
 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v najmanjšem krivičen, je 
krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mámonom, kdo 
vam bo zaupal resnično dobrino? In če niste bili zvesti pri tujem, kdo vam bo dal, kar je 
vaše? Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema; ali bo enega sovražil in 
drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in 
mámonu.« (Lk 16,10–13) 

 

Molitev za kanonizacijo blaženega škofa Antona Martina Slomška: Nebeški 
oče! Blaženi škof Anton Martin Slomšek je luč na poti našega krščanskega 
življenja. Naj nas spremlja njegov zgled in podpira njegova priprošnja, da bomo v 
edinosti s teboj in med seboj napredovali v veri, upanju in ljubezni in bodo uslišane 
naše prošnje za njegovo kanonizacijo. To prosimo, po Kristusu, našem Gospodu. 
Amen. Oče naš ... Zdrava Marija ... Slava Očetu ... Na Slomškovo priprošnjo 
nam podeli milost … (DODAŠ SVOJO PROŠNJO). 

 

NAŠ BLAŽENI … Anton Martin Slomšek je bil svetniška osebnost, se pravi 
osebnost z globokim izkustvom vere svojedobnega sveta, z razumevanjem za svet in z ljubeznijo 
do njega, s široko odprtostjo za navdihe Svetega Duha in s čutom za razpoznavanje znamenj 
takratnega časa. Kot dušni pastir, vzgojitelj in narodni buditelj je skrbel za vse in služil vsem v 
pristni zavesti svojega poslanstva, v dialogu z vsem, kar je bilo takrat na pohodu, v odprtem 
sodelovanju za rast vere, slovenske besede, narodne osveščenosti, duhovnih, kulturnih in 
moralnih vrednost. Ni kazal poti, po kateri sam ne bi hodil. Ni nalagal bremena, ki ga sam ne bi 
nosil. Kar je govoril. Je delal. Kar je učil, je živel. Pri njem gre za harmonično osebnost s treznim 
presojanjem svoje sedanjosti in s preroškim uvidom v prihodnost. Bil je svetniška osebnost z 
ekumenskim duhom, z globoko ljubeznijo do svoje in tuje svobode, s samostojnostjo v pokorščini 
in popolni predanosti Bogu, Cerkvi in človeku. Izredne notranje moči, ki odseva iz Slomškovega 
življenja, ni mogoče razložiti drugače kakor z Božjim posegom v njegovo osebno življenje in z 
njegovo osebno svetostjo. To potrjuje prepričanje slovenskega ljudstva vse od Slomškove smrti 
do danes. Narod, ki poraja svetnike, dokazuje, da je v svojih koreninah zdrav, saj se prav v 
svetnikih razodevajo vrline in duhovna moč vsakega naroda. To nas obvezuje, da ob blaženem 
Slomšku z vsemi močmi delamo za lastno versko, kulturno in narodnostno spopolnitev. (Po: F. 
Kramberger, Slomšek med nami živi, govori in raste) 
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OZNANILA: 
 

 V ponedeljek, 23. 9. 2019,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 9.30 so v župnijskem domu v Dupljah uradne ure 
do 11.30 ter od 16.40 do 17.30.  Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, 
ob 18. uri pa sv. maša. Po maši je uvodno srečanje katehetinj in katehista s straši otrok 1., 
2., 4., 5., 6. razredov. Pred srečanjem povabljeni k sv. maši. 

 V torek, 24. 9. 2019,  se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca in adoracija, ob 19.30 pa sv. maša. Na ta dan goduje bl. Anton Martin Slomšek, zato 
povabljeni k sv. maši. Ob 20. uri v župnišču v Križah poteka katehumenat – verouk za odrasle, 
ki bi radi prejeli zakramente uvajanja (krst, birma, obhajilo). 

 V sredo, 25. 9. 2019, je 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 19.30 
pa bo sv. maša.  

 V četrtek, 26. 9. 2019, se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov ter večernic, ob 19.30 pa sv. maša. 
Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za blagoslov družin.  

 V petek, 27. 9. 2019, se ob 19. uri  v kapeli sv. Marije Goretti začne molitev rožnega 
venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Po maši je v župnišču v Bistrici mladinsko 
srečanje za vse tri župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. Srečanje bo trajalo do 22. ure, 
ker si bomo ogledali film. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega 
venca, ob 18. uri pa prav lepo povabljeni k sveti maši.  

