
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Po treh dneh so ga našli v templju. Tam je sedèl 
med učitelji, jih poslušal in vpraševal. In vsi, ki so 
ga slišali, so strmeli nad njegovo razumnostjo in 
njegovimi odgovori. Ko sta ga zagledala, sta bila 
presenečena in njegova mati mu je rekla: »Otrok, 

zakaj si nama tako stóril? Tvoj oče in jaz sva te žalostna iskala.« Dejal jima je: 
»Kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega 
Očeta?« (Lk 2,45–49) 

 

Upam, da vas danes, na nedeljo, na praznik svete Družine navdaja veselje, veselje 
vsakega nad svojo družino. Upam, da ste v tem prazniku družine ponosni na svojo 
družino, vsak na svojo ženo, na svojega moža, na svoje otroke, otroci na svoje 
starše. Ne zaradi tega, ker so vaše družine idealne, ne zaradi tega, ker bi bile naše 
družine popolne, pač pa zaradi tega, ker si prizadevamo za to, da bi bili naklonjeni 
drug drugemu, da bi sprejemali drug drugega in da bi v tej odprtosti za življenje, v 
odprtosti za sočloveka izpolnjevali Božjo voljo. Zelo potrebno in primerno je, da se v 
razmišljanju o svoji družini ozremo v Sveto družino, v njeno resničnost, da se 
ozremo v njen Nazaret, v njen Betlehem, v ves tek njenega življenja. Spoznali bomo, 
da nam je Sveta družina dosti bliže, kot običajno mislimo, ali pa lahko pogledamo še 
z druge strani – smo tudi mi veliko bliže Sveti družini, kot običajno sodimo. (Po: S. 
Zore, cerkev sv. Nikolaja – december 2014) 

 

OZNANILA: 
 

NOVO LETO: NE BOJTE SE! V NOVEM LETU 2019 VAM ŽELIM VELIKO 
BOŽJEGA BLAGOSLOVA.  (župnik David Jensterle) V tem tednu ni verouka za 
župnije Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. Družina veroučenca/veroučenke 
povabljena, da se poleg nedeljske maše udeležite tudi delavniške maše. Verouk za 
vse tri župnije pričnemo po 7. 1. 2019. Bog Vas blagoslovi. 

BISTRIŠKI ZVON 
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• V ponedeljek, 31. 12. 2018, se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici prične molitev rožnega venca, ob 18.30 pa sv. maša, ki jo bo daroval 
lomski župnik. Ker na ta dan poteka drugi sveti večer, ste vabljeni župljani in 
župljanke župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje, da doma pokropite in pokadite 
svoje domove ter tako nanje kličete Božjega blagoslova. Lepo vabljeni!  
• V torek, 1. 1. 2019,  je praznik Marije, Božje Matere in Novo leto. Maša je 
ob 7. uri (mašo daruje g. Peter). Pol ure pred mašo je molitev rožnega venca za 
blagoslov novega leta 2019. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec, ob 8.45 pa se prične sv. maša, ki jo daruje g. Peter Kokotec. Ob 10. uri 
se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah začne molitev rožnega venca, ob 10.30 pa 
povabljeni k sveti maši, ki jo daruje g. Peter.  Vabljeni, da se prijavite za blagoslov 
domov (tudi v Lešah in Dupljah) in za obisk treh kraljev. Izpolnjene prijavnice 
oddate  v župnišču ali župniku. 
• V sredo, 2. 1. 2019, se ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici  začne 
srečanje molitvene skupine, ob 18.30 pa maša, ki jo bo daroval lomski župnik.  
• V četrtek, 3. 1. 2019 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, ki se konča z litanijami Jezusovega imena in z 
blagoslovom z Najsvetejšim. Jezus pravi: »Kdor bo klical moje ime, bo rešen.« 
Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega za blagoslov 
družin (ki se konča z litanijami Matere Božje in posvetitvijo njenemu 
Brezmadežnemu Srcu in priložnost za sv. spoved). Ob 17. uri se prične sveta 
maša, ki se konča z litanijami Srcu Jezusovemu, posvetitvijo Jezusovemu 
Presvetemu Srcu in z blagoslovom z Najsvetejšim.  Dopoldne bo  obisk bolnikov, 
ostarelih po župnijah Duplje in Leše.  

