
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

V petnajstem letu vladanja cesarja Tiberija, ko je bil Poncij 
Pilat upravitelj Judeje in Heród četrtni oblastnik Galileje, 
njegov brat Filip pa četrtni oblastnik Iturěje in Trahonítide 
ter Lizánija četrtni oblastnik Abilene in ko sta bila vélika 
duhovnika Hana in Kajfa, je v puščavi prišla Božja beseda 
Janezu, Zaharijevemu sinu. Prehodil je vso jórdansko 
pokrajino in oznanjal krst spreobrnjenja v odpuščanje 
grehov, kakor je pisano v knjigi govorov preroka Izaija: 

»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« (Lk 
3,1–4) 

 

Janez Krstnik je sebe označil kot 'glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, 
zravnajte njegove steze!' (Lk 3,4). Glas izreka besedo, toda v tem primeru je bila Božja 
beseda prej, saj se pred tem spustila na Janeza, Zaharijevega sina, v puščavi (prim. Lk 
3,2). On ima torej pomembno vlogo, a vedno v službi Kristusu. Sveti Avguštin to takole 
razlaga: 'Janez je glas. O Gospodu pa je rečeno: 'V začetku je bila Beseda' (Jn 1,1). 
Janez je glas, ki mine. Kristus pa je večna Beseda, ki je bila na začetku. Če glasu 
odvzameš besedo, kaj ostane? Nejasen zvok. Glas brez besede resda zadane sluh, 
vendar ne spodbudi srca' (Govor 293,3). Naša naloga je torej, da danes prisluhnemo 
temu glasu in tako pripravimo v srcu prostor in sprejem za Jezusa, Besedo, ki nas rešuje. 
(Benedikt XVI.) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 10. 12. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. 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. V Ljubljani, v prostorih župnije Ljubljana – Dravlje, bo na 
ta dan ob 18.30 srečanje za romarje in romarice, ki bodo šli v februarju 2019 šli na 
romanje v Sveto deželo. Dobimo se v Sp. Dupljah pri župnijski cerkvi ob 17.40. 
• V torek, 11. 12. 2018, se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija (zrenje Boga), ob 18.30 pa sv. maša.  

BISTRIŠKI ZVON 

2. ADVENTNA NEDEJA  

 
9. 12. 2018 – 16. 12. 2018 



   

 

• V sredo, 12. 12. 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. Z mašo se prične tudi srečanje skupine za 
so – pomoč z Božjo pomočjo za vse tri župnije: Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. 
Vabljeni vsi, ki ste znašli v temi, da vanjo posijemo z Lučjo.  Pogovarjali se bomo na 
temo Kako lahko premagam depresijo? – Igranje mentalnih iger: Ne primerjajte se z 
drugimi in Ne očitajte si neutemeljeno (prim. 1 Kr 19,2-5).  
• V četrtek, 13. 12. 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. Po maši je srečanje ŽPS Tržič – Bistrica ter 
gospodarskega sveta in ključarjev.  Pred srečanjem povabljeni k sveti maši. Ob 9. uri 
se v podružnični cerkve sv. Lucije (župnija Begunje na Gor.) prične romarska maša. 
Na ta dan goduje sv. Lucija, ki je priprošnjica za povrnitev vida – tako telesnega kot 
duhovnega. Lepo vabljeni. Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev 
rožnega venca za blagoslov družin.  

• V petek, 14. 12. 2018 se v kapeli sv. Marije Goretti ob 18. uri začne molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Po maši se v Bistrici za vse tri 
župnije (Tržič – Bistrica, Leše in Duplje) prične mladinsko srečanje.  Uradne ure v 
Lešah bodo od 16. do 16.30 ure (dosegljiv sem tudi po telefonu). Ob 16.30 se začne v 
cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti 
maši.  

