
 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Vera mi daje zaupanje, da se odpravim na pot. S tem ko hodim, raste moja 
vera in moje zaupanje. To pride do izraza tudi v besedi, ki jo je Jezus izrekel 
Samarijanu, ki se je kot edini izmed desetih ozdravljenih gobavcev vrnil k 
Jezusu, padel pred njega in se mu zahvalil za ozdravljenje: »Vstani in pojdi! 
Tvoja vera te je rešila« (Lk 17,19). S tem ko vstanem in grem, doživim vero. 
Tako lahko v verovanju in zaupanju nadaljujem svojo pot. Jezus opogumlja 
tudi ostarele ljudi, ki si nenehno očitajo, da niso resnično živeli svojega 

življenja. Opogumlja jih, da bodo očiščeni kot ta gobavec, to pomeni, da bodo lahko sprejeli 
same sebe, da bodo lahko sprejeli svojo življenjsko zgodbo in rekli 'da' tudi svojemu življenju, ki 
ga niso živeli. Če lahko vse to sprejmem, lahko preobrazim svoje življenje. Takrat resnično 
začnem znova živeti in hoditi po svoji osebni poti. (Po: A. Grün, Ne zamudi svojega življenja) 

 

OZNANILA: 
 

 V ponedeljek, 14. 10. 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 pred večerno mašo v zakristiji.  Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
prične rožni venec, ob 17. uri pa sv. maša. Po večerni maši (17.30) je v župnišču v 
Dupljah srečanje za starše mladostnikov 7. in 8. (priprava na birmo). Pred srečanjem 
povabljeni k sv. maši. 

 V torek, 15. 10. 2019,  se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija, ob 18.30 pa sv. maša. Ob 20. uri se začne v župnišču v 
Lešah srečanje ŽPS Leše. Pride arhidiakon. Ob 20. uri v župnišču v Križah poteka 
katehumenat – verouk za odrasle, ki bi radi prejeli zakramente uvajanja (sveti krst,  sveta 
birma, svetom obhajilo). 

 V sredo, 16. 10. 2019, je v kapeli sv. Marije Goretti ob 17.10 srečanje molitvene 
skupine (vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. Zmolili bomo tudi litanije na 
čast sv. Jožefa, ob 18.30 pa bo sv. maša. V župnišču sv. Marije Goretti se ob 19. uri 
prične srečanje za starše otrok 4. R. Pred srečanjem povabljeni k sveti maši. 

BISTRIŠKI ZVON 
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 V četrtek, 17. 10. 2019, se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov ter večernic, ob 18.30 
pa sv. maša. V župnišču sv. Marije Goretti se ob 19. uri prične srečanje za starše 
otrok 5. in 6. R. Pred srečanjem povabljeni k sveti maši. Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične rožni venec za blagoslov družin. 

 V petek, 18. 10. 2019, se ob 18. uri začne z molitvijo rožnega venca, ob 18.30 pa 
povabljeni k sveti maši. Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 20. uri se v župnišču v Dupljah 
prične srečanje zakonske skupine. 

 V soboto, 19. 10. 2019, kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. uri čisti 
skupina Mladina. Iz te »skupine« k skrbi za lepoto skupnega svetišča vabim nove 
člane in članice. Ob 17.30 se v kapeli sv. Marije Goretti začne z molitvijo rožnega 
venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši, ki bo ob tej uri izjemoma zaradi 
kulturnega večera v Dupljah. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega 
venca, 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. Pri maši je 
namenska nabirka za misijone. Cerkev v Lešah čistijo Špornovi, Valavčkovi, 
Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (2). Ob 18. uri je v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah rožni venec za nove duhovne poklice. Lepo vabljeni. Ob 19. uri v 
Dupljah v Gasilnem domu Župnija Duplje in društvo Kriva jelka organizirata kulturni 
večer z režiserjem Davidom Sipošem, ki nam po prestavil film ter si ga bomo tudi 
ogledali o bl. Lojzetu Gorzdetu. Vstopnina so prostovoljni prispevki ter na voljo bodo 
DVD s tem filmom. Tu poteka tudi mladinsko srečanje za vse tri župnije Tržič – 
Bistrica, Duplje in Leše. 

