
 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

»Če ne poslušajo Mojzesa in prerokov, se ne bodo dali 
prepričati, četudi kdo vstane od mrtvih« (Lk 16,31). Toliko 
je ljudi, ki poslušajo čarodeje in čarodejke, vedeževalce vseh 
vrst in sestavljavce horoskopov. Ljudi, ki zapravljajo čas na 

spiritističnih srečanjih in zahajajo k spiritistom, ki se ukvarjajo s  snemanjem 
glasov in obrazov umrlih. Toliko je ljudi, ki verjamejo jasnovidcem, tudi če ne 
uganejo ničesar. Toliko je ljudi, ki medlijo po čudežih, jokajočih kipih, svetniških 
osebah in prerokih takega in drugačnega kova. Vsi ti ljudje so sami taki, ki ne 
vedo, da so dovolj Mojzes in preroki (Sveto pismo), da izvemo, kaj je življenje, 
tukaj, zdaj in potem. Vsi ti ljudje so sami taki, ki mislijo na umrle in pozabljajo na 
žive, pri tem pa ne opazijo Lazarja na tleh pred svojimi vrati, ki potrebuje kakšno 
besedo, nasmeh ali prijazno gesto, kakšno pomoč, pet minut časa, dostojno delo, 
spodobno zdravstveno oskrbo, zagotovljeno pokojnino, sindikat, ki brani najbolj 
nemočne, politike, ki ne mlatijo prazne slame, poštene voditelje. Vsi ti ljudje veliko 
tvegajo. Bog jih ne bo poklical po imenu tako kot Lazarja. Ostali bodo v 
anonimnosti tako kot bogati požeruh in njegovi ugledni bratje. Ne bodo prišli v 
Abrahamovo naročje. Te ljudi bodo pokopali. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s teboj) 

 

OZNANILA: 
 

 V ponedeljek, 30. 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 15.50  se v župnišču 
v Dupljah prične srečanje za otroke in starše 2. in 3. R. Če je možno, naj 
prideta oba starša. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec, ob 18. uri pa sv. maša. Po maši je priprava na krst. Ob 19.15 (na 
vabilih je druga ura) pa je srečanje za zakonske jubilante, ki so se prijavili na 
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praznovanje, ki bo v nedeljo, 6. 10. 2019, ob 8.45. Zakonci imate priložnost, da 
se zahvalite za svoj zakon, ga poživite ter tudi vero naredite bolj gorečo. Lahko 
se prijavite tisti jubilanti, ki ste se poročili v naši župniji in seveda tudi vsi tisti, ki 
živite v naši župniji. Do sedaj so prijavljeni trije pari. Prijave še sprejemam na 
telefon in na e - mail (župnik David)!  

 V torek, 1. 10. 2019,  se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca in adoracija, ob 19.30 pa sv. maša. Po maši je 
srečanje Župnijske Karitas Tržič – Bistrica (pred srečanjem lepo povabljeni 
k sv. maši). Povabljeni tudi novi člani in članice. Ob 20. uri v župnišču v Križah 
poteka katehumenat – verouk za odrasle, ki bi radi prejeli zakramente uvajanja 
(krst, birma, obhajilo). 

 V sredo, 2. 10. 2019, je v kapeli sv. Marije Goretti ob 16.50 srečanje za 
starše otrok 1. R. (otroci imajo med tem verouk). V kapeli sv. Marije Goretti je 
ob 18.10 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. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah prične molitev 
rožnega venca, ob 18. uri pa sveta maša na godovni dan angelov varuhov. 

 V četrtek, 3. 10. 2019, je ob 16.50 srečanje za starše otrok 2. R. (otroci 
imajo med tem verouk). Ob 18.50 se 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 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec za blagoslov družin, ob 18. uri pa se daruje sveta maša, ki jo končamo 
z litanijami Jezusovega srca iz z blagoslovom z Najsvetejšim (po maši bo 
priložnost za sveto spoved. Dopoldne bo  obisk bolnikov, ostarelih po župnijah 
Duplje in Leše. 