• V sobota, 15. 12. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Loka, Na Logu, Cesta na Loko. Iz tega okoliša k skrbi za skupno 
svetišče vabim nove člane in članice. Ob 11.30 bo v Tržiču blagoslov novih 
prostorov Župnijske Karitas Bistrica pri Tržiču. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije 
Goretti v Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. 
Po maši se v Bistrici za vse tri župnije (Tržič – Bistrica, Leše in Duplje) prične 
mladinsko srečanje.  Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca in litanije Matere 
Božje, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. 
Cerkev sv. Jakoba v Lešah čisti skupina Špornovi, Valavčkovi, Cajhnovi, Mrdotovi, 
Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (1).  Ob 17. uri bomo v župnišču v Dupljah 
izdelovali božično - novoletne voščilnice. Materiala za izdelovanje imamo dovolj, razen, če 
ima kdo kaj doma, pa lahko vseeno prinese. S sabo prinesite le škarje in lepilo. Voščilnice 
bomo v nedeljo prodajali za dober namen. 

• V nedeljo, 16. 12. 2018, obhajamo 3. adventno nedeljo. Vabljeni, da skupaj z 
darovanjem nedeljske svete maše slavimo Boga ob 7. ali ob 10.30 uri. Pri maši ob 
10.30 se bo pričela božična 9 – dnevnica. K obisku povabljeni veroučenci in njihovi starši 
– posebej otroci 3. R., 8. in 9. R ter njihovi starši. Pri tej pobožnosti bomo vsak dan 
spoznali eno zgodbo, ki je uglašena na božič, misel ob njej, kratko molitev, nalogo in 
dobro delo, ki naj ga opravijo nastopajoči. Med tednom bo vsak dan ob 18.30. Lepo 
vabljeni. 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. Z mašo se bo pričela 
božična 9 – dnevnica. Med tednom bo vsak dan ob 17. uri. 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) 
 

2. ADVENTNA NEDELJA  
Bernard, redovnica 

Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Flp 1,4-
6.8-11; Lk 3,1-6 

Pripravite Gospodovo pot (Lk 3,4). 
– Velike reči je Gospod za nas 

storil. 

9. 12. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

 

6.30 
7.00 

10.30 
10.30 

 

8.15 

8.45 
8.45 

in 10.00 rožni venec  
B.:  za žive/rajne farane/faranke  
++ Viktor in Boža Peternel   
prva spoved in pričevanje 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+++ Vida Čimžar, obl.; (+ Ivanka Zor)  

prva spoved in pričevanje 

Loretska Mati Božja 

Iz 35,1-10; Ps 84,9-14; Lk 5,17-26 

Kaj v srcu mislite? (Lk 5,22). 
– Gospod, pridi in nas reši.  

 

17.40 Duplje: odhod v Ljubljano 

18.30 Lj.: srečanje za Sveto deželo 

10.12. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 
7.30 

 
 

 
16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 
Bistrica: za dobrotnike in 

sorodnike (Grmovškovi) 
 

Duplje: uradne ure 
molitev rožnega venca 

+ Marija Jaborigg  

Damaz I., papež 
Iz 40,1-11; Ps 95,1-13; Lk 18,12-14 

Glejte, vaš Bog (Iz 40,9).  

– Naš Bog prihaja kot močni.  

11.12. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 
 

20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija  

za nove duhovne poklica 
 

Križe: katehumenat 

Amalija (Malka), mučenka 
Iz 40,25-31; Ps 22,1-6; Mt 11,28-30 

Kdo je ustvaril zvezde? (Iz 40,26).  
– Slavi moja duša Gospoda! 

12.12. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

18.30 

Bistrica: molitvena skupina 
++ Jakob – Rado Valjevec  

srečanje skupine za so – pomoč 
z Božjo pomočjo  

Lucija, devica, mučenka 

Iz 41,13-20; Ps 144,1-13; Mt 11,11-15 

Kdor ima ušesa, naj posluša 
(Mt 11,15). 

- Usmiljen in milostljiv je 
Gospod. 

13.12. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

9.00 
 

17.00 
 

17.50 
18.30 

19.00 

sv. Lucija (ž. Begunje): romarska maša 
 

Duplje: roži venec za blag. druž. 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 
za spravo 

srečanje ŽPS Tržič – Bistrica in 

gospodarskega sveta ter ključarjev  

Janez od Križa, duhovnik 
Iz 48,17-19; Ps 1,1-6; Mt 11,16-19 

Jaz sem Gospod, tvoj Bog (Iz 48,17). 
- Kdor gre za teboj, Gospod, bo 

ime luč življenja. 
 

20.00 Duplje: zakonska skupina 2 

14.12. 

