
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih 
do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« 
In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, 
in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli, 
je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z 
dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo,  s slabšim; ti pa si 
dobro vino prihranil do zdaj.« (Jn 2,7–10) 

 

V Cerkvi na Slovenskem imamo danes kar celo paleto kvalitetnega 
verskega tiska, ki nam omogoča ne le dobro informiranost o življenju Cerkve pri nas in po svetu. 
Kar se mi zdi, da daje poseben pomen verskemu tisku, je zelo širok izbor vsebin, ki nam 
pomagajo pri iskanju odgovorov na življenjska vprašanja, pomagajo nam poglabljati versko 
znanje, veliko je tudi vsebin, ki pripomorejo k duhovnemu poglabljanju, nekatere revije pa nam 
lahko služijo tudi kot zelo dober pripomoček pri molitvi. (Po; B. Potočnik, radio.ognjisce.si) 

 

»Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo« (Jn 2,3). Marija, nekaj ti 
bom zaupal: čutim, da tebi lahko to povem. Če bi na tisti svatbi bili na tvojem mestu nekateri 
služabniki in nekatere služabnice Cerkve, bi ravnali popolnoma drugače. »Še dobro, da vina ni 
več – bi vzkliknili – tako se vsaj ne bodo napili in predali brezglavemu veseljačenju!« In če že, 
potem bi prosili Jezusa, naj spremeni vino v vodo ... Tebe pa skrbi, da ne bi primanjkovalo vina, 
ki razveseljuje srce. Ti se ne bojiš veselja, praznovanja, dobre volje. Ti veš, da je veselje sol 
življenja in da ga lahko podarja samo tisti, ki sam ve, kaj je veselje. Marija, prosi Jezusa, naj še 
naprej spreminja vodo v vino, da ne bi bilo nikogar, ne moža ne žene, ki ne bi vedel, kaj je 
veselje, kaj je praznovanje, kaj je dobra volja. Marija, kako si čudovita! (Po: T. Lasconi, 365+1 
dan s teboj) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 21. 1. 2019, se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. OTROCI K VEROUKU PRINESITE DAROVE 
ZA LAČNE OTROKE, ČE STE V ADVENTU KAJ ZBRALI V VAŠE ŠPAROVČKE. 

• V torek, 22. 1. 2019, se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca in adoracija (zrenje Boga), ob 18.30 pa sv. maša.  
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• V sredo, 23. 1. 2019, se 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 maša.  

• V četrtek, 24. 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. Po maši v Bistrici je prvo srečanje Delavnice molitve in življenja (DMŽ) v 
učilnici župnijskega doma v Bistrici za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. Še 
se lahko pridružite novi člani in članice.  

• V petek, 25. 1. 2019, se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti začne z molitvijo 
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. Z mladimi bomo imeli 
mini svetopisemski maraton. K branju povabljeni tudi bodoči birmanci in birmanke. 
Povabljeni tudi njihovi starši. Po branju bomo za nedeljske maše zvijali svetopisemske 
citate in se družili ob soku in hrani.   

• V sobota, 26. 1. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Kovorska 1 - 23. Iz tega okoliša k skrbi za skupno svetišče vabim nove člane in 
članice. Ob 10. uri se pričnejo v župnišču v Bistrici ministrantske vaje za župnijo Bistrica. 
Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 18.30 
pa povabljeni k sveti maši.  

• Mnogo-kje po Sloveniji imajo celodnevno, branje Svetega pisma; v Ljubljani na Viču bo 
potekal celotedenski SVETOPISEMSKI MARATON. V župniji Tržič  - Bistrica smo se odločili 
za »mini« svetopisemski maraton – povabljeni tudi iz župnij Duplje in Leše. V soboto, 26. 1. 
2019, bomo po sv. maši brali: Pismo Efežanom in Pismo Filipljanom. Branje svetega pisma 
bo trajalo približno eno uro. Vabljeni vsi farani. Bralci in bralke se prijavite župniku. 

• Škofijska Klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom  v Šentvidu nad Ljubljano vabita na 
dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 26. januarja 2019 od 8. ure dalje. Vabljeni mladi, starši in vsi, 
ki vas zanima življenje naše katoliške izobraževalne ustanove. Udeležili se boste lahko pouka 
na gimnaziji, spoznali številne obšolske dejavnosti in tudi pestro življenje v dijaškem domu.  