• V petek, 4. 1. 2019, poteka pobožnost prvega petka v mesecu, ko smo 
povabljeni, da se posvetimo Jezusovemu Presvetemu Srcu ter molimo za 
spreobrnjenje grešnikov. Ob 18. uri se začne z molitvijo rožnega venca (bo tudi 
priložnost za spoved), ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Pri maši 
tradicionalno poteka nabirka, v katero ste povabljeni, da daste darove za 
mašni dar za nove duhovne poklice. Sveto mašo pričnemo z litanijami Srca 
Jezusovega in z blagoslovom z Najsvetejšim. Dopoldne po župniji Tržič – 
Bistrica obiskujem bolne, onemogle in ostarele. Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. 
Jakoba v Lešah molitev rožnega venca in priložnost za spoved, ki se končata z 
litanijami Srca Jezusovega, posvetitvijo Jezusovemu Presvetemu Srcu in  
prejemom blagoslova z Najsvetejšim, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši.  

• V sobota, 5. 1. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Ročevnica. Iz tega okoliša k skrbi za skupno svetišče vabim nove 



   

 

člane in članice. Ob 14. uri bodo trije kralji obiskali  družine, ki so se prijavile 
na njihov obisk. Hvala za vaš dar. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici začne molitev rožnega venca in sv. spoved, ob 18.30 pa povabljeni k 
sveti maši. Pred mašo bomo zmolili litanije Matere Božje za dar čistosti v mislih, 
besedah in dejanju ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Po maši bo v kapeli sv. 
Marije Goretti v Bistrici MePZ Lipnica imel božični koncert. Lepo vabljeni. 
Dopoldne bodo trije kralji obiskovali domove po župniji Duplje in zbirali darove 
za misijone. Ob 17. uri povabljeni k molitvi rožnega venca za duhovne poklice v 
cerkev sv. Vida v Dupljah. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca za 
spreobrnjenje grešnikov, sv. spoved in litanije Matere Božje, ob 17. uri pa 
povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Pri maši boste 
lahko v nabiralnik oddali darove za tri kralje za misijone. Cerkev sv. Jakoba v 
Lešah čisti skupina čistijo Rahotovi, Kroparjevi, Batkovi, Dorini (2). Lepo 
vabljeni. Ker na ta dan poteka tretji sveti večer, ste vabljeni župljani in župljanke 
župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje, da doma pokropite in pokadite svoje 
domove ter tako nanje kličete Božjega blagoslova. Lepo vabljeni! 

• V nedeljo, 6. 1. 2019, je nedelja Gospodovega razglašenja – trije 
kralji/modri: Gašper, Miha, Boltežar. Vabljeni, da skupaj s sveto mašo ob 7. ali 
10.30 uri počastimo Boga. Pri maši ob 10.30 bo družinska maša, saj bo pri njej 
pel otroško – mladinski zbor. Voditeljica Delavnice molitve in življenja (DMŽ) 
Ivanka Filipič nas bo pri vseh mašah nagovorila v Bistrici pri Tržiču in Dupljah 
nagovorila za udeležbo na njihovem tečaju. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne 
molitev rožnega venca, ob 8.45 pa nedeljska sveta maša, da skupaj slovimo 
Boga. Lepo vabljeni. 