 V soboto, 28. 9. 2019, kapelo sv. Marije Goretti ob 9. uri čisti skupina Deteljica 1 - 15. 
Iz te skupine vabim nove člane in članice, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele.  Ob 19. 
uri  se bo v župnijski cerkvi sv. Marije Goretti molil rožni venec, ob 19.30 pa bo sveta maša. 
V podružni cerkvi v Žiganji vasi se od 10. uri daruje »srednjeveška« maša v latinskem jeziku. 
Lepo povabljeni. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ki 
ga zaključimo z litanijami Mater Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim, ob 18. uri pa 
povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA MAŠA. Cerkev v Lešah čistijo Špelnovi, 
Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1). Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
rožni venec po namenu svetega očeta (papeža). Lepo vabljeni. 

 V nedeljo, 29. 9. 2019 praznujemo 26. nedeljo med letom. Vabljeni, da skupaj kot 
občestvo slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri (ki jo bo daroval lomski 
župnik). Na ta dan v cerkvi v Zgornjih Dupljah poteka župnijsko »finfranje« (zato ne bo maše 
v cerkvi sv. Vida, ampak bo v cerkvi sv. Mihaela). Najprej se bomo Bogu zahvalili v cerkvi sv. 
Mihaela z molitvijo rožnega venca ob 8.15, s sveto mašo pa ob 8.45, katere somaševanje 
bo vodil škof Anton Jamnik. Med mašo bo g. škof blagoslovil nova vhodna cerkvena vrata, 
po maši pa bo ofer, pri katerem boste lahko obdali darove za vzdrževanje te cerkvice (namen je 
pobarvati zvonik). Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. Po maši pa se zadržite v druženju ob 
pecivu in pijači, zato naprošamo gospodinje, da napečete pecivo in ga pred mašo 
prinesete.  Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 V župniji Kranj – Zlato polje tudi letos poteka Šola za zakon v organizaciji skupnosti 
parov Najina pot, ki se začne v sredo, 2. 10. 2019, ob 20. uri v pastoralnih prostorih 



 

 

 

 

župnijskega doma v župniji Kranj – Zlato polje tem potem poteka vsako 1. in 3. sredo v 
mesecu do konca maja 2020. Ob koncu dobijo pari tudi potrdilo o obiskovanju Šole za 
zakon. 

 

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) 
 

25. nedelja med letom 
SLOMŠKOVA NEDELJA 

Am 8,4-7; Ps 112,1-8; 1 Tim 
2,1-8; Lk 16,1-13 

Kaj to slišim o tebi? (Lk 6,2). 
– Hvalite Gospoda, ki povišuje 

ubožca. 

22. 9. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 
 

20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  
za žive/rajne farane/faranke 

+ Marije Cotelj 
 

Duplje: rožni venec 
+ Peter Kuhar, obl.; (+++ 

Klemenčkovi; + Janko 
Šparovec in sorodniki) 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Pij iz Pietrelcine, duhovnik 

Ezr 1,1-6; Ps 125,1-6; Lk 8,16-18 

Glejte torej, kako poslušate (Lk 

8,18). 
– Velike reči je Gospod storil za 

nas. 

23. 9. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30

9.30 
17.30 

18.00 
18.30  

Bistrica: rožni venec  

za blagoslov Rokove družine 

Duplje: uradne ure 
rožni venec  

+++ Jože Rozman in sorodniki 

srečanje za starše otrok 1., 2., 4., 5., 6. 

Anton Martin Slomšek, škof 
Ezr 6,7-20; Ps 121,1-5; Lk 8,19-21 

Pustite, naj se dela tista božja 
hiša (Ezr 6,7).  

24. 9. 

2019 
 

 TOREK 

18.50 
19.30

20.00  

Bistrica: rožni venec in adoracija 
+ župnika Pavle Krt, obl. 

Križe: katehumenat 
 

– V Gospodovo hišo pojdemo 
veseli.  

Sergij, menih 

Ezr 9,5-9; Ps Tob 13,2-8; Lk 7,31-35 

Nič ne jemljite na pot (Lk 9,3). 
– Velik si, Gospod, na veke. 

25. 9. 

2019 
 

SREDA 

18.10 
19.30 

  

Bistrica: molitvena skupina  
+ Čedomir Stanković 

Kozma in Damijan, mučenca 

Ag 1,1-8; Ps 149,1-9; Lk 9,7-9 
In želel je videti Jezusa (Lk 9,9). 

- Gospod ljubi svoje ljudstvo.  

26. 9. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

18.50 
19.30 

Duplje: rožni venec za družine 
 

Bistrica: rožni venec za duh. pok.  
v zahvalo 

Vincencij Pavelski, ust. laz. 