 V nedeljo, 20. 10. 2019,  praznujemo 29. nedeljo med letom, imenovana tudi 
misijonska nedelja. Vabljeni, da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 
10.30 uri v Bistrici. Pri obeh mašah bo potekala namenska nabirka za misijone (tudi v 
soboto). Po maši bo krst. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega 
venca, ob 8.45 pa sveta maša. Pri maši bo potekala namenska nabirka za misijone. 
Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Lepo vabljeni k 
tej molitvi. Ob 14. uri bomo v Kovorju snemali film o sv. Mariji Goretti ter odhod 
Aleksandra v zapor ter Marije Goretti v bolnico v Dupljah. Tu potrebujemo množico. 
Pridite k gasilnemu domu. Priskrbite si bele srajce z dolgimi rokavi brez oznak, črne 
hlače na rob, klobuke, črne čevlje, ženske pa dolga krila, rute in volnene plete. S 
seboj imejte še kakšne lesene greble in vile. 

 
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) 
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28. nedelja med letom 
Edvard, kralj 

2 Kr 5,14-17; Ps 97,1-4; 2 Tim 
2,8-13; Lk 17,11-19 

Kje pa je onih devet? (Lk 17,17). 
– Gospod je vpričo narodov 

razodel svojo pravičnost. 
 

20.00 Zg. Duplje: molitev za mir 

13.10. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 

 
 

 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  
+ Cvetka Feric  

za žive/rajne farane/faranke 
 

Zg. Duplje: rožni venec 

+++ starši in brat 

Krumpestar; (+++ Fajdigovi 
in Žumrovi; +++ starši in brat 

Jože Rakovec) 

Kalist I., papež, mučenec 

Rim 1,1-7; Ps 97,1-4; Lk 11,29-32 

Ta rod je hudoben rod (Lk 11,29). 

– Gospod je naznanil svojo 
zmago. 

 

17.30 srečanje za starše 7. in 8. R.  

14.10. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30

9.30 
16.30 

17.00 
 

  

Bistrica: rožni venec  

za milost upanja 

Duplje: uradne ure 
rožni venec 

+++ Oman in Jagodic; (++ 
Franc in Marija Teran; za 

milost upanja) 

Terezija Avilska, redovnica 
Rim 1,16-25; Ps 18,2-5; Lk 11,37-41 

Nespametni! (Lk 11,40). 

– Nebesa razglašajo božje 
veličastvo.  

15.10. 

2019 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 
20.00 

20.00  

Bistrica: rožni venec in adoracija 

+++ Terezija Starčič in vsi Moškonovi  

Križe: katehumenat 

Leše: srečanje ŽPS Leše   

Marjeta, redovnica 

Rim 2,1-11; Ps 61,2-9; Lk 11,42-46 

Gorje vam, farizejem (Lk 11,42). 
– Gospod vrača vsakemu po 

njegovih delih.  

16.10. 

2019 
 

SREDA 

17.10 
18.30 

19.00  

Bistrica: molitvena skupina  
+++ Rožičevi 

srečanje za starše otrok 4. R. 

Ignacij Antiohijski, škof 
Rim 3,21-29; Ps 129,1-6; Lk 11,47-54 

Gorje vam, učitelji postave (Lk 11,52). 

- Pri Gospodu je usmiljenje in 
obilno rešenje.  

17.10. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

17.50 

18.30 
19.00  

Duplje: rožni venec za družine 
 

Bistrica: rožni venec za duh. pok.  

+++ iz družine Raztresen  
srečanje za starše otrok 5. in 6. R. 

 

Kovor: celodnevno češčenje 

Luka, evangelist 
Rim 4,1-8; Ps 31,1-11; Lk 12,1-7 

Ne bojte se torej (Lk 12,7). 
– Ti si mi zavetje, obvaroval me 

boš stiske. 
 

20.00 Duplje: zakonska skup.  

18.10. 