• Delavnice molitve in življenja (DMŽ) so služenje v Cerkvi že več kot trideset 
let. Potekajo kot šola molitve in šola življenja. Ustanovitelj DMŽ je bil brat Ignacio 
Larrañaga, v Španiji rojeni kapucin, ki je desetletja deloval v Čilu. Po osebni izkušnji 
Boga je z njim živel globok oseben odnos in ga nato preko duhovnih vaj posredoval 
naprej. Moto delavnic je: NAUČIMO SE MOLITI, DA BOMO ZNALI ŽIVETI. 
Delavnice molitve in življenja obsegajo 15 srečanj, po eno srečanje na teden, ki traja 
2 uri. Na srečanjih spoznamo različne načine molitve in se skozi molitev učimo korak 
za korakom vstopati v osebni odnos z Bogom. Ob branju in premišljevanju odlomkov 
iz Svetega pisma in poslušanju kateheze se počasi približujemo Bogu, ob tem pa 
postopno in neopazno spreminjamo tudi svoje življenje.  Delavnice molitve in 
življenja so namenjene vsem odraslim vernikom, župnijskim sodelavcem, članom 
različnih cerkvenih skupin, mladim nad 18 let, upokojencem, samskim in zakoncem. 
Vabijo pa tudi od cerkve oddaljene in tudi tiste, ki ne morejo prejemati zakramentov.  
Pridite in poglejte. Lepo povabljeni! Srečanja pa bodo potekala ob četrtkih. Prvo 



   

 

srečanje bo v četrtek, 10. 1. 2019, ob 19. uri v župnišču v Bistrici. To bo 
nekakšen mini misijon. Hvala. Bolj podroben opis imate v prilogi. 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) 
 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 

Vincencija, redovna ust. 
1 Sam 1,20-28; Ps 84,2-10; 1 

Jn 3,1-24; Lk 2,41-52 
Kako da sta me iskala?  (Lk 2,49). 

– Blagor vsakomur, ki se boji 

Gospoda. 

30.12. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO C  

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 

8.45 
 

 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica:  + Štefka Pikovnik 
+++ iz družine Čakš 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

v zahvalo   

 

Madrid: za žive/rajne farane/faranke 

Silvester I. (Silvo), papež 

SVETI VEČER 

1 Jn 2,18-21; Ps 95,1-13; Jn 1,1-18 

V začetku je bila Beseda (Jn 1,1). 
– Veselijo naj se nebesa in 

zemlja. 

31.12. 

2018 
 

PONEDELJEK 

18.00 

18.30 

Bistrica: rožni venec 

+++ Jože in starši Štucin ter Lesar  
 

Madrid: +++ Rančevi  

MARIJA, BOŽJA MATI – 

NOVO LETO 

4 Mz 6,22-27; Ps 67,2-3.5-6.8; 

Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 

Aba, Oče! (Gal 4,6). 
– O Bog, izkaži nam milost in 

nas blagoslovi! 
 

Madrid: + Janko Šparovec, obl. 

1.  1. 

2019 
 

 TOREK 
 

d. p. d. 

6.30 

7.00 
 

8.15 
8.45 

 
 

10.00 

10.30 

Bistrica: rožni venec  

+++ Terezija Šnobel, obl. 
 

Duplje: molitev rožnega venca 
Duplje: +++ Bodljajevi; (+ 

Janko Šparovec, obl.) 
 

Leše: molitev rožnega venca 

+ Marjan Kersnik (Kanada) 

Bazilij in Gregor, škofa 

1 Jn 2,22-28; Ps 97,1-4; Jn 1,19-28 

Kdo pa si? (Jn 1,22). 
– Vsa zemlja bo videla božjo 

zmago. 

2. 1. 

2019 
 

 

SREDA 
 

d. p. d. 

17.10 

18.30 
 

Bistrica: molitvena skupina 

+ Jelka Jelar  
 

Madrid: +++ Eva in Bojan 

Kuhar ter Albin in Ana Kern 

PRESVETO JEZUSOVO IME 

1 Jn 2,29-3,6; Ps 97,1-6; Jn 1,29-34 

Glejte, Jagnje Božje (Jn 1,29). 

– Vsa zemlja bo videla božjo 
zmago. 

 

obisk bolnikov Leše in Duplje 

3. 1. 

2019 
 

 

PRVI 
ČETRTEK 

16.30 

17.00 
 

17.50 
18.30  

Duplje: roži venec za blag. druž. 

+ Luka Meglič, obl. 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 
+++ Franci Furlan in duše v 

vicah 

Angela, redovnik 
1 Jn 3,7-10; Ps 97,1-9; Jn 1,35-42 

Pridita in poglejta (Jn 1,39). 
– Vsa zemlja bo videla božjo 

zmago. 

