
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Videli smo namreč, da je vzšla njegova zvezda, in smo se mu 
prišli poklonit (Mt 2,3). Rad bi bil podoben modrim. Na nebu, ki se 
zdi negibno, bi rad znal odkriti zvezdo, ki vzide in gre naprej. Rad bi 
bil podoben modrim. Rad bi imel razumnost in pogum, da bi pustil 
tisto, kar že poznam, in iskal to, kar je novo. Rad bi znal iti dlje od 
tistega, kar vsi govorijo in kar vsi delajo. Rad bi bil podoben modrim.  
Rad bi ravnal drugače kakor Herodi, ki se bojijo, da bodo izgubili to, 

kar imajo. Rad bi ravnal drugače kakor stranka velikih duhovnikov in pismoukov, ki znajo 
Sveto pismo na pamet, a ostajajo jetniki svojih stališč. Gospod, daj, da bom podoben 
modrim. Ker ti nisi negiben v nebesih, temveč tam, kjer vzide zvezda in vodi na dolgo pot. 
Ti ne prebivaš v znanih palačah, temveč tam, kjer nihče niti ne pomisli na tvojo ponižno in 
svetlobe polno navzočnost. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 7. 1. 2019, se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. V župnijah Tržič – Bistrica, Duplje in 
Leše se zopet prične veroučna šola. 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. Po maši je srečanje ŽPS Duplje. Lepo vabljeni. 

• V torek, 8. 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. Po maši je srečanje 
Župnijske Karitas (pred srečanjem povabljeni k maši). K ŽK vabimo tudi nove člane in 
članice. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 17. uri pa se prične sv. 
maša. 

• V sredo, 9. 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. Po maši je srečanje ŽPS Tržič – Bistrica. Pred 
srečanjem povabljeni k sveti maši. 
• V četrtek, 10. 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 
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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. Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 17. 
uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega 
venca za blagoslov družin.  

• V petek, 11. 1. 2019, se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične sv. spoved, ob 
10. 30 pa sv. maša. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti začne z molitvijo 
rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. 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. Po maši je tradicionalni božični koncert 
MePZ Ljubno, ki bo pel že pri maši. Lepo povabljeni. Ob 20. uri se v župnišču v Dupljah prične 
srečanje prve zakonske skupine. 
• V sobota, 12. 1. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Na Jasi, Zelenica. Iz tega okoliša k skrbi za skupno svetišče vabim 
nove člane in članice. Ob 9.30 se v Ljubljani prične srečanje kolednikov. Odhod je ob 
8.30 izpred kapele sv. Matije Goretti, pobiramo tudi v Dupljah. Vrnemo se do 16. ure. 
Tega srečanja se bodo udeležili tudi koledniki iz župnij Tržič – Bistrica in Duplje. 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 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. K tej maši tudi posebej povabljeni starši, botri z 
otroki, ki ste jih v letu 2018 prinesli h krstu. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čisti skupina čistijo 
Okornovi, Hočevarjevi, Šlosarjevi, Samorašnikovi, Marjana Oblak, Katja Razinger (1). Lepo 
vabljeni.  

• V nedeljo, 13. 1. 2019, je nedelja Jezusovega krsta. Vabljeni, da skupaj s sveto 
mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Pri maši ob 10.30 bo potekal krst. K tej 
maši tudi posebej povabljeni starši, botri z otroki, ki ste jih v letu 2018 prinesli k 
krstu. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa nedeljska sveta 
maša, da skupaj slovimo Boga. K tej maši posebej povabljeni starši in botri z otroki, ki ste jih v 
letu 2018 prinesli k svetemu krstu. Lepo vabljeni. Ob 13. uri bo v cerkvi sv. Jakoba krst. 

 

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 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). 

6. 1. 

2019 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

 

6.30 
7.00 

 

10.30 
10.30 

 

8.15 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica:  za žive/rajne 

farane/faranke 
+ Jolanda Šter 
družinska maša 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 
– Gospod, vsi narodi ti bodo služili. 8.45 + Helena Bajželj, obl. 

Rajmund, duhovnik 

1 Jn 3,22-4,6; Ps 2,7-11; Mt 4,12-25 

Spreobrnite se (Mt 4,17). 

– Dam ti narode v dediščini. 

7. 1. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

 

 
16.30 

17.00 
17.30 

Bistrica: rožni venec 
za milost Svetega Duha 

 

Duplje: uradne ure 
molitev rožnega venca 

+ Jože Rozman 

srečanje ŽPS Duplje  

Severin, opat 

1 Jn 4,7-10; Ps 71,1-8; Mr 6,34-44 

Dajte jim vi jesti (Mr 6,37). 

– Vsi narodi ti bodo služili. 

8. 1. 

2019 
 

 TOREK 

 

17.50 

18.30 
19.00 

 

16.30 
17.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija 

v zahvalo in v blagoslov članov ŽK 
srečanje Župnijske Karitas (ŽK) 

 

Duplje: molitev rožnega venca 
+ Gabrijela Jelar (7. dan) 

Julijan, mučenec 

1 Jn 4,11-18; Ps 71,1-13; Mr 6,45-52 

Brez skrbi bodite (Mr 6,50). 
– Vsi narodi ti bodo služili. 

9. 1. 

2019 
 

SREDA 

17.10 

18.30 
19.00 

Bistrica: molitvena skupina 

+ Jožica Meglič (dar. ŽK) 
srečanje ŽPS Tržič - Bistrica 

Gregor Niški, škof 

1 Jn 4,19-5,4; Ps 71,1-17; Lk 4,14-22a 

Ljubim Boga (1 Jn 4,20). 
– Vsi narodi ti bodo služili. 