2018 
 

PETEK 

 
16.30

17.00 
 

18.00 

18.30

19.00 

Leše: uradne ure 
rožni venec  
za vse Dorine 

 

Bistrica: rožni venec  

po namenu očenašev 
mladinsko srečanje   

Janez od Križa, duhovnik 
Sir 48,1-11; Ps 79,2-19; Mt 17,10-13 

Kako častitljiv si bil, Elija (Sir 48,4). 

– Gospod, naš Bog, razjasni 
svoj obraz, da bomo rešeni. 

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

15.12. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 

17.00 
 

 
 

 

11.30 

Leše: rožni venec  

+ Ana Borštnar, obl. 
- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, 

Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (1) 
 

Tržič: blagoslov novih prostorov ŽK 

 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

17.00 Duplje: izdelovanje voščilnic 18.00 
18.30 

Bistrica: molitev rožnega venca  
za blagoslov župnika ob godu 

3. ADVENTNA NEDELJA  

Albina, mučenka 
začetek božične 9- dnevnice 

Sof 3,14-18a; Ps 12,2-3.4b-6; 
Flp 4,4-7; Lk 3,10-18 

Kaj naj storimo? (Lk 3,10). 
– Velik je med nami Izraelov 

Sveti.  

10.12. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

6.30 

7.00 
 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica:  za žive/rajne 
farane/faranke  
+ Marija Cotelj, obl. 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

za Božjo milost za izven-
zakonske družine; (+ Ciril Meglič, 

obl; Damjan Podgoršek ob r. d.)  
 

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: 
 

POBOŽNOST MARIJO NOSIMO: Tudi letos bomo izvedli to pobožnost. Na srečanju 
ŽPS-ja smo se pogovarjali, da bi ustvarili bazo rednih molivcev rožnega venca za 
blagoslov naših družin ob tej priložnosti. G. Mirko Meglič bo zbiral prostovoljce. Kdor bi se 
rad prijavil, naj pokliče g. Mirkota na 041/353-610. Začelo bomo z 9-dnevnico pred 
božičem, če bo dovolj prostovoljcev bomo razširili na cel adventni čas.  

 

BLAGOSLOV DOMOV IN OBISK SV. TREH KRALJEV: Vabljeni, da se prijavite za 
blagoslov domov in za obisk treh kraljev. Napišete se na list pred kapelo ali pa pokličete 
župnika. Pred kapelo so na voljo kadilo in gorilne tablete za blagoslov domov (kadilo in ena 
tableta – dar 0,50 €; kadilo in 3 tablet – dar 1,50 €). Dar daste v košaro. Tudi v župnijah Leše 
in Duplje povabljeni, da se prijavite k blagoslovu hiš. Kadilo in oglje dobite v zakristiji. 

 

VERKI TISK: Vabljeni, da se prijavite za verski tisk 2019. Prav je, da imate tisk, ki vas 
vabi k duhovni rasti. Tisti, ki ste ta tisk prejemali na svoj naslov, naj bo tudi v letu 2019 
tako. Dobili boste položnico na svoj naslov. Tudi novi naročniki se prijavite tako. Vabljeni. 

 

V Cerkvi na Slovenskem uvajamo redno pripravo za krstne in birmanske botre. Mnogi 
težko razumejo, kakšna je vloga botra in katere lastnosti naj ima boter. Priprava za botre 
za vso dekanijo je že v praksi v letu pred birmo. Mnogi ste to pripravo z veseljem sprejeli. 
Od sedaj naprej bo taka priprava štirikrat letno: 20. decembra 2018; 13. februarja 2019; 
ob koncu maja 2019 in v septembru 2019. Tisti, ki ste že naprošeni, ali predvidevate, da 
boste krstni ali birmanski botri se udeležite ene od napovedanih priprav. Priprava bo v 
cerkvi v župniji Križe. 

 

NEDELJA KARITAS: V nedeljo, 2. 12. 2017, se je praznovala nedelja Karitas. Dobri 
ljudje ste za pomoč ljudem v stiski zbrali €. Bog Vam povrni. 

