
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu 
rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil 
pokonci in pohítel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti 
storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu 
je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel 
po poti za njim. (Mr 10,49–52) 

 

Hvala, Jezus, ker je tvoja ljubezen nenehno pričujoča med nami in ker 
nam odpuščaš grehe. Hvala, ker se daruješ v sveti evharistij. In hvala, da nam govoriš po 
svetem Marku: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!«Prosim te, pomagaj nam vedno iskati tvojo 
bližino, tudi v tej naši »starodavni« cerkvi, ob tvojem oltarju in ob krstnih kamnih, kjer smo 
postali kristjani. Pomagaj nam živeti zate. Amen. (Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih 
svetih mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 29. 10. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik. Ob 16.30 
se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 17. uri pa sv. maša, 
ki jo bo daroval lomski župnik. Od 26. do 30. 10. 2017 župnija Tržič – Bistrica in Duplje 
organizirata romanje v Makedonijo in na Kosovo. 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). Če imate kakšno vprašanje pošljite e-mail in bom odgovoril. 

• V torek, 30. 10. 2018, se ob 18. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik. V Križah je v 
župnišču ob 20. uri KATEHUMENAT – VEROUK ZA ODRASLE, KI BI RADI PREJELI 
KRST, BIRMO IN PRVO SVETO OBHAJILO.  
• V sredo, 31. 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. Protestantski 
bratje/protestantske sestre nas s svojo gorečnostjo katoličane/katoličanke vabijo, 
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da odkrivamo lepoto, globino svoje vere ter k vsakdanjemu spreobračanju ter Sveto 
pismo, po katerem nas navdihuje Bog.  

• V četrtek, 1. 11. 2018, je praznik VSEH SVETIH. Slavimo Boga živih, ne mrtvih. 
Sveta maša bo v župnijski kapeli sv. Marije Goretti ob 8. uri. Pol ure pred sveto mašo bo 
molitev rožnega venca in priložnost za sveto spoved. Pri maši bomo prejeli tudi popolni 
odpustek. Ob 14. uri bo sveta maša v Tržiču in po sveti maši obredi na pokopališču, pri 
katerih se bo molilo za vaše drage rajne. Ob 17. uri se bomo spet zbrali v kapeli sv. 
Marije Goretti, ko bomo molili za vaše drage rajne štiri dele rožnega venca. Po molitvi 
pa se bomo zadržali ob čaju in pecivu. V Lešah ste ob 9.30 vabljeni v župnijsko cerkev 
k molitvi rožnega venca, ob 10. uri pa sledi sveta maša, po kateri sledi molitev na 
pokopališču. Ob 17. uri pa povabljeni v cerkev sv. Jakoba k molitvi rožnih vencev. V 
Dupljah ste ob 13.30 vabljeni v župnijsko cerkev k molitvi rožnega venca, ob 14. uri 
pa sledi sveta maša, po kateri sledi molitev na pokopališču. Ob 17. uri pa povabljeni v 
cerkev sv. Vida k molitvi rožnih vencev. 

• V petek, 2. 11. 2018, je spomin vseh vernih rajnih. Prejeli bomo tudi popolni 
odpustek. Ob 18. uri je v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za duše v vicah in 
spreobrnjenje grešnikov, ob 18.30 pa se prične sveta maša, ki se bo končala z 
litanijami Srca Jezusovega. Po maši je srečanje mladinske skupine. Ob 8.30 je v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za duše v vicah in spreobrnjenje grešnikov, ob 
9. uri pa se prične sveta maša, ki se bo končala z litanijami Srca Jezusovega. Po 
maši v Dupljah bom začel obiskovati bolnike v Dupljah in Tržič – Bistrici.  Ob 16.30 
je v cerkvi sv. Vida rožni venec za duše v vicah in spreobrnjenje grešnikov, ki se bo 
končal z litanijami Srca Jezusovega, ob 17. uri pa se prične sveta maša. V Lešah bom 
ob 15.30 začel obiskovati bolne, onemogle in ostarele. 

