
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Ljubezen je potrpežljiva in dobrotljiva, ljubezen ni nevoščljiva, 
ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče 
svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, 
veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse pretrpi. 
Ljubezen nikoli ne mine (prim. 1 Kor 13,4–8). Kdor je prežet z 
ljubeznijo, je tudi poln upanja in vere. Zaupa življenju, zaupa Bogu 
in ljudem. Ve, da bo njegovo življenje uspelo. Ima tudi zaupanje v 

ljudi. Trdno stoji na realnih tleh. Tudi razočaranja ga ne morejo iztiriti. V svoji minljivi 
ljubezni hrepenimo po polni ljubezni, na katero se lahko zanesemo, ki nikoli ne mine, ki 
vse prenese. In ob tem le slutimo, da je končno to samo Božja ljubezen, ki vsem 
človeškim ljubeznim podarja to trdnost. (Po; A. Grun, Vse dobro za vajino ljubezen) 

 

OZNANILA: 
 

• 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.  
• V ponedeljek, 4. 2. 2019, se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Uradne ure 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 (pred 
srečanjem povabljeni k maši). Ob 19.30 je srečanje za starše 8. in 9. R. 

BISTRIŠKI ZVON 

4. NEDELJA MED LETOM  

 
3. 2. 2019 – 10. 2. 2019 



   

 

• V torek, 5. 2. 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 v 
župnišču v Bistrici srečanje Župnijske Karitas. Pred srečanjem povabljeni k maši. 
• V sredo, 6. 2. 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 za starše 8. in 9. R. 
• V četrtek, 7. 2. 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. 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 povabljeni k molitvi rožnega 
venca za blagoslov družin v cerkev sv. Vida v Dupljah. 
• V petek, 8. 2. 2019, ob 10. uri v Domu Petra Uzarja molimo rožni venec za 
domovino. Ob 10.30 pa se prične v Domu maša, kjer bomo zmolili molitev za 
domovino in zapeli državno himno. Lepo vabljeni. Na ta dan ni verouka, ostale dneve 
v tednu pa je. Ob 11.30 je izpred kapele sv. Marije Goretti v Bistrici odhod na 
romanje za katehete in katehistinje župnij Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. 
Razporedimo se po avtomobilih, gremo na kosilo, potem pa po poteh Magdalene 
Gornik. Ob 7. uri se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za 
domovino, ob 7.30 pa povabljeni k sveti maši, kjer bomo molili za domovino in zapeli 
državno himno. Ob 8.15 se začne v cerkvi sv. Vida v Dupljah molitev rožnega venca 
za domovino, ob 8.45 pa povabljeni k sveti maši, kjer bomo molili za domovino in 
zapeli državno himno. 

• V sobota, 9. 2. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Loka, Na Logu, Cesta na Loko. Iz tega okoliša k skrbi za skupno svetišče 
vabim nove člane in članice. 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 15. uri bomo v župnišču v Lešah začeli s starši in otroki 3. R. peči 
hostije, ki jih bomo potem darovali pri sv. maši ob 17. uri v Cerkvi sv. Jakoba v 
Lešah. Pridružijo naj se tudi starši in otroci iz Bistrice, ki prejšnjo soboto niso 
mogli. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca in litanije Matere Božje, ob 17. uri 
pa povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. 
Jakoba v Lešah čisti skupina čistijo Paloviče (1). Lepo vabljeni.  

• V nedeljo, 10. 2. 2019, je 5. nedelja med letom. Vabljeni, da skupaj s sveto 
mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev 
rožnega venca, ob 8.45 pa nedeljska sveta maša, da skupaj slovimo Boga. 

• Škofijska Klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom  v Šentvidu nad Ljubljano 
vabita osmošolce in devetošolce na INFORMATIVNI DAN v petek, 15. 2. 2019, ob 9. uri 



   

 

in 15. uri in v soboto, 16. 2. 2019, ob 9. uri. Vabljeni vsi, ki se odločate o vpisu na 
srednje šole in imate med možnimi tudi katoliško šolo.  

• Duhovniki dekanije Tržič smo potrdili, da bo odslej za pridobitev potrdila o 
sposobnosti za botra potrebno priložiti potrdilo o pripravi na botrstvo. Priprava za botre bo 
v Križah v cerkvi v sredo, 13. 2. 2019, po sv. maši, torej ob 18.30. Pridite birmanski in 
krstni botri, ki še niste bili na prvem srečanju v 2018. 

• V soboto, 16. 2. 2019, bo ob 17. uri, na Trsteniku dekanijsko srečanje za birmance, 
starše in botre. Z nami bo g. Jaka Trček, ki nas bo razveselil s svojimi rokohitrskimi 
spretnostmi. Hkrati nam go spregovoril o lepoti in moči krščanskega življenja. 

