
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Ljubim te, Gospod, moja moč, Gospod, moja skala, moj 
grad, moj osvoboditelj, moj Bog, kamor se zatekam (Ps 18, 
2–4). Polna soba igrač, oblačilca iz najboljših kolekcij otroške 
mode, šolska torba ugledne znamke, računalnik za igrice, 
skuter pri štirinajstih, motor pri šestnajstih, avto pri komaj 
dopolnjenih osemnajstih letih. Hiša lepa in pospravljena, 

delovno mesto zagotovljeno, računalnik za lažje delo, mobilni telefon, nezgodno 
zavarovanje, polica življenjskega zavarovanja, trije televizorji, omara, polna oblek, čevlji 
za vsak letni čas, hiter avto z zračno blazino, antiblokirnim sistemom in pogonom na vsa 
štiri kolesa, brezstične kreditne kartice,  pokojnina ... Še nikoli nismo imeli na razpolago 
toliko stvari kakor danes. Še nikoli nista negotovost in depresija povzročali takšnih tragedij 
kakor danes. Še nikoli tako kot danes, če izvzamemo nekatere oblike ekscentričnosti, kot 
so moški uhan, nenavadne pričeske, silikonske ženske prsi ..., ljudem ni manjkalo 
izvirnosti in sposobnosti za sprejemanje odločitev proti toku. Kajti vse, kar ni postavljeno 
na »skalo«, jemlje veselje in pogum za svobodo zaradi strahu, da bi se znašli brez vsega. 
Ljubim te, Gospod, moja skala, moja svoboda. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 5. 11. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. V mesecu novembru bo župnik moli po namenih 
očenašev za vaše rajne zjutraj pri molitvi in pri mašah. Na oglasni deski si lahko ogledate 
razpored. Pri maši na ta dan bom molil po namenih očenašev št. 1. in 2. Zopet se prične 
v župniji Tržič – Bistrica verouk in župniji Leše.  
• V torek, 6. 11. 2018, se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija (zrenje Boga), ob 18.30 pa sv. maša. Pri maši bo župnik 
molil po namenu očenašev št. 3. in 4. Po maši je srečanje Župnijske Karitas. Pred 
mašo člani/članice vabljeni/e k maši.  
• V sredo, 7. 11. 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 
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čast sv. Jožefa, ob 18.30 pa bo sv. maša. Lepo vabljeni. Pri maši bo župnik molil po 
namenu očenašev št. 5. in 6. 

• V četrtek, 8. 11. 2018 se ob 17.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 18.30 pa 
se prične sv. maša. Pri maši bo župnik molil po namenu očenašev št. 7. in 8. Po maši je 
srečanje ŽPS Tržič - Bistrica. Pred srečanjem člani/članice ŽPS vabljeni k sveti maši.  

• V petek, 9. 11. 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 kapeli sv. Marije 
Goretti začne molite rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Pri maši bo 
župnik molil po namenu očenašev št. 9. in 10.  

• V soboto, 10. 11. 2018, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Ročevnica. Iz te skupine vabimo k skrbi za lepoto skupnega svetišča 
nove člane in članice. Hvala. Ob 18. uri se začne v kapeli sv. Marije Goretti molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k nedeljski sveti maši. Pri maši bo župnik molil 
po namenu očenašev št. 11. in 12.  Po maši se v Bistrici za mlade iz vseh treh župnij 
prične mladinsko srečanje.  
• V nedeljo, 11. 11. 2018, obhajamo 32. navadno nedeljo. Vabljeni, da skupaj z 
darovanjem nedeljske svete maše slavimo Boga ob 7. (pri maši bo župnik molil po 
namenu očenašev št. 13. in 14)  ali ob 10.30 uri (pri maši bo župnik molil po namenu 
očenašev št. 15. in 16). Maša ob 10.30 bo v podružnični cerkvi sv. Jurija. Pri ofru boste 
lahko dali darove za vzdrževanje cerkve sv. Jurija. Po maši pa se zadržite v druženju ob 
pecivu in pijači. Lepo vabljeni. 

