
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel 
v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka 
Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: »Duh 
Gospodov je nad menoj,  ker me je mazilil, da prinesem blagovest 
ubogim. Poslal me je, naj oznanim jetnikom prostost in slepim, da 
spregledajo, da zatirane pustim na svobodo, da oznanim leto 
Gospodove milosti.« Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in 
sédel. Oči vseh v shodnici so bile uprte vanj. In začel jim je 

govoriti: »Danes se je to Pismo izpolnilo tako, kakor ste slišali.« (Lk 4,14–21) 
 

Gospod, današnja zahvala bi morala biti nekaj posebnega. Preko številnih piscev si nam podaril 
svojo besedo, podaril si nam zakon ljubezni in večnega življenja. Podaril si nam svojega Sina, ki 
nas je naučil brati tvoje Pismo, podaril si nam Svetega Duha, ki nas s svojimi darovi uči brati in 
živeti Gospod: »Hvala ti.« (Po; Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto C) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 28. 1. 2019, se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Spoštovani, vabim vas na srečanje romarjev, 
prijavljenih na romanje v Sveto deželo 2019. Zbrana nas je pisana družba iz vseh krajev naše 
domovine, zato bo naše srečanje v Ljubljani, v prostorih župnije Ljubljana Dravlje. Naše 
srečanje bo v ponedeljek, 28. 1. 2019 ob 18.30. Parkirali pa bomo lahko pri stari cerkvi v 
Dravljah. Glavnino srečanja pa bomo namenili tehnični pripravi (odhodi, transferji, prtljaga ipd.). 
Naslov je: Župnija Ljubljana Dravlje,Vodnikova cesta 279, 1000 Ljubljana. Odhod v Ljubljano 
je iz Dupelj ob 17.45. 

• V torek, 29. 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.  

• V sredo, 30. 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, 31. 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 
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učilnici župnijskega doma v Bistrici za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. Še 
se lahko pridružite novi člani in članice.  

• V petek, 1. 2. 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. Po maši se v Bistrici za vse tri župnije (Tržič – 
Bistrica, Leše in Duplje) prične mladinsko srečanje.  

• V sobota, 2. 2. 2019, je pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se 
posvetimo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 
16.30 je v župnijskem domu v Dupljah srečanje za starše in bodoče 
prvoobhajance/prvoobhajanke. Pekli bomo hostije, ki jih bomo potem darovali pri sv. 
maši ob 18.30. Ob 18. uri se začne molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov, ob 
18.30 pa povabljeni k sveti maši. Sveto mašo bomo končali z litanijami Matere Božje in 
blagoslovom z Najsvetejšim. Je tudi praznik Svečnica. Praznik nam sporoča, da je Jezus 
Luč sveta. Pri svetih mašah bomo blagoslovili sveče, ki bodo pred oltarjem in ki jih boste 
prinesli (ali vzeli v kapeli – dar za svečo). Pri maši poteka tradicionalna nabirka za 
razsvetljavo.  

• V nedeljo, 3. 2. 2019, je 4. nedelja med letom. Vabljeni, da skupaj s sveto mašo ob 
7. ali 10.30 uri počastimo Boga (je družinska maša – poje otroško – mladinski zbor).  Pri 
maši poteka tradicionalna nabirka za razsvetljavo. Goduje sveti Blaž, zato bomo pri obeh 
maši delili Blažev žegen zoper bolezni v grlu in zoper vsakega drugega zla. Postimo se 
grdih besed, kletev, ....  

• Družina v vsak slovenski dom: 3. februarja 2019 bo izšla prenovljena številka 
Družine, ki bo obogatena z novimi vsebinami in sodobnejšo podobo. Izkoristite priložnost, 
saj bodo to nedeljo na voljo posebne naročilnice, ki vam bodo omogočile prejemanje treh 
zaporednih številk tednika brezplačno, ob tem vam bomo poklonili priložnostno darilo 
(prejmejo ga tudi vsi naročniki skupaj z Družino): kuharsko knjižico Praznične 
dobrote.  Čim več bomo brali, globlje premišljevali, tem laže bodo prišle vsebine evangelija v 
srca in tam tudi ostale, da bomo tudi živeli in ravnali kot kristjani. Svet tako ne bo šel mimo nas, 
ampak ga bomo razumeli in sprejemali, spodbujali zares pomembne vrednote, ki spreminjajo 
svet in bodo ostale zapisane v srcu vsakega izmed nas in vseh, ki prihajajo za nami. Berite 
dobre zgodbe, resnične novice.  

