
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko 
močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje 
izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. 
Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se 
vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa 

nikakor ne bodo prešle.«  Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v 
nebesih ne Sin, ampak samo Oče. (Mr 13,26–27.30–32) 

 

Molitev za razočaranega človeka: O Bog, prosim te, daj mu luč, da bo videl 
globoko temo skušnjave. Podeli mu svojo ljubezen, da bo mogel vsaj malo 
spoznati bogastvo, ki si mu ga pripravil. Podari mu Svetega Duha, da bo uvidel, 
da ga potrebuješ in ljubiš, da ima njegovo življenje še vedno smisel pričevati 
drugim o tvoji ljubezni in usmiljenju do njega in da ga drugi potrebujejo. O Bog, 
podeli mu upanje za prihodnost. Pomagaj mu živeti. Amen. (Po: Mati Terezija, 
Bog ljubi danes po nas) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 19. 11. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Pri maši na ta dan bom molil po 
namenih očenašev št. 34. in 35. 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.  

• Letošnji 52. NIKODEMOVI VEČERI bodo od 19. do 22. novembra na 
Teološki fakulteti v LJUBLJANI. Ob naslovu »Mladi in (ne)moč vere« se bo 
razmišljalo o stiskah in težavah današnje mladine in pomenu vere za njihovo 
življenje. Še posebej vabljeni študentje in vsi mladi po srcu. 

BISTRIŠKI ZVON 

33. NEDEJA MED LETOM  

 
18. 11. 2018 – 25. 11. 2018 



   

 

• V torek, 20. 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. 36. in 37.  
• V sredo, 21. 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 čast sv. Jožefa, ob 18.30 pa bo sv. maša. Lepo vabljeni. 
Pri maši bo župnik molil po namenu očenašev št. 38. in 39. Po sveti maši se 
prične tudi srečanje Biblične skupine za vse tri župnije: Tržič – Bistrica, Leše 
in Duplje. Pogovarjali se bomo o Kristusovem kraljestvu (Jn 18,33b-37). 
• Režiser filma Marijina zemlja Juan Manuel Cotelo se vrača v Slovenijo s 
svojim novim filmom NAJVEČJI DAR, ki prinaša močno sporočilo za vsakega 
posameznika, za vse narode in za ves svet. Sporoča nam veselo novico: 
odpuščanje je mogoče. Film nam z resničnimi zgodbami sprave kaže, da 
odpuščanje postavi konec vsaki vojni. V Španiji, na Irskem, v Franciji, Mehiki, 
Kolumbiji, Ruandi, v Sloveniji … Ustvarjalna moč odpuščanja ne pozna meja. 
Ogledali si ga lahko tudi v Koloseju v Ljubljani, Mariboru in Kranju; v drugih  
kinodvoranah je predvajanje filma odvisna o povpraševanja. Tudi tokrat je za 
premiero na voljo 180 kart zastonj. Rezervirate jih lahko na Pastoralni službi 
Ljubljana: 01/234-26-40 ali ps.lj@rkc.si. 
• V četrtek, 22. 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. 40. in 41. Ob 18.30 vabljeni k sveti maši pevci in pevke vseh treh 
župnij (Tržič – Bistrica, Duplje in Leše), ker goduje sv. Ceciija. Pred mašo ob 
17.30 so v župnijskem domu v župnije Tržič – Bistrica pevske vaje, ki jih vodi 
zborovodja župnije Tržič - Bistrica, po maši pa pevci in pevke povabljeni v 
učilnico na druženje, ki jo organizira župnija Duplje. Lepo vabljeni vsi, ki ste 
kdaj koli peli v eden izmed teh treh zborov! Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične molitev rožnega za blagoslov družin. 

• V petek, 23. 11. 2018 se ob 18. uri 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. 42., 43. in 44. Po maši se v Bistrici za mlade iz 
vseh treh župnij prične mladinsko srečanje (Tržič – Bistrica, Leše in Duplje). 
Ob 16. uri (do 16.30) se v Lešah pričnejo uradne ure.  16.30 je v cerkvi sv. 
Vida rožni venec za duše v vicah in spreobrnjenje grešnikov, ob 17. uri pa se 
prične sveta maša.  