4. 1. 

2019 
 

PRVI 

PETEK 

16.30 
17.00 

 
 

 

18.00 

18.30 

Leše: rožni venec in spoved 

+++ Frančiška Justin in 

ostali Žlindrovi  
 

Bistrica: obisk bolnikov 

rožni venec in spoved 

+ Gregor Erlah 

Simeon, puščavnik 5. 1. 16.30 Leše: rožni venec  

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 
1 Jn 3,11-21; Ps 99,2-5; Jn 1,43-51 

Hodi za menoj! (Jn 1,43).  

– Pojte Bogu vse dežele!. 
- Bistrica: čisti skupina 

Ročevnica 
 

Duplje: dopoldne obisk treh kraljev 

17.00 rožni venec za duh. pokl.  

2019 
 

PRVA 
SOBOTA 

 

SVETI 
VEČER 

17.00 
 

 
 

14.00 
18.00 

18.30 
19.15 

+ Stanislav Frantar, obl. 
- Leše: čistijo Rakotovi, 

Kroparjevi, Batkovi, Dorini (2) 
 

Bistrica: obisk treh kraljev 
molitev rožnega venca  

+ Marjeta Šumič 
božični koncert MePZ Lipnica 

NEDELJA GOSPODOVEGA 
RZGLAŠENJA – TRIJE 

KRALJI/MODRI: Gašper. Miha Boltežar 

Iz 60,1-6; Ps 72,1-13; Ef 3,2-

3a.5-6; Mt 2,1-12 
Kje je novorojeni judovski 

kralj? (Mt 2,2). 
– Gospod, vsi narodi ti bodo 

služili.  

6. 1. 

2019 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

6.30 
7.00 

 

10.30 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica:  za žive/rajne 

farane/faranke 
+ Jolanda Šter 
družinska maša 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Helena Bajželj, obl. 

 

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: 
 

Zaradi poplave tiska, ki z negativno ČRNO KRONIKO, zelo slabo vpliva na naše 
razpoloženje, razmišljanje in vedenje, je nujno, da ima kristjan naročen tisk, ki nas 
obvešča O DOBRIH STVAREH in nas opogumlja. Vabljeni, da se naročite na  verski tisk. 

 

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. 

 

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.  

 

SODELOVANJE PRI OBNOVI KLOPI V ŽUPNIJSI KAPELI SV. MARIJE GORETTI: 
ŽPS in ključarji župnijske cerkve ter nekateri gospodarski svetovalci so podprli že 
dolgotrajno željo, da se naredijo nove klopi v cerkvi. Naredile bi se preproste klopi, 
podobne tem, ki so sedaj v cerkvi. Razlika bi bila, da bi bile nove, sedež bi bil širši s 
tapison podlogo (tudi za naslonjalo). Odločili smo se za akcijo, da iščemo donatorje za 
toliko sedežev, kolikor jih je trenutno v kapeli, torej 225 sedežev po 75 €. Hvaležni bomo 
za vsak dar po zmožnostih vsakogar. Bog Vam povrni. Mizar Igor Ribič bo po novem letu 
2019 naredil vzročno klop. En meter klopi bi nas stal 150 €, torej bi klop, ki je dolga 2,7 
metra stala 412,5 €.

 



   

 