 

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

27. 1. 

2019 
 

6.30 

7.00 
10.30 

 

in 10.00 rožni venec  

B.:  za žive/rajne farane/faranke 
+++ Boštjan Žerovnik in starši Knez  
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12,12-30; Lk 1,1.4;4,14-21 
Vi pa ste Kristusovo telo (1 Kor 

12,27). 
– Gospod, tvoje besede so duh 

in življenje. 

NEDELJA 

 
LETO C  

 

8.15 
8.45 

 

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

Marija Eržen, obl.; (+++ 

Klemenčkovi) 

Tomaž Akvinski, cer. učitelj 
Heb 9,15-28; Ps 97,1-6; Mr 3,22-30 

Od hudega duha je obseden 
(Mr 3,30). 

– Pojte Gospodu novo pesem! 

28. 1. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

 

 
16.30 

17.00 

Bistrica: rožni venec 
za blagoslov v družini 

 

Duplje: uradne ure 
molitev rožnega venca 

++ Olga in Polde Jeruc, obl.; 

(+++ iz družine Avsenek – 
Martinovi ter Anita Buršič) 

Valerij, škof 
Heb 10,1-10; Ps 39,2-11; Mr 3,31-35 

Kdor namreč spolni božjo voljo, 
… (Mr 3,35).  

29. 1. 

2019 
 

 TOREK 

17.50 
18.30  

Bistrica: rožni venec in adoracija 
+ Blaž Kavar, obl.  

 

– Glej, prihajam, da spolnim 

tvojo voljo, Gospod. 

Martina, mučenka 

Heb 10,11-18; Ps 109,1-4; Mr 4,1-20 

Poslušajte! (Mr 4,3). 

 

– Ti si duhovnik vekomaj. 

30. 1. 

2019 
 

SREDA 

16.30 

17.00 

17.10 

18.30 

18.30 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Ciril Jeraj (7. dan) 

Bistrica: molitvena skupina 

+++ Marija Meglič, obl. 

+ Frančiška Cvrtnjak (7. dan) 

Janez Bosko, ust. salezijancev 

Heb 10,19-25; Ps 23,1-6; Mr 4,21-25 

Glejte, kaj slišite! (Mr 4,24). 

– To je rod tistih, ki iščejo 
Boga. 

 

obisk bolnikov Leše in Duplje 

31. 1. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

17.50 

18.30 
19.00 

 

16.30 

17.00 

Bistrica: rožni venec in večernice 

+++ Terezija in starši Šnobel ter Jerman 
delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

Duplje: rož. ven. za družine 

+ Frančiška Boncelj (dar. 
sosedje)  

Brigita Irska, opatinja 
Heb 10,32-39; Ps 36,3-40; Mr 4,26-34 

Moj pravični pa bo živel iz vere 
(Heb 10,38). 

– Rešitev za pravične pride od 
Gospoda. 

1. 2. 

2019 
 

PRVI 

PETEK 

 
16.30 

17.00 
 

 

18.00 
18.30 

19.20 

Leše: uradne ure 
rožni venec  

++ Janez Mravlje in Anže Peterman   
 

Bistrica: obisk bolnikov 

rožni venec  

+ Alojz Hervol 
srečanje mladinske skupine 

JEZUSOVO DAROVANJE - 
SVEČNICA 

Heb 11,1-19; Ps Lk 1,69-75; Mr 4,35-41 
Utihni, umiri se! (Mr 4,39).  

– Hvaljen Gospod, ki je obiska 
svoje ljudstvo. 

- B.: čisti skupina Deteljica 1-15 

8.15 D.: molitev rožnega venca 

8.45 ++ Julka in Peter 
Verdir; (+ Vladimir Sitar) 

2. 2. 

