
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Ker pa je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o 
Janezu,  če ni morda on Mesija, je Janez vsem odgovóril: »Jaz vas 
krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi 
mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in 
ognjem.« Tako je torej Janez še z mnogimi drugimi opomini oznanjal 

ljudem evangelij. (Lk 3,15–16.18) 
 

Lahko je biti srečen, ko delamo, kar želimo. Srečo moramo odkriti v tem, kar moramo delati, ne pa v 
tistem, kar radi delamo. To prinaša Božji blagoslov. Sreča ni v praznem samozadovoljstvu. Ne 
zamenjujmo veselja z zadovoljstvom. Samo Bog lahko izpolni našo željo po sreči in najglobljem 
veselju. Notranje veselje je znamenje Božje navzočnosti. Temelj našega veselja je zavest, da nam 
je »Gospod blizu« (Flp 4,5). (Po: B. Rustja, Zgodbe za advent in božič) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 17. 12. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. S ponedeljkom se v veroučnih šolah v župnijah Tržič 
– Bistrica in Leše prične božična spoved (razen za otroke 1., 2. in 3. R. – imajo »klasični 
verouk«). Uradne ur v Dupljah so od 9.30 do 11.30 ter pred in po maši. Ob 15.50 se v cerkvi sv. 
Vida prične božična spoved za otoke, ki obiskujejo veroučno šolo (razen za otroke 1., 2. in 3. R. – 
imajo »klasični verouk). Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 
17. uri pa sv. maša. Po maši pa ste odrasli (starejši in mlajši) vabljeni k božični spovedi. Po kratki 
pripravi bosta na volj domači župnik in kovorski župnik.  

• V torek, 18. 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.  

• V sredo, 19. 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. Po maši se prične tudi srečanje Biblične skupine za 
vse tri župnije: Tržič – Bistrica, Leše in Duplje.  Molili in pogovarjali se bomo ob Svetem 
pismu na temo konkretna ljubezen (prim. Heb  10,5-10).  

• 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 
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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. 

• V četrtek, 20. 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. Dopoldne bo  obisk bolnikov, ostarelih pred božičem po župnijah Duplje in 
Leše. Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca za blagoslov družin.  
• V petek, 21. 12. 2018, se v kapeli sv. Marije Goretti ob 18. uri začne molitev rožnega 
venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Dopoldne bo  obisk bolnikov, ostarelih pred 
božičem po župniji Tržič – Bistrica. 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 tudi  božična spoved. Na voljo za spoved bo kovorski župnik. Ob 
20. uri se v župnišču v Dupljah prične srečanje zakonske skupine 2. Lepo vabljeni. 

• V sobota, 22. 12. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Stara Bistrica. Iz tega okoliša k skrbi za skupno svetišče vabim nove člane in 
članice. Ob 10. uri bomo v Domu Petra Uzarja z veroučenci postavljali jasice. 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 prične božična spoved za starejše in mlajše farane. Na 
voljo za spoved bosta poleg domačega župnika tudi tržiški in kovorski župnik. Ob 16.30 se 
začne molitev rožnega venca in litanije Matere Božje, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. Pri tej 
maši nam bodo skavti prinesli betlehemsko luč miru in izrekli božično poslanico. Dar za svečo je 
namenjen v dobrodelne namene. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba v 
Lešah čisti skupina Špornovi, Valavčkovi, Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, 
Krčevi (2).  Ob 17. uri bomo v cerkvi sv. Vida v Dupljah molili rožni venec za duhovne poklice. 

• V nedeljo, 23. 12. 2018, obhajamo 4. adventno nedeljo. Vabljeni, da skupaj z 
darovanjem nedeljske svete maše slavimo Boga ob 7. ali ob 10.30 uri. Pri maši ob 7. uri 
nam bodo skavti prinesli betlehemsko luč miru in izrekli božično poslanico. Dar za svečo je 
namenjen v dobrodelne namene. 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. Lepo vabljeni. Pri tej maši 
nam bodo skavti prinesli betlehemsko luč miru in izrekli božično poslanico. Dar za svečo je namenjen v 
dobrodelne namene. 