KAJ NA SMRTNI POSTELJI OD SVOJCEV POTREBUJE UMIRAJOČI? Nadaljevanje 
od prejšnjikrat Kaj sploh pomeni priprava na smrt? Kot pojasnjuje Lundrova, je priprava 
na smrt pravzaprav umiritev, ki bi jo lahko v življenju razumeli že prej: "Čas staranja je 
čas, ko se ne poganjamo več toliko za dosežki v zunanjem svetu, ampak se obračamo 
vase. Ne le, da ovrednotimo svoje življenje, na kaj smo lahko ponosni, komu želimo od-
pustiti in da še poskusimo predelati morda nerazrešene odnose, ampak da pretehtamo, 
kdo sploh smo, od kod smo, zakaj je vse imelo namen. Da poskusimo izluščiti tudi duhov-
no dimenzijo svojega življenja, da se vprašamo, kakšen je bil smisel našega življenja."  
Pa smo lahko kdaj sploh pripravljeni na smrt? Kot razmišlja Lundrova se v naših 
okoliščinah na smrt popolnoma najbrž ne moremo pripraviti : "O tem je veliko napisanega 
v nekaterih starih kulturah, npr. v budističnem svetu. Po njihovem se da na smrt zelo 
dobro pripraviti. Predvsem moramo umiriti svoj um, da ga obvladujemo, da naše misli ne 
skačejo tako hektično. Hitrost nenadzorovanih misli se danes namreč stopnjuje, nismo 
sposobni vedno večje osredotočeni, ampak obratno. Čustvenemu dogajanju v nas ne 
posvečamo pozornosti, kaj šele, da bi se pogovarjali o čustveni inteligenci. Žal nas to dela 
nepripravljene na umiranje, ki pomeni izpuščanje številnih predstav o življenju in 
predvsem izurjen um in ter umiritev čustev."  
Pogovarjanje o smrti ni morbidno. Ravno zato je pomembno, da se pogovarjamo o 
smrti, "to namreč ni tabu in ni morbidno. Je pogovarjanje o življenju. Smrt je, tako kot 
rojstvo, del življenja. In prav je, da se zgodi. Vsak konec je na nek način nov začetek in 
pogovarjanje o smrti je pozitivno," je prepričan Pavčnik. Podobnega mnenja je tudi 
Lundrova: "Umiranje in smrt sta naravna, zato bi si bi bilo dobro priznati, da se to dogaja 
vsak dan. Vsak dan se v nas namreč dogajajo male smrti, ki prinesejo nova odkritja o 
sebi. Nenavadno je, da smo se popolnoma skrili pred pogovorom o smrti in da se vse 
usmerja v pozitivno razmišljanje. To je lahko v kriznih časih komu seveda v pomoč, 
ampak to ne more biti moto življenja. Uspeh je, da sprejemamo, da je življenje sestavljeno 
iz malih smrti, ker zrastem v nekaj novega. Danes v družbi, ker smo strašno naravnani k 
uspehu in učinkovitosti zunaj sebe, ne znamo priznati izgub in neuspehov. Smrt tu nima 
mesta, saj jo, čeprav je naravna, dojemamo kot velik neuspeh. Zaradi vse te nove 
tehnologije, ki nam prinaša ogromno udobja, ne pa tudi resnične modrosti in podpore za 
naš osebni razvoj. Z osredotočenostjo na goro dela, mobitele, televizijo, nakupe se 
odmikamo od bistva in bežimo od soočenja s samim seboj."  
Kaj pa, če bi moral zdaj umreti? Kot zaključi Matevž, mu je spremljanje umirajočih vzelo 
'licenco za jamranje': "Ljudje se razlikujemo, vidiš tako tiste, ki jamrajo, pa jim skoraj nič 
ne manjka, tu pa vidiš ljudi, ki kljub temu, da so na koncu svojega življenja in bi morda za 
to imeli opravičilo, ne jamrajo. To je šola za življenje. Ko pomisliš, kaj pa, če bi zdaj moral 
umreti, ni nič več pomembno. Pomemben je samo trenutek zdaj. Trenutek, ko nam je 
dobro, a včasih se mo-ramo tudi potruditi, da to vidimo."  
Lundrova pa sklene, da je čas, da se za-vemo, da nismo le rezultat svojih dosežkov: 
"Ljudje smo se v tem času zataknili pri tem, da skrbimo za tako zelo cenjen intelekt, v 
veliki večini pa smo popolnoma zanemarili vse druge razsežnosti, ki nas odlikujejo kot 



   

 