   

 

• V soboto, 24. 11. 2018, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v 
Bistrici čisti skupina Kovorska 25 - 59. 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. 45. in 46.  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. Pri 
maši na ta dan bom molil po namenih očenašev št. 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 
20. 21. in 22. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čisti skupina Peračica (2). Ob 17. uri 
se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca po namenu 
svetega očeta. 

• V soboto, 24. 11. 2018, bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad 
Ljubljano srečanje župnijskih sodelavcev in vseh zainteresiranih za življenje 
župnije. Delo bo potekalo po skupinah: izredni delivci obhajila, bralci božje 
besede, pevci, mežnarji, ključarji, krasilci, katehisti, člani ŽPS, člani župnijske 
Karitas, voditelji skupin. Srečanje bo potekalo od 8.30 do 13.00, ko bo skupno 
kosilo. Prijavite se v župnišču. 

• V nedeljo, 25. 11. 2018, obhajamo 34. navadno nedeljo, nedelja Kristus 
kralja. Vabljeni, da skupaj z darovanjem nedeljske svete maše slavimo Boga 
ob 7. (pri maši bo župnik molil po namenu očenašev št. 47. in 48.)  ali ob 10.30 
uri (pri maši bo župnik molil po namenu očenašev št. 49. in 50.). 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. To je tudi družinska maša (vaje 
za zbor ob 8.15). 

 

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) 
 

33. NEDELJA MED LETOM 

Karolina, mučenla 

Dan 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 

10,11-14.18; Mr 13,24-32 
… moje besede pa nikkaor ne 

bodo prešle (Mr 13,32). 

– Varuj me, Gospod, k tebi se 
zatekam. 

18.11. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 
 

8.15 
8.45 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica:  ++ Helenca in Franc 

Rozman  

za žive/rajne farane/faranke  
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Janez Žakelj; (+ Anka 

Kolničar; + Berta Verdir, obl.) 

Matilda, redovnica 

Raz 1,1-2,5; Ps 1,1-6; Lk 18,35-43 

Gospod, da spregledam (Lk 
18,41). 

19.11. 

2018 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

 

 

molitev rožnega venca 
Bistrica: v dober namen 

 

Duplje: uradne ure 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– Zmagovalec bo jedel od 
drevesa življenja.  

 16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 

++ Franc in Štefanija Sitar 

Edmund, kralj 
Raz 3,1-22; Ps 14,2-5; Lk 19,1-10 

Zahej, stopi hitro dol (Lk 19,5).  

– Zmagovalec bo sedel na 
mojem prestolu. 

20.11. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 
18.30 

20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija  

+ Franc Ožvald, obl. 
za blagoslov operacije Zdenkota 

Križe: katehumenat 

DAROVANJE DEVICE MARIJE 
Raz 4,1-11; Ps 150,1-6; Lk 19,11-28 

Trgujte, dokler ne pridem (Lk 
19,13).  

– Svet, svet, svet si ti, Gospod, 
Bog nebeških čet! 

21.11. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

19.00 
  

Bistrica: molitvena skupina 
+ Marija Gašperlin 

Biblična skupina  
 

Maver, škof 

Cecilija, devica, mučenka 

Raz 5,1-10; Ps 149,1-9; Lk 19,41-44 

Ne jokaj (Raz 5,5). 
- Naredil si nas za božje 

kraljestvo in duhovnike. 

22.11. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

17.50 
18.00 

19.00 

Duplje: roži venec za blag. druž. 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 
v zahvalo (Ivan) 

srečanje zborov treh župnij 

Klemen I., papež, mučenec 
Raz 10,8-11; Ps 118,14-131; Lk 19,45-48 

Moja hiša je hiša molitve (Lk 

19,46) 
- Ljubim božjo postavo. 

 

Dan Rudolfa Maistra, d. p. 

23.11. 

2018 
 

PETEK 

 

16.30

17.00 
 

18.00 

18.30
19.15 

Leše: uradne ure 
rožni venec  
+ Anton Brlek, obl. 

 

Bistrica: rožni venec za duše v vicah 

++ Marija in Jože Klemenc 
mladinska skupina 

Andrej Dung, mučenec 
Raz 11,4-12; Ps 143,1-10; Lk 20,27-40 

Učenik, dobro si povedal (Lk 
20,39). 