 

17.00 Duplje: rož. ven. za družine 

10. 1. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

16.30 

17.00 
 

17.50 

18.30 
19.00 

Leše: rožni venec in spoved 

+ Marija Tomšič (Tinčkova) (7. dan)
 

Bistrica: rožni venec in večernice 

++ Peter in Pepca Logar 
delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

Pavlin Oglejski, škof 
1 Jn 5,5-13; Ps 147,12-20; Lk 5,12-16 

Hočem, bodi očiščen (Lk 5,13). 
– Hvali, Jeruzalem, Gospoda! 

 

10.00 Dom: rožni venec in spoved 

10.30 v zahvalo za uslišano prošnjo 

za zdravje 
 

20.00 Duplje: zakonska skupina 1 

11. 1. 

2019 
 

PETEK 

 

16.30 
17.00 

17.30 

18.00 

18.30 

Leše: uradne ure 
rožni venec  

+ Ivanka Mravlje, obl.  

božični koncert MePZ Ljubno 
 

Bistrica: rožni venec  

+++ Jančičevi  

Tatjana (Tanja), mučenec 

1 Jn 5,14-21; Ps 149,1-9; Jn 3,22-30 

Otročiči, varujte se malikov (1 

Jn 5,21).  
– Gospod ljubi svoje ljudstvo. 

- Bistrica: čisti skupina Na Jasi, 
Zelenica 

 

17.00 rožni venec za duh. pokl.  

12. 1. 

2019 
 

SOBOTA 

 
 

16.30 

17.00 
 
 

 
 

9.30 
18.00 

18.30 
19.15 

Leše: rožni venec  

+ Janez Frantar 
- Leše: čistijo Okornovi, Hočevarjevi, 

Šlosarjevi, Samorašnikovi, Marjana 

Oblak, Katja Razinger (1) 
 

Ljubljana: srečanje kolednikov 
Bistrica: molitev rožnega venca  

++ starši Laussegger 
mladinsko srečanje  

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 

Iz 40,1-5.9-11; Ps 29,1-4.9-

10; Apd 10,34-38; Lk 3,15-22 
Bog je bil z njim (Apd 10, 38). 

– Gospod bo blagoslovil svoje 
ljudstvo.  

 

13.00 Duplje: krst 

13. 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 
+ Roman Planinc 

krstna nedelja 
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Ludvik Mekuč, obl.; (++ 

Anton in Bernarda Rozman; 

+++ Peter Leben in starši) 
 

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: 
 

STATISTIKA ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA ZA LETO 2018 - KRSTI: V letu 2018 je bilo krščenih 8 
otrok (4 dečki, 4 deklice; 3 iz zakonskih skupnosti, 5 iz izven-zakonskih skupnosti; 5 iz domače župnije, 
3 iz drugih župnij). PRVO SV. OBHAJILO: V letu 2018 je bilo 12 otrok pri prvem svetem obhajilu (6 
fantov, 6 deklic). BIRMA: V letu 2018 ni bilo sv. birme. POROKE: V letu 2018 so zakrament svetega 
zakona sklenili štirje pari. Še en par se je poročil drugje.  POGREBI: Cerkvenih pogrebov je bilo 19 (4 
na pokopališču v Kovorju, 12 v Tržiču, 3 v Križah;11 moških in 8 žensk; najmlajša oseba stara 46 let – 
1972 in najstarejša 93 let – 1924; 14 neprevidenih, 5 previdenih). SVETA OBHAJILA: V letu 2018 smo 
razdelili 14.846 svetih hostij. ZAKRAMENT BOLNIŠKEGA MAZILJENJA: V letu 2018 smo podelili 
bolniško maziljenje  82 osebam. Preko zakramentov se srečujemo z Vstalim Kristusom. Bog se 
nas dotika in želi biti z nami. 

 

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018: (v fizičnem župnijskem listu) Bog Vam povrni in Vas 
blagoslovi za vso pomoč pri vzdrževanju župnijske imovine, za katero smo odgovorni vsi župljani. V 
letu 2019 imamo namen urediti še preostalo dvorišče ter fasado župnišča ter kapele. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za januar (25.1., 29.1.), februar (2. – 3.2; 4. - 7.2.; 
10.-11.2.; 13.2.; 15.2.; 17. - 25.2.; 28.2.), marec in april  2019  . Hvala in Bog Vas blagoslovi. 

 

BLAGOSLOV DOMOV ZA ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA (1), DUPLJE (3), 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. Odločili smo se za akcijo, da iščemo donatorje za toliko sedežev, kolikor 
jih je sedaj v kapeli. 225 po 75 € za prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po zmožnostih 
vsakega. 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 €. Imamo že 1 donatorja. 

 

BOŽIČ: Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k lepoti Božiča: pevci in pevke, organistki, 
zborovodjem, otroško – mladinskemu zboru; ministrantom, postavljavcem jaslic in pomagačem, 
postavljavcu lučk na smreki, postavljavcem smreke, bralcem, krasilkam, čistilkam, vsem prisotnim, 
kuharjem čaja in strežnikom pri pogostitvi. Pri vseh mašah ste za cerkev darovali €. Bog Vas živi in 
Vam povrni. 

 

TAIZEJSKO ROMANJE: Od 26. 12. 2018 do 2. 1. 2019 je bil župnik s osmimi mladinci (4 iz župnije 
Tržič – Bistrica; 2 iz župnije Duplje in 2 iz župnije Leše) na taizejskem novoletnem srečanju v 
Madridu (Španija). Rdeča nit pri pogovorih in molitvah je bila vrednota gostoljubja. Bili smo nastanjeni 
pri čudovitih družinah.  

 

PRVI PETEK: V petek, 4. 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 petek, 18. 1. 2019 ob 18.30. Bog Vam povrni. 