• V soboto, 3. 11. 2018, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Mladina. Cerkev okrasite za zahvalno nedeljo. Hvala. Poteka tudi 
pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se posvetimo Marijinemu 
Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 18. uri se začne z 
molitvijo rožnega venca s premišljevanjem  ter priložnost za sv. spoved, ob 18.30 pa 
povabljeni k sveti maši. Sveto mašo začnemo z litanijami Matere Božje in z 
blagoslovom z Najsvetejšim. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične molitev 
rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA 
SVETA MAŠA. Hvala. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čisti skupina Paloviče (1). Cerkev 
sv. Jakoba okrasite za zahvalno nedeljo.  
• V nedeljo, 4. 11. 2018, obhajamo 31. navadno nedeljo. Praznovali bomo tudi 
zahvalno nedeljo. Bogu se bomo zahvalili za vse, kar smo v preteklem letu dobrega 
prejeli in za vse, kar nas je hudega obvaroval. Prosim, da cerkev okrasite za 
zahvalno nedeljo. »Na zahvalno nedeljo bo tudi 'ofer' za našega gospoda župnika. … 
Uči nas, da moramo imeti radi  Boga in vanj zaupati. Darovi letošnje zahvalne nedelje pa 
so namenjeni njemu osebno. V nedeljo darujmo za našega gospoda župnika in mu tudi 



   

 

tako pokažimo, da ga imamo radi in smo veseli, da je pri nas. Bog vam povrni za vašo 
dobroto« (zapisali člani ŽPS Tržič - Bistrica). Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa se v cerkvi sv. Vida prične nedeljska sveta 
maša. Cerkev okrasite za zahvalno nedeljo. 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) 
 

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. 

 

romanje: za žive/rajne 
farane/faranke 

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 
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+++ Barbara Jeruc, obl., in 

Jerucovi; (+++ Frančiška in Anton 

Trebar ter Jože Rozman; + Ana 
Avsenek, obl.; + Ivan  Benegalija) 

krst med mašo 
Zg. Duplje: molitev za mir 

Mihael Rua, redovnik 

Ef 4,32-5,8; Ps 1,1-6; Lk 13,10-17 

Žena, rešena si svoje bolezni 

(Lk 13,12). 
– Posnemajte Boga kot ljubljeni 

otroci.  

29.10. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

 
 

16.30 

17.00  

molitev rožnega venca 

Bistrica: za nove duhovne poklice 
 

romanje: ++ Vera in Janez Vuk 
 

molitev rožnega venca 

+++ Frančiška, obl., Jožef in 

Anka Kolničar 

Marcel, mučenec 
Ef 5,21-33; Ps 127,1-5; Lk 13,18-21 

Čemu naj primerjam božje 
kraljestvo? (Lk 13,20).  

– Blagor vsem, ki se boje 
Gospoda. 

30.10. 

2018 
 

 TOREK 

18.00 
18.30 

20.00 
 

Bistrica: rožni venec  
za uspešno operacijo 

Križe: katehumenat 
 

Romanje: + Janko Kržišnik 

Volbenk (Bolfenk), škof 
Ef 6,1-9; Ps 144,10-14; Lk 13,22-30 

Ne poznam vas (Lk 13,25).  
– Resničen je Gospod v vseh 

svojih besedah. 

31.10. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

  

Bistrica: molitvena skupina 
+ Jožefa Bogovič, roj. 

Tomazin (30. dan) 
 

dan reformacije d. p. d. 

VSI SVETI 

Ef 6,10-20; Ps 143,1-10; Lk 13,31-35 

Pojdite in recite temu lisjaku 

(Lk 13,32). 
- Hvaljen Gospod, moj varuh. 

 

7.30 rožni venec za svetost in rajne 

8.00 B.: + župnik Jože Gregorič 

17.00 molitev rožnih vencev 

1. 11. 