• Vsako 3. nedeljo v mesecu, je popoldne ob 15. uri, na Brezjah škofijska molitev za 
duhovne poklice. V nedeljo, 17. 2. 2019, bo molitev pripravila in vodila dekanija Tržič. 

 

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 Kristus) 
 

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 

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

– Moja usta bodo oznanjala 
tvoje odrešenje. 

3. 2. 

2019 
 

NEDELJA 

 
LETO C  

 

6.30 

7.00 
7.00 

10.30 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 

8.45 

in 10.00 rožni venec  

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

za žive/rajne farane/faranke 
družinska maša 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Janez Škrjanc, obl.; (+++ 

Rančevi; + Karlo Trošt) 

deli Blažev žegen 

Gilbert, redovni ustanovitelj 
Heb 11,32-40; Ps 30,20-24; Mr 5,1-20 

Pojdi iz človeka, hudobni duh! 

(Mr 5,8). 
– Neomajno zaupajmo v 

Gospoda! 
 

15.00 Križe-pogreb: + Ana Ruparčič 

4. 2. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

 

16.30 

17.00 
17.30 

19.30 

Bistrica: rožni venec 

+ Mirko Istenič 
 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+++ Hojan in Janc 
srečanje ŽPS Duplje 

srečanje za starše 8. in 9. R.  

Agata, devica, mučenec 
Heb 12,1-4; Ps 21,26-32; Mr 5,21-43 

Ne boj se, samo veruj! (Mr 5,36). 

- Gospod, iščemo te in te 
hvalimo. 

5. 2. 

2019 
 

 TOREK 

15.00 

17.50 
18.30 

19.00 

Tržič–pogreb: + Bernardina Švab 

Bistrica: rožni venec in adoracija 
++ Marija in Ivan Jerman 

srečanje Župnijske Karitas 

Pavel, mučenec 

Heb 12,4-15; Ps 102,1-18; Mr 6,1-6 

In hodil je po vaseh v okolici in 
učil (Mr 6,6). 

 

– Gospodova milosrčnost traja 

vekomaj. 

6. 2. 

2019 
 

SREDA 

17.10 
18.30 

 
19.00 

  

Bistrica: molitvena skupina 
+++ Anica in Franc Mihelič 

ter Doroteja Košir 
srečanje za starše 8. in 9. R. 

 

Koleta (Nika), redovnica 

Heb 12,18-24; Ps 47,2-11; Mr 6-7-13 

In šli so ter oznanjali pokoro 

7. 2. 

2019 
 

16.30 

17.00 
 

rožni venec  

++ Jelka in Milan Bahovec    
 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

(Mr 6,12). 
– V božjem svetišču smo bili 

uslišani. 

 

ČETRTEK 17.00 
 

17.50 
18.30 

19.00 

Duplje: rožni venec za družine 
 

Bistrica: rožni venec in večernice 
+ Robert Ležaja  

delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

Hieronim, redovnik 

Slovenski kulturni dan  
Heb 13,1-8; Ps 26,1-9; Mr 6,14-29 

Elija je (Mr 6,15). 
– Gospod je moja luč in moja 

rešitev. 
 

11.30 odhod katehetov na romanje 

8. 2. 

2019 
 

PETEK 

 
d. p. d. 

7.00 

7.30 
 

8.15 
8.45 

 

10.00 
10.30 

Leše: rožni venec  

+ Ivanka Požun 
 

Duplje: rožni venec 
+++ iz družine Bandelj in Jaborig 

 

Dom: rožni venec  
Dom: +++ starši in Vinko Rupar 

Apolonija (Polona), mučenka 

Heb 13,15-21; Ps 22,1-6; Mr 6,30-34 
Pojdite sami zase v samoten kraj 

in se nekoliko odpočijte (Mr 6,31).  
– Gospod je moj pastir, nič mi 
ne manjka. 

- Bistrica: čisti skupina Loka, Na 

Logu, Cesta na Loko 

9. 2. 

2019 
 

SOBOTA 

 
 

15.00 

16.30 
17.00 

 
 

 

17.00 
 

18.00 
18.30 

19.15 

Leše: peka hostij  

rožni venec  
+ Milka Krč  
- Leše: čistijo Paloviče (1) 

 
 

Duplje: rož. ven. za duh. poklice 
 

Bistrica: molitev rožnega venca  
+ Jakob Smolej, obl. 

mladinsko srečanje 

5. NEDELJA MED LETOM  
Sholastika, redovnica 

Iz 6,1-2a.3-8; Ps 138,1-5.7c-8; 
1 Kor 15,1-11; Lk 5,1-11 

Ne boj se! (Lk 5,10). 
– Gospod, vpričo angelov ti 

bom prepeval.  

10. 1. 