 

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) 
 

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. 

16.12. 

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.) 

Lazar iz Betanije, sp. mož  
1 Mz 49,2-10; Ps 71,1-17; Mt 1,1-17 

17.12. 7.00 

7.30 

molitev rožnega venca 

Bistrica: za blagoslov pri 
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Rodovnik Jezusa Kristusa (Mt 1,1). 
– V njegovih dneh bo mir in 

pravičnost.  
 

župniji Tržič – Bistrica in 
Leše: šola – božična spoved 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

 
 

 
15.50 

16.30 
17.00 

17.30 

operaciji Zdenkota  
 

Duplje: uradne ure 
božična spoved za otroke 

molitev rožnega venca 

+++ iz družin Markič in Ležaja 

 božična spoved 

Gacijan, škof 
Jer 23,5-8; Ps 71,1-19; Mt 1,18-24 

Sod 13,2-25; Ps 70,3-17; Lk 1,5-25 

Emanuel – Bog z nami (Mt 1,23). 
– V njegovih dneh bo mir in pravičnost.   

18.12. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 
 

20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija  

+ Franc Mali, obl. 
 

Križe: katehumenat 

Urban III., papež 
Sod 13,2-25; Ps 70,3-17; Lk 1,5-25 

Ne boj se, Zaharija (Lk 1,13).  
– Moja usta so polna božje hvale. 

19.12. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

 
18.30 

Bistrica: molitvena skupina 
za blagoslov Oskarja in Ajde 

ter njunih družin 
srečanje Biblične skupine  

Evgen, mučenec 

Iz 7,10-14; Ps 23,1-6; Lk 1,26-38 

Gospod je s teboj (Lk 1,28). 
- Vstopi naj Gospod, kralj 

slave! 

20.12. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

 
 

17.00 
 

17.00 
 

17.50 

18.30 

obisk bolnikov župnij Duplje in Leše  
 

Duplje: roži venec za blag. druž. 
 

Kovor: božična spoved 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 

+ Janez Dobrin 

Peter Kanizij, duhovnik 
Vp 2,8-14; Ps 32,2-21; Lk 1,39-45 

Tiste dni je Marija vstala … (Lk 

1,39). 
- Radujte se, pravični, v 

Gospodu! 
 

20.00 Duplje: zakonska 

skupina 2 

21.12. 

2018 
 

PETEK 

 

16.30 
17.00 

17.00 
 

 

 

18.00 
18.30 

Leše: uradne ure 
rožni venec  

božična spoved 
+++ Šnajcarjevi starši Mihael  
in Ivana Mokorel 

 

obisk bolnih in ostarelih 

Bistrica: rožni venec  
po namenu očenašev  

Frančiška Cabrini, redovnica 
1 Sam 1,24-28; Ps 1 Sam 2,1-

8; Lk 1,46-56 
Moja duša poveličuje ... (Lk 1,46). 

– Moje srce se raduje v 

Gospodu, mojem Zveličarju. 
- Bistrica: čisti skupina Loka, 

Na Logu, Cesta na Loko 
 

17.00 D.: rož. ven. za duh. poklice 

22.12. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 
17.00 

 
 
 

 

10.00 
18.00 

18.30 
19.15 

Leše: rožni venec  
po namenu očenašev 

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, 
Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (2) 

 

Dom: postavitev jaslic 

Bistrica: molitev rožnega venca  

+ Janez Pagon  
božična spoved 

4. ADVENTNA NEDELJA  

Janez Kancij, duhovnik 
božična 9- dnevnica 

Mih 5,1-4; Ps 80,2-19; Heb 
10,5-10; Lk 1,39-45 

Glej, prihajam (Heb 10,9). 
– Razjasni svoje obličje in 

rešeni bomo.  