 V petek, 4. 10. 2019, poteka pobožnost prvega petka v mesecu, ko smo 
povabljeni, da se posvetimo Jezusovemu Presvetemu Srcu ter molimo za 
spreobrnjenje grešnikov. Ob 19. uri se začne z molitvijo rožnega venca (bo 
tudi priložnost za spoved), ob 19.30 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 je v župnišču v 
Bistrici mladinsko srečanje za vse tri župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše.  
Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca in 
priložnost za spoved, ki se končata z litanijami Srca Jezusovega, 



 

 

 

 

posvetitvijo Jezusovemu Presvetemu Srcu in  prejemom blagoslova z 
Najsvetejšim, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši.  

 V soboto, 5. 10. 2019, kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. 
uri čistijo skupina Loka, Na logu, Cesta na Loko. Iz te »skupine« k skrbi za 
lepoto skupnega svetišča vabim nove člane in članice. Poteka tudi 
pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se posvetimo 
Marijinemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 
19. uri se začne z molitvijo rožnega venca (tudi priložnost za sv. spoved), 
ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Sveto mašo končamo z litanijami Matere 
Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba 
začne molitev rožnega venca in priložnost za sv. spoved, ob 18. uri pa 
povabljeni k sveti maši.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA, ki se prične 
z litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim, ker ste povabljeni 
k pobožnosti prve sobote. Cerkev v Lešah čistijo Špelnovi, Grabnovi, 
Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (2). Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
rožni venec za nove duhovne poklice. Lepo vabljeni. 

 V nedeljo, 6. 10. 2019,  praznujemo 27. nedeljo med letom. Vabljeni, da 
skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri v Bistrici. To je 
tudi rožnovenska nedelja. Mesec oktober je posvečen molitvi rožnega venca, 
da odkrijemo vrednost, pomembnost in bogastvo te molitve. Glavni namen 
župnije v molitvah rožnega venca v letošnjem letu bo za nove binkošti, da bi farani 
in faranke župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše spoznali z razumom in srcem, 
kakšen dar je za župnijo, vernika in družine nedeljska sveta maša. V ta namen 
vsak dan doma zmolite vsaj desetko rožnega venca. Ob 8.15 se v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša. Pri 
nedeljski maši bo potekala nedelja zakonskih jubilantov (5, 10, 15, 20,…). 
Zakonci imate priložnost, da se zahvalite za svoj zakon, ga poživite ter tudi vero 
naredite bolj gorečo. Po maši pa bo slovesnost svetega krsta. Ob 20. uri v cerkvi 
sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Lepo vabljeni k tej molitvi.  

 ADVENTNO ROMANJE PO POTEH CELJSKIH GROFOVŽUPNIJ TRŽIČ – 
BISTRICA, DUPLJE IN LEŠE: To romanje bo v soboto, 14. 12. 2019. Odhod je iz 
Bistrice ob 5. uri in iz Dupelj ob 5.15 uri. Pot nas bo vodila v Braslovče (tu bo sv. 
maša), v kartuzijo Jurklošter (tu je bila skrita Veronika Deseniška), Podčetrtek – 
Kozjek, v gostilno v Melah pri Gornji Radgoni (tu bo kosilo), proti Križavcem in 
Gornjemu gradu. Na poti domov bo obisk vinske kleti in hladna večerja s 
prekmurskimi jedmi (suhomesnati izdelki), obisk Božičnega sejma v Celju. Vrnitev 



 

 

 

 

domov bo v ne preveč poznih večernih urah. Bolj podroben program s ceno bo 
znan na začetku oktobra. Prijave bo kot običajno zbiral g. Franci Praprotnik.  

 
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 

Hieronim, duhovnik 

Zah 8,1-8; Ps 101,16-23; Lk 9,46-50 

Ves gorim za Sion (Zah 8,2). 

– Narodi bodo častili tvoje ime, 
Gospod. 

 

19.15 Duplje: priprava za 

zakonske jubilante 

30. 9. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30

9.30 
15.50 

17.30 
18.00 

 

18.30  

Bistrica: rožni venec  
za nove duhovne poklice 

Duplje: uradne ure 
verouk in srečanje s straši 2. in 3. R. 

rožni venec  
+++ Jože Rozman in Trebarjevi; 

(Franc Jeglič ob R. D.) 

priprava na krst 

Terezija Deteta Jezusa, devica 

Zah 8,20-23; Ps 86,2-7; Lk 9,51-56 

Poslal je pred seboj glasnike (Lk 
9,52).  