– Hvalen Gospod, moj varuh. 
- Bistrica: čisti skupina Kovorska 

25 - 59 

24.11. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

17.00 
 

16.30 
17.00 

 
 

18.00 

18.30 

Duplje: molitev rožnega venca 
 

Leše: rožni venec  
+ Janez Meglič 

 - Leše: čistijo Peračica (2) 
 

Bistrica: molitev rožnega venca  

+ Milan Zaletel  

34. NEDELJA MED LETOM 
KRISTUS KRALJ 

Katarina Sinajska, devica 

Dan 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Raz 

1,5-8; Jn 18,33b-37 
Kdor je iz resnice, posluša moj 

glas (Jn 18,37). 
– Gospod, ti si kralj, odel si se 

v veličastvo.  

25.11. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  

6.30 
7.00 

 
10.30 

 

8.15 

8.15 
8.45 

 
 

8.45 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica:  za žive/rajne 

farane/faranke  
++ Andreja Ahačič  

 

Sp. Duplje: rožni venec 
vaje za zbor 

+++ Alojz Verdir in 
Podgorškovi; (+ Frančiška Šparovec 

ob r. d.; + Janko Kržišnik, obl.) 

družinska sveta maša 
 

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: 
26. 12.; 31. 12. Sprejemam že mašne darove do aprila 2019. Hvala. Bog Vam povrni in 
Vas blagoslovi. Povabimo Boga v vsakdanje življenje. 

 



   

 

SVETI MIKLAVŽ: V četrtek, 6. 12. 2018, sv. Miklavž ob 18.30 vabi k sveti maši, da skupaj 
z njim počastimo Boga k kapeli sv. Marije Goretti. Takoj po maši pa sledi poučni nagovor 
ter obdarovanje. Sveti Miklavž vabi, da se prijavite pri župniku, da bo lahko stvari pripravil, 
in kdor more pomaga pri darilih s prostovoljnim darom, ki ga bo darova pri sveti maši. 
Lepo bi bilo, da se prijavite vsaj do petka, 25. 11. 2018. Bog Vas blagoslovi. 

 

KIOSK: Na voljo so Marijanski koledarji (priporočen dar 2,50 €),  mali žepni koledar (dar 
0,50 €), sveče (dar 1,50 €), 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. 

POPLAVE V TRŽIČU: Na 1. adventno nedeljo 2018 bo potekala namenska nabirka za 
»žrtve« poplava na področju občine Tržič 2018. Vabim Vas k darežljivosti. Teh ljudi se 
spomnimo najprej tudi v molitvi, da jih bo Bog dal upajoče srce v teh težavah, nam pa 
odprto srce. Predvsem smo povabljeni, da jim fizično pomagamo pri pospravljanju. Poleg 
tega bo adventna akcija namenjena »žrtvam« teh poplav, zato bo pri daritveni mizi skrinja, 
v katero boste lahko dali svoje darove. Poleg tega pa lahko oddate svoj dar na TRR 
Župnijske Karitas s pripisom namena POPLAVE »TRŽIČ« 2018. TRR je SI56 0700 0000 
3294 307. Hvala. 

 

TRADICIONALNI ADVENTNI IZLET: Župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše organizirajo 
tradicionalni adventni izlet v soboto, 1. 12. 2019. Letos se gre na Polzelo (tu bo maša ter 
jutranja kava ter rogljiček; ogled malteškega reda; Negova (Ivan Kramberger), Veržej 
(kosilo) in Jeruzalem (degustacija vin in prigrizek). Dar za romanje je €. Prijave sprejema 
Franci Praprotnik. Odhod je ob 6. uri izpred kapele sv. Marije Goretti v Bistrici.  

 

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). 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 8. 11. 2018 s pričetkom ob 
19. uri v župnijskem domu v Bistrici.  Najprej smo zmolili Zdravo Marijo za vse naše rajne. 
Pogovarjali smo se o prazniku Vseh svetnikov in ugotovili, da je v medijih glavna tema 
tega praznika onesnaževanje okolja s svečami, namesto spomin na vse svete in naše 
drage rajne. Smrt je za kristjane rojstvo v novo, večno življenje. Praznik Vseh vernih duš 
pa nas poziva, da se jih spominjamo, zanje molimo in darujemo za sveto mašo. Poživiti bi 
morali molitev za srečno zadnjo uro, udeležbo pri spovedi in obiskom svete maše za prve 
petke in prve sobote v mesecu. Dragana je povedala lepo misel, da ob smrti svojega 
dragega jokaš zase in ne za tistega, ki si ga izgubil. Duhovnikov je vedno manj. Slovenski  
 



