18.00 

++ Zlata in Peter Rozman, obl. 

spoved pred vsemi svetimi 

priprava na krst 

Janez Kapistran, duhovnik 
Ef 2,12-22; Ps 84,9-14; Lk 12,35-38 

… za božje bivališče v Duhu (Ef 2,22).  

– Gospod nam je vir miru. 

23.10. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 
18.30 

20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija 
+++ iz družine Rožič 

Križe: katehumenat 

Anton M. Klaret, škof 
Ef 3,2-12; Ps Iz 12,2-6; Lk 12,39-48 

Tudi vi bodite pripravljeni (Lk 12,40).  
– Veseli boste zamenjali iz 

studencev odrešenja. 

24.10. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

 

18.30 

Bistrica: molitvena skupina 
za duhovno, duševno in 

telesno zdravje (A. L.) 

spovedni dan  

Darinka, mučenka 

Ef 3,14-21; Ps 32,1-19; Lk 12,49-53 

Da bi se že vnel (Lk 12,49). 

- Zemlja je polna Gospodove 
dobrote. 

25.10. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

17.50 

18.30 
 

23.30 

Duplje: rožni venec za družine 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 

za čimprejšnje okrevanje, za 
zdravje Anžeta 

Bistrica: odhod na romanje 

Lucijan, mučenec 
Ef 4,1-6; Ps 23,1-6; Lk 12,54-59 

… en Bog in Oče vseh (Ef 4,6).  
- Gospod, nauči me svojih 

zakonov! 

26.10. 

2018 
 

PETEK 

16.30
17.00 

 

18.00 
18.30 

Leše: rožni venec  
+++ Rok Krč, obl. 

 

Bistrica: rožni venec  
+++ iz družine Kern 

 

romanje: ++ Ivanka in France Zor 

Sabina Avilska, mučenka 
Ef 4,7-16; Ps 121,1-5; Lk 13,1-9 

... ki je glava, Kristus (Ef 4,15). 
– V Gospodovo hišo pojdemo 

veseli. 
- Bistrica: čisti skupina Stara Bistrica 

- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi (2). 

27.10. 

2018 
 

SOBOTA 
ZIMSKI 

ČAS 
 

 

16.30 
17.00 

 

18.00 
18.30 

 

Leše: rožni venec  
+++ Anže Peterman   

 

Bistrica: molitev rožnega venca  
+ Andreja Ahačič  

 

romanje: + Janez Škrjanc in 

ključarji  

30. NEDELJA MED LETOM 

Žegnanjska nedelja 
Simon in Juda Tadej, apostola 

Jer 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 
5,1-6; Mr 10,46-52 

Pojdi, tvoja vera te je rešila (Mr 
10,52). 

– Velike reči je Gospod za nas 
storil.  

28.10. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

 
 

 

8.15 

8.45 
 

 
 

8.45 
20.00 

in 10.00 rožni venec  

B.:  v zahvalo sv. Antonu 

po namenu družine Zidar 
 

romanje: za žive/rajne 
farane/faranke 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+++ Barbara Jeruc, obl., in 
Jerucovi; (+++ Frančiška in 

Anton Trebar ter Jože Rozman; 

+ Ana Avsenek, obl.) 

krst med mašo 

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: 9. 11; 14.– 16. 11.; 26. – 



   

 

27. 11.;  3. 12.; 6. 12.; 10. – 14. 12.; 17. 12.; 19. 12.; 21. – 22. 12.; 26. – 29. 12.; 31. 12. Hvala. Bog 
Vam povrni. 

 

SV. JURIJ: Na maša na misijonsko nedeljo sem pozabil. Prosil bi, da me začenjate spominjati vsak 14 
dne pred dogodkom. Maša bo v nedeljo, 11. 11. 2018, ob 10.30. Hvala.  

 

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). 

 

KARITAS: Tudi letos lahko v okviru akcije Manjša sveča, za sočloveka sreča, podarite 
prostovoljne prispevke za ljudi v stiski. Sveče so iz bele plastike s tremi različnimi motivi in se 
reciklirajo. Na voljo so v vetrolovu župnijske kapele.  Hvala v imenu ljudi, ki jim bo s tem 
polepšan kakšen dan.  (ŽK Tržič-Bistrica) 

 

BIRMA: V sredo, 17. 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 (kdor ne more ob 
rednih urah, je verouk v torek ob 18.30 pri maši), 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. 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 11.10. 2018, s pričetkom ob 19. uri v 
župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili dve desetki rožnega venca z namenom za domovino in 
za vse, ki so nam zoprni, in zapeli pesem. Pogovarjali smo se o molitvi rožnega venca in kako je Marija 
v svojih prikazovanjih pozivala k molitvi te molitve. Ker se bliža tudi mesec november in praznik Vseh 
svetnikov, nam je gospod župnik predstavil knjigo Izkušnja skorajšnje smrti, ki jo je napisal Patrick 
Theillier, ki je bil zdravnik in član medicinske komisije v Lurdu. Po njegovem prepričanju so obsmrtne 
izkušnje nebeška znamenja, ki nas opominjajo in nam prikazujejo življenje, ki je nevidno našim očem. 
Pred praznikom  vseh svetnikov 1. novembra, bo spovedni dan v sredo, 24. oktobra. 1. novembra bo 
sveta maša v Bistrici ob 8. uri in v Lešah ob 10. uri. Nedelja, 4. 11., je zahvalna nedelja. Mirko bo 
pripravil nagovor, v katerem bo povabil k darovanju za našega gospoda župnika. Nagovor se bo 
prebral en teden pred zahvalno nedeljo. V soboto ga bo Jelka, v nedeljo ob 7. uri Tonček, ob 10.30 pa 
Mirko. Priporočamo se vaši darežljivosti. V mesecu novembru bomo molili rožne vence za naše rajne. 
Nedelja, 25. 11., pa je nedelja Kristusa Kralja. Ta praznik nas opominja, da je pomembno, da veš, kaj 
si in ne kaj imaš. Slediti moramo Kristusu, pravemu kralju. Srečanje smo z molitvijo, pesmijo in 
blagoslovom zaključili ob 20.15. Po srečanju  je sledilo druženje. (Marjeta Hervol) 