Ag 2,1-9; Ps 42,1-4; Lk 9,18-22 
Kaj pa vi pravite, kdo sem? (Lk 

9,20). 

– Zaupaj v Boga, ki te rešuje!   

27. 9. 

2019 
 

PETEK 

17.30 

18.00
 

19.00 
19.30 

20.00 

Leše: rožni venec  

+++ Razinger in Zorman 
 

Bistrica: rožni venec  

+ Cilka Kleindinst (dar. Silvotov in Metin oče) 

mladinska skupina  
Venčeslav, mučenec 

Zah 2,5-15; Ps Jer 31,10-13; Lk 9,44-45 

Dobor poslušajte te besede (Lk 

9,44). 
– Bog nas bo čuval kakor pastir 

svojo čredo. 
 

28. 9. 

2019 
 

SOBOTA 

 

18.00 
 

17.30 

18.00 
 

9.00 

10.00 
19.00 

Duplje: rož. ven. po nam. papeža 

Leše: rožni venec 

+++ oče in mama ter vsi Lombarjevi 
 

Bis.: čisti skupina Deteljica 1 - 15 

Križe: »srednjeveška« sv. maša 
Bistrica: rožni venec  

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

- čistijo Špelnovi, Grabnovi, 
Golmarjevi, Tavčarjevi, 

Kovačevi (1) 

19.30 +++ Špornovi   

26. nedelja med letom 

Mihael, Gabrijel, Rafael, 

nadangeli 
Am 6,1a.4-7; Ps 145,7-10; 1 

Tim 6,11-16; Lk 16,19-31 
Ako ne poslušajo Mojzesa in 

prerokov, … (Lk 16,31). 
– Hvali, moja duša, Gospoda! 

29. 9. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 

7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 

8.45 
20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

za žive/rajne farane/faranke 

+ Andreja Ahačič 
 

Zg. Duplje: rožni venec 

++ ključarja Janez Škrjanc in 
Ludvik Mekuč;  

++ Luka in Ciril Meglič 
Zg. Duplje: molitev za mir 

 

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 maše za september, oktober, november in december 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 € (to je en sedež; lahko daste tudi po obrokih) 
za prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po zmožnostih vsakega: 5, 10, … €. Dar 
prinesete župniku v župnišče. Bog Vam povrni. En meter klopi bi nas stal €, torej bi klop, ki je 
dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 78 donatorjev in s tem 90,6 sedišč. Hvala in Bog Vam 
povrni.  

 

ROMANJE V OKTOBRU 2019: Sedaj je potrebno prinesti plačilo za romanje. Plačilo za 
hotele smo že poslali. 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta Tržič – Bistrica je bilo v četrtek, 12. 9. 2019, s 
pričetkom ob 20. uri v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili Večernice 3. tedna. Bliža 
se mesec oktober, to je mesec rožnega venca. Pogovarjali smo se, kakšen naj bi bil glavni namen 
pri molitvi rožnega venca v tem mesecu. Odločili smo se , da bomo molili za nove Binkošti v naši 
župniji, da bi vsi ljudje spoznali, kakšen dar je župnija. Oratorij je bil letos blagoslovljen. Otroci iz 
Dupelj in Bistrice so lepo sodelovali. V soboto, 21. 9., je Stična mladih. Iz dekanije Tržič, se bo 
udeležil en avtobus mladih. Animator za mladino bo naš gospod župnik David. V soboto, 28. 9., 
bo v Žiganji vasi sveta maša v latinščini. V naši župniji se bodo začele priprave za snemanje filma 
o sveti Mariji Goretti. Režiser filma in vodja projekta bo Juan Ivančič. Zbirajo se igralci. Otroke in 
odrasle pa se bo povabilo, da bi bili statisti. V soboto, 5.10., bo romanje na Sveto goro. Prijave 
sprejema gospod Tomaž. Denarni prispevek, ki vključuje tudi kosilo je €. Knjiga o sveti Mariji 
Goretti je že v pripravi. To bo ponatis 1. življenjepisa naše zavetnice, ki je bil izdan v slovenskem 
jeziku. Gospod župnik je gospodu Acu Jerantu že poslal gradivo, da bo le ta napisal in izdal knjigo 
o Aleksandru Serenelliju in Assunti Goretti. Srečanje smo z molitvijo in blagoslovom zaključili ob 
21.15. Po srečanju  je sledilo druženje. (Marjeta Hervol)  