 

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) 
 

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 

Zaharija in Elizabeta, starši 

Janeza Krstnika 

Flp 2,1-4; Ps 130,1-3; Lk 14,12-14 

Srečen boš, ker ti ne morejo 

povrniti (Lk 14,14). 
– Gospod, v tebi sem umiril 

svojo dušo.  

5. 11. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

 

 
16.30 

17.00 
17.30 

molitev rožnega venca 

Bistrica: +++ Mira in Ludvik 
Avguštin ter Franci Zorko 

 

Duplje: uradne ure 
molitev rožnega venca 

+++ Mekuč in Mali 
srečanje ŽPS Duplje 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Lenart (Narte), opat 
Flp 2,5-11; Ps 21,26-32; Lk 14,15-24 

Pridite, ker je že pripravljeno 
(Lk 14,17).  

– Gospod, ti si moja slava. 

6. 11. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 
18.30 

19.00 
20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija  
+ Jože Laussegger 

srečanje Župnijske Karitas  
Križe: katehumenat 

Ernest, opat 
Flp 2,12-18; Ps 26,1-14; Lk 14,25-33 

Kdor ne nosi svojega križa, … 

(Lk 14,27).  

7. 11. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 

18.30 

  

Bistrica: molitvena skupina 

+ Mirko Istenič (30. dan) 
 

– Gospod je moja luč in moja 
rešitev. 

Bogomir, škof 
Flp 3,3-8a; Ps 104,2-7; Lk 15,1-10 

Veselite se z menoj (Lk 15,9). 
- Naj se veseli srce njih, ki 

iščejo Gospoda. 

8. 11. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

 

16.30 
17.00 

17.50 

18.00 
18.30 

Duplje: molitev rožnega venca 
+ Jože Rozman  

Bistrica: rožni venec in večernice 

+++ Maternikovi, Žagarjevi, Boštanovi  

srečanje ŽPS  Tržič - Bistrica 

Posvetitev lateranske bazilike 
Flp 3,17-4,1; Ps 121,1-56; Lk 16,1-8 

Naša domovina je v nebesih 
(Flp 3,20).  

- V Gospodovo hišo pojdemo 
veseli. 

 

Duplje: zakonska skupina 1 

9. 11. 

2018 
 

PETEK 

 
16.30

17.00 
 

10.00 
10.30 

18.00 
18.30 

Leše: uradne ure 
rožni venec za duše v vicah 
+++ Špornovi 

 

Dom: rožni venec in spoved 
Dom: + Rafael Šemrl, obl. 

Bistrica: rožni venec za duše v vicah 

po namenu 

Leon Veliki, papež 
Flp 4,10-19; Ps 111,1-9; Lk 16,9-15 

... a Bog pozna vaša srca (Lk 16,15). 
– Blagor mu, kdor se boji 

Gospoda. 
- Bistrica: čisti skupina Ročevnica 

10.11. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 

17.00 
 

 

18.00 
18.30 

19.15 

Leše: rožni venec  

+++ Batkovi 
 - Leše: čistijo Paloviče (2). 

 

Bistrica: molitev rožnega venca  
++ Stanislav in Marija Kotar 

mladinska skupina  

32. NEDELJA MED LETOM 
Martin, škof 

1 Kr 17,10-16; Ps 146,6-10; 
Heb 9,24-28; Mr 12,38-44 

Ta uboga vdova je vrgla več 
kot vsi (Lk 12,43). 

– Hvali, moja duša, Gospoda.  

11. 

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 

sv. Jurij: + Alojz Podobnik, obl. 
 

Sp. Duplje: rožni venec 

+ Frančiška Šparovec (dar. 
sosedje); (+ Aleš Dovžan, 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: 
12. – 14. 12.; 17. 12.; 19. 12.; 21. – 22. 12.; 26. – 29. 12.; 31. 12. Hvala. Bog Vam povrni. 
Sprejemam že mašne darove do aprila 2019.  