2018 
 

 

ČETRTEK 
 

d. p. d. 

9.30 

10.00 

17.00 
 

13.30 

14.00 
 

 
17.00 

rožni venec za svetost in rajne 

Leše: za žive/rajne farane/faranke 

molitev rožnih vencev 
 

rožni venec za svetost in rajne 

Duplje: +++ Franci in starši 
ter vnukinja Maša Gradišar; 

(+ Jože Gril, obl.)  
molitev rožnih venec 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

SPOMIN VERNIH RAJNIH 
Flp 1,1-11; Ps 110,1-6; Lk 14,1-6 

Ti pa so molčali (LK 14,4).  
- Velika so Gospodova dela. 

 

8.30 rožni venec za duše v vicah 

9.00 Duplje: za verne duše 

2. 11. 

2018 
 

PRVI 
PETEK 

16.30
17.00 

 
 

18.00 
18.30 

19.15 

Leše: rožni venec za duše v vicah 
+++ Janez Stare in Mavčevi 

starši 
 

Bistrica: rožni venec za duše v vicah 
+ Mari Košir, obl. 

mladinska skupina 

Viktorin Ptujski, škof 
Flp 1,18-26; Ps 42,2-5; Lk 14,1-11 

Prijatelj, pomakni se više (Lk 

14,10). 
– Mojo dušo žeja po Bogu, 

živem Bogu. 
- Bistrica: čisti skupina Mladina 

3. 11. 

2018 
 

PRVA 

SOBOTA 
 

 

16.30 

17.00 
 

 

18.00 

18.30 
 

Leše: rožni venec  

+ Anton Hočevar, obl.  
 - Leše: čistijo Paloviče (1). 

 

Bistrica: molitev rožnega venca  

+++ iz rodbine Sok – Majcen 
in Kristina Slatič 

31. NEDELJA MED LETOM 

Zahvalna nedelja 
Karel Boromejski, škof 

5 Mz 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51ab; 
Heb 7,23-28; Mr 12,28b-34 

Katera je prva od vseh 
zapovedi? (Mr 12,28). 

– Ljubim te, Gospod, moja moč 
in moja skala.  

4. 11. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 
20.00 

in 10.00 rožni venec  

B.:  za žive/rajne farane/faranke 

+++ za svojce 
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Franc Bajželj; (v zahvalo; + 

Neža Kuhar, obl.) 

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: 14.– 15. 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. 

 

MOLITVE (OČENAŠI) ZA RAJNE: Vsi, ki ste dali za očenaše za rajne, boste dobili spisek in na 
njih bo razpored, v katerem dnevu se bodo molili očenaši za vaše drage rajne. 

 

KIOSK: Na voljo so Marijanski koledarji (priporočen dar 2,50 €),  mali žepni koledar (dar 0,50 
€), sveče (dar 1,20 €), s katerim podprete delovanje Župnijske Karitas, Družinska pratika (dar 
5,90 €), enolistni koledar  (dar  0,70 €) in koledar na špiralo (dar 5,90 €). Zraven bo košara, v 
katero daste prostovoljne prispevke. Bog Vas blagoslovi. 

 

POROKA IN KRST: V soboto, 20. 10. 2018 je v cerkvi sv. Jurija božji otrok in član družine 
verujočih postal ANŽE M.. Njegov zavetnik je sv. JANEZ KAPISTRAN (14./15. stoletje), ki 
goduje 23. 10. SV. JANEZ KAPISTRAN, PROSI ZA NAS. Pred krstom sta si njegova starša M., 
Aljaž in Anja, roj. V.,  podelila zakrament sv. zakona. Priča Cerkve je bil g. Franc Maček, 
nekdanji tržiški župnik. Njun zakon in krst njunega otroka izročam v molitev.  

 

MISIJONSKA NEDELJA: V nedeljo, 21. 10. 2018, je potekala misijonska nedelja. Dobri ljudje 
ste pri nabirki za misijone zbrali €. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 
 