2019 
 

NEDELJA 
  

LETO C  

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 

in 10.00 rožni venec  
B.:  ++ Matevž, Neža Košir, obl. 

za žive/rajne farane/faranke 
 

Sp. Duplje: rožni venec 

+ Peter Kuhar; (+++ Jerica, 

Jakob, Rado Boncelj; ++ 
Valentina in Ivan Balantič) 

 

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 (20.-22.2.; 25.2.; 28.2.), 
marec, april, maj, junij, julij in avgust  2019 . Hvala in Bog Vas blagoslovi. Prosim, da v 
kapeli na stojalu ne prižigate svojih sveč. Zadnjič se je vnela plastika. Glavnih vrat v 
kapelo ni potrebno zapirati, ker imajo samo zapiralni sistem. Če vlečete k sebi, se ta 
sistem uničuje. Hvala za razumevanje. 

 

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. Sami si 
priskrbite evropsko zdravstveno kartico, ki je brezplačna. Dar za romanje je 115 €. Prijave 
že sedaj sprejema župnik (064/182-333). Do sedaj je 31 prijavljenih. 

 

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 € (to je en sedež; 
lahko daste tudi po obrokih) za prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po 
zmožnostih vsakega: 5. 10, … €. Bog Vam povrni. En meter klopi bi nas stal €, torej bi 
klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 16 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.  

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v sredo, 9. 1. 2019, s pričetkom ob 19. 
uri v župnišču v Bistrici. Po uvodni molitvi smo preleteli dogodke in praznike, ki prihajajo. 
Nedelja 13.1. 2019 je nedelja Jezusovega krsta. Pri sveti maši bomo obnovili krstne 
zaobljube. Poslalo se bo vabilo vsem staršem, ki so v letu 2018 krstili svoje otroke, da se 
skupaj z njimi udeležijo svete maše ob 10.30. Pri maši bo tudi krst. Nedelja 27. 1. 2019 pa 
je nedelja Svetega pisma. Po koncu svete maše se bodo delili listki s svetopisemskimi 
citati. V soboto, 2. 2. 2019, je Svečnica. Nabirka bo namenjena za razsvetljavo. Popoldne 
bo srečanje prvo obhajancev in njihovih staršev. V nedeljo, 3. 2. 2019, ko goduje sveti 
Blaž, bomo izpovedali krstno vero. Blažev žegen se bo delil med sveto mašo. Na 
Prešernov praznik 8. 2. 2019 bomo pri sveti maši zapeli himno. Ob 10.30 bo maša v 
Domu Petra Uzarja. Katehisti in katehistinje pa bodo imeli romanje. V nedeljo, 17. 2. 
2019, pa bo naša dekanija ob 15. uri na Brezjah imela molitve za nove duhovne poklice. 
Od 22. 1. do 3. 2. 2019 bo gospod župnik odsoten, ker gre na romanje v Sveto deželo. 
Čez dve leti bo 50 letnica ustanovitve naše župnije. Že sedaj moramo začeti razmišljati, 
kako jo bomo doživeli tako v duhovnem smislu kot z zunanjimi slovesnostmi. Špela je 
izpostavila problem čiščenja naše kapele. Do prihodnjega sestanka naj razmislimo kako 
bomo poskrbeli, da bo naše svetišče čisto, saj je ljudi, ki so pripravljeni skrbeti za čistočo 
naše kapele vedno manj. Mirko nas je obvestil, da se je povezal z mariborsko nadškofijo 
glede predstavitve in pomoči pri odkupu stavbe Zavoda Antona Martina Slomška. 
Odgovorili so mu, da ga bodo poklicali, vendar ga do sedaj še niso. Srečanje smo z 
molitvijo in blagoslovom zaključili ob 20. uri. Po srečanju  je sledilo druženje. (Marjeta 
Hervol) 

 

SVETOPISEMSKI MARATON: V petek, 25. 1. 2019, je v župnijski kapeli v Bistrici potekal 
krajši maraton za mlade. Na vabilo so se odzvali 4 mladi. Povabljeni so bili tudi 
pripravnice in pripravniki na zakrament sv. birme s starši. Prišla je kandidatka z mamico in 
kandidat za mamico. Vseh udeležencev na svetopisemskem maratonu za mlade je bilo 8. 
Vzeli smo tri vrline (Božja volja: Prg 3,6, mih 6,8, Flp 2,13, Ps 32,8, Jer 6,16, Iz 2,3, Rim 
12,2, 1 Tes 4,3, 1 Pt 4,19, Mt 12,50, 1 Jn 2,17; čustva: Prg 4,23, Rim 8,6, Ezk 36,26-27, 
Ps 139,23, 2 Jn 1,3, Jak 5,13, Pridigar 11,9; dajanje: Mt 10,8; 1 Krn 29,9, Apd 20,35, Heb 
13,16, 2 Kor 9,10-13, 5 Mz 15,7-8.10, Gal 6,10, Lk 6,38, Prg 22,9, Iz 58,10-11). Za 
posamezno vrlino smo prebrali več svetopisemskih citatov, ki govorijo o njej, potem pa še 
krajše premišljevanje o posamezni vrednoti (Božja volja: Bog odgovorno poskrbi, da 