 

ROMANJE V SVETO DEŽELO: Od 22. 2. do 2. 3. 2019 (čas zimskih počitnic) imajo 
kateheti in katehistinje romanje v Sveto deželo. Povabljen sem za duhovnega vodjo. 
 



   

 

Dali so mi še osem prostih mest. Cena romanja je 1.150 €. Akontacija je 500 €, ostalo 
lahko poravnate po obrokih. Več informacij imate na letaku. Kdor bi rad šel, naj se čim 
prej prijavi vodički Andreji Remic na telefon 051/666 - 294 oz. info@ar-tur.si 

 

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. 

 

ROMANJE V MAKEDONIJO IN NA KOSOVO: Od petka,  26. 10. 2018, do torka, 30. 10. 
2018, je potekalo romanje po poteh božjega služabnika škofa Janeza Frančiška 
Gnidovca, sv. Matere Terezije in župnika Viktorja Zakrajška Krenili smo v četrtek ob 
23.30. Romanje so izročili Bogu v blagoslov po Devici Mariji. Župnik je s seboj imel tudi 
piksido z Najsvetejšim in mejne prehode smo prečkali hitro in brez težav. V petek smo se 
za kosilo ustavili v Leskovcu (Srbija) in poskusili njihove specialitete. Popoldne smo 
prispeli v Skopje (Makedonija) in maševali v spominski hiši sv. Matere Terezije, ki stoji na 
mestu nekdanje stolnice Srca Jezusovega, ki se je v potresu leta 1963 porušila. V soboto 
smo se odpravili na Kosovo. Najprej v Marijino svetišče v Letnico. To cerkev je postavil 
škof Gnidovec, v njej pa se je Mati Terezija tudi odločila za misijonski poklic. Pot nas je 
potem vodila v Prizren, kjer je najprej bil škofijski sedež škofa Gnidovca. Ogledali smo si 
nekdanjo stolnico. Potem smo se iz Kosova vrnili v Makedonijo. V nedeljo nas je pot 
vodila najprej do pravoslavnega samostana Jovana Bigorskega (Janez Krstnik), kjer nas 
je menih blagoslovi. Občudovali smo prelepi ikonostas, ki je v celoti izrezljan iz lesa. V njej 
smo zapeli tudi pesem Marija skoz' življenje. Mati nekega meniha je bila tako vesela, da 
nam je podarila ikono sv. Janeza Krstnika. Pot nas je vodila do ohridskega jezera, ob 
katerem smo si ogledali najstarejšo cerkev sv. Sofije, sledila je maša v katoliški cerkvi ter 
za zaključek makedonska večerje in makedonski narodni plesi. V ponedeljek smo se 
odpravili do Bitole, kjer smo darovali sveto mašo. Obrnili smo se nazaj proti Skopju in se 
ustavili v največji makedonski vinski kleti na degustaciji. Popoldne smo prispeli v Skopje in 
si ogledali peš največje znamenitosti makedonskega glavnega mesta. V torek smo zjutraj 
v hotelu maševali in potem se odpravili na dolgo pot proti Sloveniji. Za kosilo smo se 
ustavili v Beogradu (Ada Ciganljina) na kosilu. V slovenijo smo prispeli v sredo ob 0.30 
zjutraj. Hvala lep vodiču Petru in makedonskemu vodiču Aleksandru ter šoferjema za 
mirno in varno vožnjo. Hvala 56 romarjem in romaricam za doživeto romanje. Veliko smo 
premišljevali ob liku Janeza Gnidovca in sv. Matere Terezije. Zmolili veliko rožnih vencev.  

 

PRVI PETEK: V petek, 2. 11. 2018, so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za 
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Zbrali ste €. Sveta maša po tem namenu se 
bo darovala v župnijski kapeli v Bistrici v torek, 11. 12. 2018 ob 18.30. Bog Vam povrni. 

 
 