2019 
 

PRVA 
SOBOTA 

 
 

16.30 
17.00 

 
 

 
 

16.30 
18.00 

18.30 

Leše: rožni venec  
+++ Marija Kersnik in vsi 

Valavčevi  
- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 

Krsnikovi (2) 
 

Bistrica: peka hostij 
molitev rožnega venca  

+++ Rožičevi  

4. NEDELJA MED LETOM  

Blaž, škof, mučenec 

Jer 1,4-5.17-19; Ps 71,1-

6.15.17; 1 Kor 12,31-13,13; Lk 
4,21-30 

3. 1. 

2019 
 

NEDELJA 
  

6.30 

7.00 
7.00 

10.30 
10.30 

in 10.00 rožni venec  

in 10.30 deli Blažev žegen 
B.:  +++ iz družine Perko 

za žive/rajne farane/faranke 
družinska maša 



   

 

On pa je šel sredi med njimi in 
je hodil dalje (Lk 4,30). 

– Moja usta bodo oznanjala 
tvoje odrešenje.  

LETO C   

8.15 

8.45 
 

8.45 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+ Janez Škrjanc, obl.; (+++ 

Rančevi; + Karlo Trošt) 

deli Blažev žegen 
 

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.; 18.-22.2.; 25.2.; 28.2.), marec in april  
2019 . Hvala in Bog Vas blagoslovi. 

 

TRADICIONAČNO VSAKOLETNO ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH) ŽUPNIJ DUPLJE, 
TRŽIČ – BISTRICA IN LEŠE: Romanje je najprej srečanje z Bogom in je dogajanje srce. Ni 
samo zunanji dogodek. Pri taki drži je značilnost, da dogodek izgubi privlačnost, ko ga enkrat 
dosežemo. Romanje bo trajalo od 1. do 3. 5. 2019. V sredo se odpravimo ob 5. uri zjutraj. 
Najprej se bomo odpravili v svetišče Device Marije v Sinju, kjer bomo darovali sv. mašo. 
Popoldne prispemo v Medjugorje. V drugem dnevu bomo obiskali Križevac, Vijonico 
(sirotišnico), ter obiskali svetišča ob reki Neretvi, kjer so relikvije sv. Favstine Kowalske in sv. 
Janeza Pavla II. (tu bo tudi maša). Sledi kosilo v gostilni, kjer bomo poskusili tradicionalne 
hercegovske jedi. Kako bomo vse to časovno umestili v romanje, boste spoznali na samem 
romanju. V petek se odpravimo na Crnico, pozajtrkujemo potem pa krenemo proti domu. 
Ustavili se bomo še v hrvaškem Lurdu (Vepric), kjer bomo darovali sveto mašo. En postanek pa 
sledi še na počivališču Krka, kjer bomo imeli piknik iz bosansko – hercegovskih jedi. Sami si 
priskrbite evropsko zdravstveno kartico, ki je brezplačna. Dar za romanje je 115 €. Prijave že 
sedaj sprejema župnik (064/182-333).  

 

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.€ 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 10 donatorjev. 

 

BIRMA: Prosim, da začnete prinašati potrdila za botre, ki so z drugih župnij. Tisti kandidati/kandidatke, ki ste 
krščeni drugod, pa iz tistih župnij prinesite tudi krstni list.  

 

MINISTARNTI IN KOLEDNIKI: V nedeljo, 20. 1. 2019, smo z ministranti in koledniki ob 16. uri odšli na bowling 
k Marinšku v Naklo. Hvala očetu Igorju za pomoč pri prevozu in vse za lepo vzdušje. Bil nas je 11. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical FRANČIŠKO CVRTNJAK (Kovorska cesta 27, župnija Tržič - 
Bistrica, roj. 3. 10. 1949 – Golnik, župnija Goriče, pogreb 26. 1. 2019 v Križah). Gospod, daj ji večni pokoj in 
večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen. 

 

Delavnica molitve in življenja (DMŽ): V četrtek, 24. 1. 2019, se je v župnišču v Bistrici za vse tri župnije 
pričela DMŽ. To je bilo prvo srečanje, ki je imelo naslov Ko bi poznali Očeta. Pusti se ljubiti, zavedati se, da 
smo ljubljeni. Jezus nam razodeva Očetovo ljubezen. V sebi obujaj globoko hrepenenje po Očetu. 
Prišlo je okoli 20 ljudi. Bog Vas blagoslovi in Vam povrni. 
 