1. 10. 

2019 
 

 TOREK 

18.50 

19.30 
20.00 

20.00  

Bistrica: rožni venec in adoracija 

za dar/milost vere 
srečanje Župnijske Karitas  

Križe: katehumenat 
 

– Z nami je Bog.  
Angeli varuhi 
Neh 2,1-8; Ps 136,1-6; Lk 9,57-62 

Hodi za menoj (Lk 9,59). 

– Naj se mi jezik posuši, če te 
pozabim! 

2. 10. 

2019 
 

PRVA 
SREDA 

17.30 

18.00 
 

16.50 

18.10 
19.30 

  

Zg. Duplje: rožni venec  
+++ Marija, Vida in starši Marčun  

 

Bistrica: srečanje za starše otrok 1. R. 

molitvena skupina  
za telesno, duševno in duhovno 

zdravje Darje in Andraža 

Gerard, opat 
Neh 8,1-12; Ps 18,8-11; Lk 10,1-12 

Mir tej hiši (Lk 10,5). 

- Gospodove zapovedi nas 

razveseljujejo. 
 

- Duplje in Leše: obisk bolnikov 

3. 10. 

2019 
 

 

PRVI 
ČETRTEK 

17.30 
18.00 

 

16.50 
18.50 

19.30 

Duplje: rožni venec za družine 
++ Franc st. in Franc ml. Škrjanc 

 

Bistrica: srečanje za starše otrok 2. R. 
rožni venec za duh. pok.  

+++ Marija in vsi iz družine Pečnik 

ter za pozabljene duše v vicah 

Frančišek Asiški, red. ust. 
Bar 1,15-22; Ps 78,1-9; Lk 10,13-16 

Gospod, naš bog, je pravičen 
(Bar 1,15). 

– Gospod, reši nas zaradi 
svojega imena!   

4. 10. 

2019 
 

PRVI 
PETEK 

17.30 
18.00

 

19.00 

19.30 
20.00 

Leše: rožni venec in spoved 
+++ Marija Bohinjec (Travnarjeva) 

 

Bistrica: rožni venec in spoved 

+ Peter Hafner  

mladinska skupina  

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

Marija Favstina, redovnica 

Bar 4,5-29; Ps 68,33-37; Lk 10,17-24 

Slavim te, Oče (Lk 10,21). 
– Gospod sliši ubožce. 

 

- čistijo Špelnovi, Grabnovi, 
Golmarjevi, Tavčarjevi, 

Kovačevi (2) 

5. 10. 

2019 
 

PRVA 
SOBOTA 

 

18.00 
 

17.30 

18.00 
 

9.00 
 

19.00 
19.30 

Dup.: rož. ven. za nove duh. pok. 

Leše: rožni venec in spoved 

+ Gregor Meglič  
 

Bistrica.: čisti skupina Loka, Na 
Logu, Cesta na Loko 

Bistrica: rožni venec in spoved 
+++ Janez in Marjeta Ahčin 

ter starši Bradač in Feliks   
27. nedelja med letom 

Rožnovenska nedelja 

Bruno, ust. kartuzijanov  
Hab 1,2-3;2,2-4; Ps 94,1-9; 2 

Tim 1,6-14; Lk 17,5-10 
Bog nam ni dal duha boječnosti 

(2 Tim 1,7). 
– Odprite svoja srca božji 

milosti! 

6. 10. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 

7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 
 

8.45 

9.45 
20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

za žive/rajne farane/faranke 

+++ iz družine Kurnik
 

Zg. Duplje: rožni venec 

+++ starši in sestra Gradišar; 
(+ Franci Kuhar; + Janez Škrjanc 
ob R. D.; Peter Jošt, obl.) 

slovesnost zakonskih jubilantov 

krstna slovesnost 
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. Po 13. 10., se bodo večerne maše v Bistrici ob 18.30 
(od torka do sobote); v Lešah in Dupljah pa ob 17. uri (od ponedeljka do sobote).  

 

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.  