• V nedeljo, 27. 1. 2019, je 3. nedelja med letom, tudi svetopisemska nedelja. 
Vabljeni, da skupaj s sveto mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Po maši bo ob 
izhodu vsak dobil eno svetopisemsko misel. Geslo letošnje svetopisemske nedelje je Na 
poti z Besedo in je vzeto iz evangeljske pripovedi o emavških učencih (Lk 24), ki jo je papež v 
zaključnem dokumentu sinode o mladih predstavil kot temeljno podobo, ki naj usmerjala delo 
Cerkve za mlade. Božja beseda nas po Svetem pismu spremlja v naših vsakdanjih situacijah. 
Besede ni mogoče spoznati samo preko razpravljanj in pogovorov, temveč je potrebno sprejeti 
vabilo in stopiti z njo na pot konkretnega vsakdanjega življenja. Nedelja Svetega pisma je 
praznik Svetega pisma. Najprej želi biti zahvala za Gospodov dar, da nam "razlaga pismo", prav 
kakor je praznik Svetega Rešnjega telesa zahvala za dar, da nam "lomi kruh". Misel iz 
evharistične molitve pri mašah za različne potrebe nas postavi v Emavs, pred učenca, ki sta 
prepoznala Jezusa - po lomljenju kruha (Lk 24,30-31). Naj ob branju in poslušanju Svetega 
pisma tudi naša srca zagorijo, da bomo lahko prepoznali, kaj Gospod danes pričakuje od nas. 

 

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. 
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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. NEDELJA MED LETOM  
Iz 62,1-5; Ps 96,1-3.7-10; 1 

Kor 12,4-11; Jn 2,1-11 
Napolnite vrče z vodo (Lk 2,7). 

– Pripovedujte med narodi o 
Gospodovih čudovitih delih. 

20. 1. 

2019 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

 

6.30 
7.00 

10.30 
16.00 

 

8.15 
8.45 

in 10.00 rožni venec  
B.:  za žive/rajne farane/faranke 
+ Andreja Ahačič 
bowling za ministrante in kralje 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Rado Boncelj, obl.; (++ 

Tončka Kotnik ob r.d.; ++ 

Tončka, obl., in Peter Škrjanc) 

Neža (Agnes, Janja), mučenka 

Heb 5,1-10; Ps 109,1-4; Mr 2,18-22 

Moj Sin si ti (Heb 5,5). 
– Ti si duhovnik vekomaj. 

21. 1. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

 

16.30 
17.00 

Bistrica: rožni venec 

V dober namen 
 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+++ Jerica Boncelj, obl., in 

vsi ostali Jegličevi 

Vincencij (Vinko), mučenec 
Heb 6,10-20; Ps 110,1-10; Mr 2,23-28 

To ni dovoljeno! (Mr 2,24).  

22. 1. 

2019 
 

 TOREK 

17.50 
18.30  

Bistrica: rožni venec in adoracija 
+ Marija Ravnik Gaberc  

 

– Vekomaj se spominja svoje 
zaveze. 

Henrik, duhovnik 

Heb 7,1-17; Ps 109,1-4; Mr 3,1-6 

Ti pa so molčali (Mr 3,4). 

23. 1. 

2019 
 

SREDA 

17.10 

18.30  

Bistrica: molitvena skupina 

+++ iz družin Šolar in Zajc 
 

– Ti si duhovnik vekomaj. 

Frančišek Saleški, škof 

Heb 7,25-8,6; Ps 39,7-17; Mr 3,7-12 

Ti si božji Sin (Mr 3,11). 
– Glej, prihajam, da spolnim 

tvojo voljo, Gospod. 

24. 1. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

17.50 
18.30 

19.00 
 

17.00 

Bistrica: rožni venec in večernice 
+++ Štefan Duh, obl. 

delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

Duplje: rož. ven. za družine  

Spreobrnjenje ap. Pavla  
Heb 8,6-13; Ps 84,8-14; Mr 3,13-19 

Postavil jih je dvanajst (Mr 3,14). 

– Usmiljenje in zvestoba se 
srečujeta! 

25. 1. 

2019 
 

PETEK 

 

16.30 
17.00 

18.00 

18.30 
19.20 

Leše: uradne ure 
rožni venec  

+++ Anton Hočevar  
 

Bistrica: rožni venec  

za Božji blagoslov (R. K.)  
srečanje mladinske skupine 

Timotej in Tit, škof 

Heb 9,2-14; Ps 46,2-9; Mr 3,20-21 

Z uma je! (Mr 3,21).  
– Bog se dviga med radostnim 

petjem. 
- Bistrica: čisti skupina 

Kovorska 1-23 
 

15.00 Duplje: peka hostij 
17.00 rožni venec za duh. pokl.  

26. 1. 

2019 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 
17.00 

 
 

 

10.00 

18.00 
18.30 

 
19.15 

Leše: rožni venec  
+ Janez Meglič, obl. 

- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi (1) 

 

Bistrica: ministrantske vaje 

molitev rožnega venca  
+++ ata in mama Pohleven 

ter teta Rezka  
mini svetopisemski maraton 

3. NEDELJA MED LETOM  

SVETOPISEMSKA NEDELJA 

Neh 8,2-10; Ps 19,8-15; 1 Kor 

12,12-30; Lk 1,1.4;4,14-21 

27. 1. 

2019 
 

NEDELJA 

6.30 

7.00 
10.30 

 

in 10.00 rožni venec  

B.:  za žive/rajne farane/faranke 
+++ Boštjan Žerovnik in starši Knez  

 



   

 

Vi pa ste Kristusovo telo (1 Kor 
12,27). 