   

 

»dobimo« njegovo načrt – Sveto pismo, mi pa smo odgovorni za pogosto komunikacijo z 
njim. Potrebno je tudi poslušati. Bog nam svojo voljo razodeva zelo različno. Bog ti je dal 
določene darove in sposobnosti zato, da jih uporabiš v njegovo slavo. Torej jih uporabi! 
»Božja volja« ne zadeva samo tvojega bodočega poklica, zakonskega partnerja in kraja 
kasnejšega bivanja. Te stvari so samo del njegove volje. Njegov načrt vključuje stvari, ki 
se dogajajo prav zadaj, v tem trenutku. Boga prosi, da ti pomaga biti vse, kar on želi da si. 
Prosi ga, da spoznaš, kakšna je njegova volja zate danes.; čustva: Bog razume tvoja 
čustva. Čustva te lahko zavedejo. Ravnaj se po veri, ne po čustvih.; dajanje: Misliti 
moram na druge ljudi, saj Boga skrbi zanje prav toliko kot zame. In če skrbi Boga, bi 
moralo tudi mene.). »Maraton« je trajal okoli 45 minut. V soboto, 26. 1. 2019, je potekal 
mini svetopisemski maraton za odrasle. Prišlo je 7 odraslih. Brali smo Pavlovo pismo 
Efežanom. To je okrožnica. Nekateri mislijo, da je bilo pismo morda mišljeno kot splošen 
dopis več Cerkvam. To bi pojasnilo njegov splošni značaj in tudi dejstvo, da ne vsebuje 
nobenega osebnega pozdrava. Kristus je naša mir. Zidovi sovraštva med judi in pogani so 
porušeni. Jezusovi sledilci morajo spoznati, da smo med seboj povezani in da bi morali 
delati drug za drugega ter se med seboj podpirati. Nihče ni pomembnejši od drugega. 
Toda opustiti moramo star način življenja. Nič več poganskih navad. Pavel skoraj zadržuje  
dih, ko se čudi Božji dobroti, modrosti in ljubezni. Govori pa tudi o stvarnih rečeh: o 
nadzorovanju jezika in jeze, pa o prošnji za Božjo zaščito proti zlu. Izogibajte se teme, 
hodite v luči. Bralo se je tudi Pavlovo pismo Filipljanom. To je zahvalo pismo. Cerkev v 
Filipih je Pavlu poslala dar v podporo, ko je bil v ječi (najverjetneje v Rimu). Pavel 
vernikom piše, da bi se jim zahvalil, obenem pa jih želi spodbuditi in jih opozoriti pred 
morebitnimi nevarnostmi. Cerkev v Filipih je bila Pavlu vedno pri srcu. Ustanovil jo je okoli 
leta 50 po Kristusu na svojem drugem misijonskem potovanju in vedno ga je podpirala. 
Zato je to zelo čustveno pismo. »Vztrajaj«: to je eno izmed ključnih sporočil pisma 
Filipljanom. Ko piše to pismo, je Pavel v ječi, in s svojo težko preizkušnjo se je pripravljen 
soočiti do konca. Ne želi si smrti: čuti, da ga čaka še veliko dela, toda na smrt je povsem 
pripravljen. Pismo je polno spodbud. Vsebuje tudi eno najveličastnejših – in najzgodnejših 
– izpovedi vere, zgodnjekrščanski slavospev ali hvalnico, ki povzema, kaj je Jezus storil 
za nas in kako ga je Bog zaradi tega »povzdignil nad vse in mu podaril ime, ki je nad 
vsakim imenom« (2,6.11). »Maraton« je trajal eno uro. Bog Vas blagoslovi. 

 

Delavnica molitve in življenja (DMŽ): V četrtek, 31. 1. 2019, se je v župnišču v Bistrici 
za vse tri župnije pričela DMŽ. To je bilo tretje srečanje, ki je imelo naslov Romarji vere. 
Bogu izpovem svojo vero, vendar ga prosim, naj mi jo pomnoži. Bog me kliče, jaz 
moram vstati in se odpraviti na pot za Bogom. Prišlo je okoli 20 ljudi. Bog Vas 
blagoslovi in Vam povrni. 

 

PRVI PETEK: V petek, 1. 2. 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 torek, 19. 2. 2019 ob 7.30. Bog Vam povrni. 