23.12. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 
 

16.00 
18.00 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica:  + Tilka Mrak, obl. 
za žive/rajne farane/faranke  

 

Sp. Duplje: rožni venec 
+++ Eva in Bojan Kuhar ter 

Ani in Albin Kern   

 

Tržič: božična spoved 
Križe: božična spoved 

 

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: 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. 

 

Želim, da v našo hišo v župniji Tržič – Bistrica koledniki prinesejo Božji blagoslov. 
 

  
ime in priimek in naslov    telefon 
 

Koledniki vas bodo obiskali: v soboto, 5. 1. 2019 od 14.00. do 16.00. Prijavnico prosim vrnite 
v župnišče ali v zakristijo do srede, 4. 1. 2019. Več na: http://www.missio.si/ 

 

BLAGOSLOV DOMOV ZA ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA, DUPLJE, LEŠE 
 

Želim, da v našo hišo blagoslovi duhovnik. 
  
ime in priimek in naslov    telefon 
Oddate župniku ali pa v poštni nabiralnik.  

 

POTOPIS ROMANJA PO POTEH ŠKOFA GNIDOVCA IN MATERE TEREZIJE TER ŽUPNIKA 
VIKTORJA ZAKRAJŠKA: V soboto, 8. 12. 2018, se je v župnišču v Bistrici pri Tržiču odvil prvi 
adventni večer za vse tri župnije (Tržič – Bistrica, Duplje in Leše). Potopis je vodila Marija Janc in 
Dupelj, prišlo pa je okoli 40 ljudi. Hvala.  

 

PRVA  SPOVED: V nedeljo, 9. 12. 2018, je pri maši ob 10.30 potekala prva sveta spoved za otroke 3. 
R. Od 8 otrok jih je prišlo 5. Pred mašo smo se lepo pripravili na prvo sveto spoved. Pri maši se je to 
zgodilo na samem začetku. Bog jim pri spovedi podarja brezpogojno ljubezen, dar čuječnosti in nov 
začetek. Odpuščen jim je osebni greh. Petje je vodil pričevalec Gregor Strajnar, ki je namesto pridige 
pričeval z ženo. Povedala sta, da sta se na poroko pripravlja z duhovnimi vajami. Ko je bil po mnogih 
težavah na poti prvi otrok, sta od Boga dobila povabilo, če bi sprejela prizadetega otroka. Ves čas sta 
čutila Njegovo pomoč. V času nosečnosti jo je neka ženska vprašala, če je naredila test, da je z 
otrokom vse v redu: »Ne bom odvila daru, preden ga ne dobim,« je bil njen odgovor. »Ne veva, kako 
sva duševno in finančno vse to zmogla, vmes pa sva naredila še hišo. Vse to imava za Božjo milost.« 
»Evelin nas uči, da uživamo vsak dan sproti.« Poudarila sta tudi pomen molitve. Pomembno je, da 
čutiš, kako zate nekdo moli, ko sam ne moreš moliti. Po maši je za otroke 3. R. in njihove starše sledilo 
praznovanje. V dar so sprejeli knjižico o sv. spovedi. Bog Vas blagoslovi.  

 

SKUPINA ZA SO – POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 12. 12. 2018,  se je po večerni maši v 
župnišču v Bistrici pri Tržiču pričelo srečanje omenjene skupine. Prišli so 4 člani. Drugi vzrok za 
depresijo je, da se začenjamo primerjati z drugimi. Ko se začenjamo primerjati z drugimi, iščemo 
težave. Sveto pismo pravi, da je to nespametno in škodljivo (2 Kor 10,12). Ne bi se smeli primerjati z 
nikomer, kajti vsak je posebnost zase. Lahko postanete le ena oseba in ta oseba ste vi sami. Morate 
biti odkriti s sabo in bodite to, kar ste. To je vse, kar Bog želi. To je vse, kar pričakuje. Srečanje se je 
končalo ob 20. uri. Hvala.  

 

http://www.missio.si/