   

 

škofje in arhidiakonati so pripravili priporočila, da bi bile vse župnije čim bolj pravično 
deležne duhovniške podpore. Vsi, tako duhovniki kot verniki bodo morali spremembe 
sprejeti in se jim prilagoditi. Določene župnije bodo postale podružnice, določene so-
uprave, vendar mora za to priti nalog iz škofije. Če v kakšni župniji ostareli duhovnik ne bo 
mogel več opravljati svojega dela, ni nujno, da bo novi duhovnik lahko znova prišel. V naši 
župniji se je že verouk iz Leš prestavi v Bistrico. Predelal so se navodila za združevanje 
župnij. Ob teh navodilih se pogovarja pri vseh ŽPS – jih in se predloge pošlje na komisijo. 
To združevanje se bo delalo z ljudmi. Združevati bo potrebno svete maše predvsem za 
praznike. Komisija je predlagala, da za velikonočno 3 – dnevje obredje kroži. Župnik pa je 
predlagal, da naj bo za velikonočne praznike na veliki četrtek, veliki petek in veliko soboto 
sveta maša samo v Bistrici, na Veliko noč pa po posameznih župnijah. Za Božič pa bodo 
svete maše potekale enako kot do sedaj. Po župnijah, ki jih bo opravljal en duhovnik, se 
bo združeval tudi zakramenti svete birme. To je za-enkrat še stvar pogovorov. Da 
misijonska nedelja in maša pri svetem Juriju v prihodnjem letu ne bosta istočasno, bo 
maša pri svetem Juriju 13. 10. 2019, to je en teden pred misijonsko nedeljo. Od nedelje 
Kristusa Kralja do prve adventne nedelje 2. 12. je teden Karitas. Običajno se nabirka na 
nedeljo Karitas deli 2/3 za Slovensko Karitas in 1/3 za našo Karitas. V letošnjem letu pa 
bomo razmerje obrnili. Tako bomo 2/3 nabirke namenili za poplave, ki so prizadele naš 
Tržič. Vendar tudi ta 1/3, ki gre na Slovensko Karitas, bo namenjena za te ljudi. Ljudje, ki 
so jih prizadele poplave potrebujejo tudi pridne roke, ki bi jim pomagale pri delu, zato se 
bo organizirala akcija za pomoč pri čiščenju. Letos bo otroke sveti Miklavž obiskal po sveti 
maši v četrtek, 6. 12. 2018. Prijave otrok za Miklavža sprejema gospod župnik do 25. 11. 
Dar za Miklavževo darilo pa se bo dal kar v košarico pri sveti maši 6. 12. V soboto, 8. 12., 
na praznik Brezmadežnega spočetja device Marije bo v Bistrici po večerni sveti maši 
potopis romanja po Makedoniji. V nedeljo, 9. 12., bo prva sveta spoved. Pri maši bo 
pričeval bo Gregor Strajnar, pel pa združeni otroški pevski zbor. Karitas bo tudi letos 
izdelovala adventne venčke za farane, naredil pa se bo tudi za župnijo. Gospod župnik bo 
od 26. 12. 2018 do 2. 1. 2019 odsoten, ker bo vodil mlade na srečanju v Madridu. Mešani 
pevski zbor Lipnica pa bo v soboto, 5. 1. 2019 po sveti maši izvedel božični koncert. 
Srečanje smo z molitvijo in blagoslovom zaključili ob 20.45. Po srečanju  je sledilo 
druženje. (Marjeta Hervol) 

 

SVETI JURIJ: V nedeljo, 11. 11. 2018 se je ob 10. uri v podružnični cerkvi sv. 
Jurija darovala sveta maša. Hvala vsem romarjem in romaricam, ki ste poromali 
do te cerkvice. Hvala pevcem in pevkam, bralcem, ministrantom, mežnarju, 
vsem, ki ste spekli in potem stregli po maši. Hvala za darove, ki ste jih oddali pri 
ofru. Zbrali ste €. Bog Vam povrni.  

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical MARJANA BOGATAJA. Gospod, 
daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. 
 