 

MOLITVE (OČENAŠI) ZA RAJNE: V oznanilih imate liste, na katere napišete imena vaših 
dragih rajnih, za katere se bo molilo v mesecu novembru. Dar in popisan list daste v 
ovojnico (ki jo imate doma), ki jo potem prinesete do praznika vseh svetih (daste v 
nabiralnik, v škatlo za ofer ali osebno župniku). Prosim, da molitvene namene oddaste čim 
prej, da bo župnik lahko sestavil molitvene namene po dnevih. Hvala, Bog Vam povrni in 
Bog vas blagoslovi. 

 

EVROPSKO SREČANJE MLADIH: Od 27. 12. 2019 do 2. 1. 2020  (z vožnjo tja in nazaj) 
bo v Vroclavu (Poljska), potekalo 42. evropsko srečanje mladih, ki ga v sodelovanju s 
posameznimi krajevnimi cerkvami ter številnimi mladimi prostovoljci pripravlja redovna 



 

 

 

 

skupnost bratov iz Taizéja pod naslovom Romanje zaupanja na zemlji. Evropsko srečanje 
je namenjeno mladim od 16. do 35. leta. Bolj natančne informacije in prijave  sprejemajo 
na katoliskamladina.si. Prijave sprejema Katoliška mladina po spletu (napišite, da želite biti 
na avtobusu z župnikom David). 

 

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

STIČNA MLADIH 2019: V soboto, 21. 9. 2019 se je 19 mladih z avtobusom (5 iz župnije 
Tržič – Bistrica, 3 iz župnije Duplje) iz dekanije Tržič udeležilo Stične mladih, na kateri je 
bilo zbranih okoli 5.000 mladih iz cele Slovenije. Vendar je nekaj mladih iz naše dekanije 
prišlo tudi z osebnimi prevozi in nekateri so celo pomagali kot sodelavci na tem srečanju. 
Hvala in Bog Vas blagoslovi. 

 

PREDLOGI MOLITVENIH NAMENOV ZA VSAK DAN 
V MESECU ROŽNEGA VENCA 

1. ZA ZDRAVO PAMET 17. ZA PRIJATELJE 

2. K ANGELOM VARUHOM 18. ZA VZTRAJNOST PRI DELU 

3. ZA UTRDITEV UPANJA 19. ZA UČITELJE 

4. ZA VSE, KI TRPIJO KRIVICE 20. ZA VSE, KI IŠČEJO DELO 

5. ZA ZAKONCE BREZ OTROK 21. ZA NOSEČNICE 

6. ZA POVEZANOST DRUŽIN 22. ZA STARŠE 

7. ZA POMOČ V SKUŠNJAVAH 23. ZA ŠOLARJE 

8. ZA SOVRAŽNIKE 24. ZA UDELEŽENCE PROMETA 

9. ZA BIRMANCE IN NJIH DRUŽINE 25. ZA CERKVENE PEVCE 

10. ZA PRVOOBHAJANCE IN NJIHOVE DRUŽINE 26. ZA MAME Z MAJHNIMI OTROKI  

11. ZA VSE, KI SO NAM ZOPRNI 27. ZA DOBRO SPOVED 

12. ZA DOBER SPOMIN 28. ZA BEGUNCE 

13. ZA ZDRAVJE 29. ZA PREDNIKE 

14. ZA SREČNO VOŽNJO 30. ZA POŠTENJE POLITIKOV 

15. ZA NAŠE DRUŽINE 31. ZA VSE RAJNE 

16. ZA MISIJONARJE  ZA SVETNIŠKO ŽIVLJENJE 

 
Jezus nas vabi: »Če sta dva izmed vas na zemlji soglasna v kateri koli prošnji, ju 
bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem 
imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,19-20) Četudi ne moremo v cerkev, kjer bo 
molitev rožnega venca vsak dan pol ure pred sv. mašo, smo lahko združeni v istih 
molitvenih namenih. Skupni namen za župnijo pa bo: molitev za nove Binkošti v naši 
župniji, da bi vsi ljudje spoznali, kakšen dar je župnija. Povabljeni, da doma kot družin in 
kot posameznik zmolite vsaj deseto rožnega venca po tem namenu. 