 

Sodelavci Župnijske Karitas Tržič - Bistrica smo se sestali v torek, 4. 12. 2018, v 
učilnici ob 19. uri. Skladišče, ki smo ga donedavnega uporabljali v Tržiču na Koroški cesti, 
smo preselili v industrijsko cono v BPT. Bliža se konec leta zato smo poleg izdelave 
adventnih venčkov postavili tudi košare v prehrambnih trgovinah Mercator, Lidl, Eurospin 
 



   

 

Kranj. V Hoferju pa bomo pri zbiranju živil sodelovali tudi sami. Kupcem bomo delili lističe 
za lažjo odločitev pri darovanju izdelkov v nakupovalni voziček. Ob tednu Karitas so se 
štirje prostovoljci udeležili romanja v Ponikvo. Kot soorganizator  smo sodelovali na 
prireditvi koncerta Stopimo skupaj, ki je bil 24. 11. 2018 v dvorani tržiških olimpijcev. 
Skladišče bo v decembru odprto 20. 12. 2018 v običajnih urah. Po končanem sestanku je 
sledilo druženje ob godu  g. župnika. Sv. Miklavž pa je prisotnim podaril posebno izdajo 
Magnificata,  Adventni sopotnik. Hvala. (Mojca Sedminek) 

 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo, 5. 12. 2018,  se je po večerni maši v župnišču v Bistrici pri 
Tržiču pričelo srečanje omenjene skupine. Prišli so 4 člani. Po molitvi k Svetemu Duhu in 
branju svetopisemskega odlomka (Lk 3,1-6) smo se pogovarjali na temo Pričakovati 
Gospoda. Janez Krstnik nam govori tudi danes. V meni leži puščava, prazna in žalostna. 
V njej vidimo sledove ugaslega upanja, vse, kar je bilo, se razblinja. Predani smo na 
milost in nemilost načetemu razumu, slučaju, maničnim depresijam, paranoičnim učinkom 
zgodovine, čakamo zadnji udarec zgodovine. Zravnajte pota, spodkopljite gričevje 
samozadostnosti in ošabnosti, poravnajte doline vaših depresij in malodušja, zapustite 
mračne brloge vaših egoizmov … »in vse človeštvo bo videlo božje zveličanje«. Bog je že 
spregovoril, pač pa se mora človek soočiti s Kristusom. Družba preobilja postaja vsak dan 
bolj siromašna. Človek se očitno mora »zaleteti v nevidno steno«, da se zave svoje 
omejenosti. Puščava je kraj, kjer je slišati vpijoči glas, ki pripravlja pot Gospodu  Srečanje 
se je z molitvijo končalo ob 20. uri.  

 

MIKLAVŽ: V torek, 6. 12. 2018 se je ob 18.30 darovala sveta maša ob godu sv. Miklavža. 
Pri njej so sodelovali tudi kasneje obdarjeni otroci in njihovi starši s petjem in prošnjami. 
Dragana se je po maši pogovarjali z otroki o dobroti. Po pogovoru pa nas je obiskal sveti 
Miklavž, ki nas je najprej prisrčno nagovoril, potem pa je obdaril okoli 30 otrok (nekateri 
otroci so zboleli, zato jim je sv. Miklavž darila poslal po njihovih starših). Dobili so 
univerzalni šal, knjižico in čokolado. Bog Vas blagoslovi. 

 

PRVI PETEK: V petek, 14. 1. 2019, 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 ponedeljek, 14. 1. 2019 ob 7.30. Bog Vam 
povrni. 

 

Nadaljevanje od prejšnjikrat 
Na 24 ur.com je bil na vseh svetnikov dan zelo dober prispevek avtorice Anje Kralj o 
umiranju in smrti. Priporočam, da si celoten prispevek preberete na: 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/kaj-na-smrtni-postelji-od-svojcev-resnicno-
potrebuje-umirajoci.html. Nekaj fotografij, ki so v članku je zelo zgovornih in vrednih ogle-
da in razmišljanja ob njih.  
Kako naj k umirajočemu pristopijo svojci? Da svojci večkrat nenamerno iz naravnih 
vzgibov z dobrim namenom ob iztekanju življenja zavzamejo tudi zaščitniško in 
motivacijsko vlogo, ki pa lahko za umirajočega pomeni pritisk, spregovori tudi Lundrova. 