človeško bitje. Na plan prihaja nezadovoljstvo ljudi, ki so danes pod velikimi pritiski 
osebnih ciljev, stresom, izčrpanostjo, kar kaže na to, da danes trpimo bolj kot kadarkoli 
prej. Smo polživi, ne živimo vsega potenciala življenja, da bi bilo to bolj polno radosti, 
sproščenosti, ljubeče prisotnosti med nami. V nas pa se vendarle vedno pogosteje zaradi 
občutka krhkosti življenja, prebuja klic po iskanju svojega bistva. Ni naključje, da se 
družba premika v samo-destrukcijo, to lahko v posamezniku namreč rodi več motivacije in 
prebudi hrepenenje po tem, da raziščemo svoje bistvo in duhovno pot. Da si odgovorimo 
na vprašanji, zakaj smo tu in kaj je optimalno doživeto življenje ..." Konec 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 13. 12. 2018, s pričetkom ob 
19. uri v župnijskem domu v Bistrici pri Tržiču. Najprej smo iz adventne knjižice 
Magnificat, ki nam jo je gospod župnik tudi podaril, prebrali Božjo besedo za dan 13. 
december. Gospod župnik je vse prisotne prav lepo pozdravil in bil vesel, da se enkrat na 
leto srečamo vsi skupaj. Zahvalil se je za naš čas in talente, dejal, da nas ima rad in nas 
spoštuje. Opravičil se je, če je bilo karkoli narobe. Gospodu župniku smo se za njegov 
trud in požrtvovalno delo zahvalili tudi mi. Zaradi pomanjkanja duhovnikov, se bliža čas 
sprememb. V prihodnosti naj bi se združile župnije Bistrica, Kovor in Leše, župnija Duplje 
pa naj bi se priključila župniji Naklo. Gospa Ivanka Filipič bi v naši župniji organizirala 15 
srečanj v okviru Delavnice molitve in življenja.  Srečanja bodo enkrat na teden po dve 
šolski uri. Gospo Ivanko bomo povabili, da nam Delavnico molitve in življenja predstavi in 
nas povabi k udeležbi. Dar za udeležbo na delavnici bo prostovoljni prispevek. Gospod 
župnik je prejel pismo in zgibanko za pomoč pri odkupu stavbe Zavoda Antona Martina 
Slomška. To je medgeneracijska cerkveno vzgojno izobraževalna ustanova v Mariborski 
nadškofiji. Mirko bo odgovoril na njihovo pobudo, da se bo organiziralo srečanje, kjer se 
bo predstavilo dejansko stanje Mariborske nadškofije.  Predstavila se bo tudi knjiga dr. 
Ivana Janeza Štuhca Slovenija brez Patrie in Zvonov, ki je izšla pri Mohorjevi založbi. V 
knjigi je predstavljen natančen in jasen pogled na dogajanje v Sloveniji in širše. Na 
gospodarskem področju se je letos veliko naredilo. Zamenjala se je streha, okrog kapele 
naredila drenaža in ob cerkvi položili tlakovci. Ostalo je še €, na računu za cerkvico sv. 
Jurija pa €. Potrebno bo še urediti park in parkirišče. Okvirni predračun je €. Pridobiti je 
potrebno okvirne ponudbe za asfalt ali tlakovce. Kapela potrebuje tudi nove klopi. Na 
slikah smo pregledali nekaj primerov klopi. Odločili smo se, da naj bodo klopi čim bolj 
enostavne in zaradi stiske s prostorom brez klečalnikov. Klopi bodo tudi v obeh kapelah. 
S postavitvijo jaslic se bo začelo 19. 12., pred tem pa se bo znosilo s podstrešja. Sveta 
spoved pred Božičem bo v soboto, 22. 12. 2018, po sveti maši. Poleg našega gospoda 
župnika bosta na voljo tudi kovorski in tržiški. Kot vsako leto nas bo po polnočnici Koširjev 
Joško postregel s čajem. Gospod župnik bo od 26. 12. 2018 do 2. 1. 2019 odsoten, ker bo 
vodil mlade na srečanju v Madridu. Srečanje smo z molitvijo in blagoslovom zaključili ob 
20.30. Po srečanju  nas je gospod župnik pogostil, saj je v nedeljo, 16. 12. praznoval svoj 
god. (Marjeta Hervol) 
 