– Gospod, tvoje besede so duh 
in življenje.  

  

LETO C  
8.15 
8.45 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
++ Marija Gradišar, obl., in 

Marija Eržen, obl.; (+++ 

Klemenčkovi) 
 

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: 
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za februar (4.2.; 11.2.; 13.2.; 17. - 23.2.; 25.2.; 28.2.), 
marec in april  2019  . Hvala in Bog Vas blagoslovi. 

 

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. Odločili smo se za akcijo, da iščemo donatorje za toliko sedežev, kolikor jih je sedaj v 
kapeli. 225 po  € za prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po zmožnostih vsakega: 5. 10, … €. 
Bog Vam povrni. Mizar Igor Ribič bo po novem letu 2019 naredil vzročno klop. En meter klopi bi nas stal €, 
torej bi klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 8 donatorjev. 

 

TRIKRALJEVSKA AKCIJA: Pri trikraljevski akciji 5. 1. 2019 in 6. 1. 2019 pa se je zbralo €. Bog Vam povrni in 
Vas blagoslovi! Hvala otrokom, ki ste bili trije kralji in njihovi spremljevalci. V soboto, 12. 1. 2019, so se v 
škofovih zavodih v Šentvidu nad Ljubljano srečali koledniki. Tega srečanja so se udeležili tudi koledniki iz 
župnij Tržič  - Bistrica in Duplje. Peljal jih je Dražen Čosić in to za bohlonaj. Bog povrni. Po prihodu v 
Ljubljano je sledil pogovor, nato sveta maša in po njej srečanje z misijonarko Polono, ki je govorila o svojem 
delu z sirotami. Po malici so imeli zabavni del s čarovnikom. Bog Vas blagoslovi in povrni. 

 

ŽUPNIJSKA KARITAS: V torek, 8. 1. 2019, je po sv. maši  potekal sestanek Župnijske  Karitas Tržič - Bistrica. 
V adventnem času so potekale aktivnosti pri zbiranju dobrin v prehrambnih trgovinah. V letošnjem letu se je 
nabralo več dobrin napram lanskemu letu. Člani Karitas smo vsem, ki so karkoli prispevali v za to pripravljene 
vozičke hvaležni in se vam iskreno zahvaljujemo.  15. 12. 2018 je potekal blagoslov novega skladišča v BPT, 
ki ga je opravil g. župnik David Jensterle. Poleg prostovoljcev so se blagoslova udeležili tudi: župan občine 
Tržič Sajovic Borut, s strani BPT g. Habjan,  in generalni tajnik Karitas  g. Kern Jože. 13. 12. 2019 je na 
Brezjah potekal seminar o posledicah odvisnosti. Udeležile so se ga tri prostovoljke Karitas. Predstavljeno je 
bilo poročilo s strani Rozman Bojana o aktivnosti pri pomoči, ki so jo utrpeli sokrajani ob novembrskih 
poplavah. Skladišče v BPT bo odprto 31.1.2019 ob običajnem času. (Mojca Sedminek) 

 

KRST:  V nedeljo, 13. 1. 2019 je božji otrok postala Maja Zupan. Njo in njeno družino izročam v molitev. 
MAJINA zavetnica in priprošnjica je Devica Marija in  goduje na praznik  Marijinega obiskanja ali Obiskanje 
Device Marije  in sicer 31. maja.  

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA: V nedeljo, 13. 1. 2019, so bili k maši ob 10.30 povabljeni starši z otroki in 
botri, ki so v letu 2018 otroka prinesli h krstu, da se zahvalijo za dar krst in da še naprej prosijo Boga za krstne 
milosti. Pred končnim blagoslovom jih je župnik blagoslovil. Od 8 otrok so k blagoslovu prinesli 3.  

 

Delavnica molitve in življenja (DMŽ): V četrtek, 17. 1. 2019, se je v župnišču v Bistrici za vse tri župnije 
pričela DMŽ. To je bilo prvo srečanje, ki je imelo naslov Bog nežnosti. Sem Božji otrok, Očetov Ljubljeni 
sin, ljubljena hči. Božjo besedo beri počasi, z veseljem jo okušaj, s srcem jo premišljuj, z razumom jo 
uporabljaj. Naj bo Božja beseda zate: luč, ki razsvetljuje tvojo pot, kruh, ki hrani tvojo dušo, pot, ki vodi k 
odrešenju, utrip, ki hrani tvojega duha, življenje, ki se nikoli ne konča. Prišlo je okoli 20 ljudi. Bog Vas 
blagoslovi. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical DOMINIKA LAPANJA (Ročevnica 60, župnija Tržič – Bistrica, roj. 

23. 7. 1930 – župnija Idrija, pogreb 18. 1. 2019 v Tržiču). Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu 
sveti. Naj počiva v miru. Amen. 