   

 

"Umirajočim se večinoma vedno približuje-mo z animacijo, bodrenjem, z mislijo, kako bi 
človeku vlili upanje, kako bi ga še motivirali. S tem v zgodnjem času kronične bolezni 
seveda ni nič narobe, kadar pa pride do napredovanja te stopnje, ko že vemo, da ne 
moremo več pričakovati povrnitve zdravja, am-pak se življenje zaključuje, je za svojce 
težko naenkrat narediti preobrat in sprejeti, da niso več tisti, ki dajejo energijo in človeka 
spodbujajo, ampak da se uskladijo z njim." Kot pojasnjuje, to pomeni, da so sočutni, da 
mu pritrdijo, da se verjetno res težko po-čuti, ampak da bi radi skupaj našli načine, kako 
mu to olajšati: "Naenkrat je on edini, ki ve, kaj je zanj dobro, ne pa da mu, kaj bi bilo dobro 
zanj, sugeriramo mi. Današnja družba pa je žal narejena tako, da se nenehno počutimo, 
da jo lahko korigiramo. Kar se kaže tako, da se pri svojcu, ki je obnemogel, lahko 
počutimo izzvani iti v akcijo, kako bi ga še aktivirali in motivirali za podaljševanje 
njegovega življenja." V okolici je, kot opaža, malo podpore, da bi kdaj dovolili sprejetje in 
prisluhnili ne-močnemu pri tem, kaj on čuti, da bi bilo zanj prav: "To so lahko zelo drobne 
in nepričakovane stvari. Pred kratkim sem imela pogovor z družino, kjer je umirajoča 
sama opazila, da je nemočna in da le še nekajkrat na dan vstane iz postelje. Sin se je s 
tem težko sprijaznil in je imel slabo vest, češ da se z mamo premalo ukvarja, da jo 
premalo spodbuja, da bi se še gibala, da bi še zapustila stanovanje. Šlo je za posebno 
soočenje, kako svojcu razložiti, da bolnik poskuša vse, kar še zmore. Gospa se je 
strinjala, da za vsakega v tej situaciji velja, da poskusi iz sebe iztisniti še največ, kar 
lahko. Kar svojci od umirajočega še želijo, je pogosto že pritisk na bolnega. Dogaja se, da 
se bolnik potem potrudi prikazati, več kot bi njemu še ustrezalo, a žal to pomeni le 
spoznanje, da ne dobi tiste podpore, ki bi jo potreboval." Ta pa je, kot osvetljuje Lundrova, 
pogo-stokrat samo razumevanje, da smo tukaj, ob koncu poti in da bomo pomagali po 
najboljših močeh: "Ko je nekdo že tako oslabel, da ne more več jesti, od njega ne moremo 
pričakovati, da se giba. Takrat se mora spočiti, da ima mir, da lahko dobi le tisto, kar si 
želi, in se ne počuti, da nekoga pri tem obremenjuje. Veliko svojcev lahko preseneti, da je 
ta čas lahko zelo kratek." V tem času se svojci naj ne počutijo karkoli nezadostne ali krive, 
običajno je dovolj samo slediti dogodkom in jih podpreti. Pomembno je, da smo čuječi, in 
če se svojci ne znajdejo, velikokrat zadostuje že nasvet po telefonu, kličejo osebnega 
zdravnika ali patronažno službo, ponekod hospic osebje ali strokovnjake za paliativno 
oskrbo.  
Dragoceni trenutki pred smrtjo. Mnogi svojci so, če se je smrt zgodila dostojanstveno, s 
sprejemanjem, ob veliki iz-gubi hkrati zelo notranje vzradoščeni. Neverjetno je, kako se 
lahko sočasno ob žalosti zaradi tragičnega dogodka zgodi tudi velika radost ob novem 
življenjskem spoznanju, ki je večje, kot mi, pojasnjuje zdravnica in opisuje, kako sta 
pogovor o smrti in vnaprejšnja priprava na smrt lahko blagodejna tako za svojce kot za 
umirajočega: "Po pogovoru, ki sta se ga oba najprej bala je žena na smrt bolnega moža 
kasneje povedala, da sta se najprej oba počutila neskončno hudo in da bi med zdravljenje 
nekatere misli najraje porinila stran… dalje prihodnjič 

 