2019 
 

PETEK 

16.30 
17.00

 

18.00 

18.30 
18.30 

Leše: rožni venec  
+++ Špornovi 

 

Bistrica: rožni venec  

++ Marko in Mira Golmajer 

+ Anica Kozamernik (7. dan)  

Pavel od Križa, duhovnik 

Rim 4,13-18; Ps 104,6-43; Lk 12,8-12 

Proti upanju je upal (Rim 4,18). 

– Gospod se vedno spominja 
svoje zaveze. 

 

- čistijo Špornovi, Valavčkovi, 
Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, 

Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi(2) 

19.10. 

2019 
 

SOBOTA 

 

17.00 

19.00 
 

16.30 

17.00 
 

9.00 
17.30 

18.00 

Dup.: rož. ven. za nove duh. pok. 

Gasilni dom: kulturni večer 

Leše: rožni venec  

+ Janez Škrjanc ob R. D.  
 

Bistrica: čisti skupina Mladina 

Bistrica: rožni venec  

+ Jože Longar   

29. nedelja med letom 
Misijonska nedelja 

Irena (Mira), mučenka 

20.10. 

2019 
 

NEDELJA 

6.30 
7.00 

10.30 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  
+++ iz družine Meglič in Primožič 

za žive/rajne farane/faranke 
krst  



 

 

 

 

2 Mz 17,8-13; Ps 120,1-8; 2 
Tim 3,14-4,2; Lk 18,1-8 

Oznanjuj besedo (2 Tim 4,2). 
– Pomaga nam Gospod, ki je 

naredil nebo in zemljo. 
 

20.00 Zg. Duplje: molitev za mir 

 11.30
14.00 

 
 

8.15 

8.45 
 

 

Duplje: snemanje filma o sv. 
Mariji Goretti 

 

Zg. Duplje: rožni venec 
+ Luka Meglič; (+ Cilka 

KLeindinst – dar. sošolka Milka; +++ 

Jakob, Jerica in Rado Bocelj) 

 

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).  

 

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. Cena je 100 € + cca. 65 € prispevka. 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. 

 

Tudi letos lahko v okviru akcije Manjša sveča, za sočloveka sreča, podarite prostovoljne 
prispevke za ljudi v stiski. Sveče so iz bele plastike s tremi različnimi motivi in se reciklirajo. 
Na voljo so v vetrolovu župnijske kapele.  Manj in manjše sveče, s tem varujemo okolje, 
privarčevana sredstva pa darujemo pomoči potrebnim.  (ŽK Tržič - Bistrica) 

 

PRVI PETEK: V petek, 4. 10. 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 ponedeljek, 2. 12. 2019. Bog Vam povrni. 

SNEMANJE IGRANEGA FILMA O SV. MARIJI GORETTI: V soboto, 5. 10. 2019,  smo v 
Zgornjih Dupljah pri Krivčevih pod vodstvom režiserja Juana Juvančiča snemati prizore 
poskusa napada na sv. Marijo Goretti in sam umor. Delali smo od 9.15 do 17.15 ure. 



 

 

 

 

Vzdušje je bilo čudovito. V nedeljo, 6. 10. 2019, pa smo v graščini v Spodnjih Dupljah 
snemali obisk verouka Marije Goretti in njeno smrt v bolnici. Hvala prostovoljcem za pomoč 
pri tem projektu. Molite za blagoslov tega projekta in za nove binkošti v župnijah Tržič  - 
Bistrica in Duplje.  

 

PRVO SV. OBHAJILO: V torek, 8. 10. 2019, je potekal sestanek za starše otrok 3. razreda 
– to je priprava na prvo sveto obhajilo. Dar svete evharistije so spoznavali ob pričevanju sv. 
Marije Goretti, Carla Acutisa ter ob spreobrnjenih bivših prostozidarjih Maurica Cailleta in 
Christopheja Flipota. Starši so povabljeni, da tudi oni odgovorijo na vabilo za prejem svete 
evharistije, da jo bodo redno in vredno prejemali. Daljna priprava je sestavljena iz naslednjih 
dolžnosti: reden obisk nedeljske svete maše; reden obisk verouka; nedelja, 8. 12. 2019: 
prva sveta spoved pri maši ob 10.30; praznovanje božiča; sobota, 1. 2. 2020: peka hostij 
in sveta maša; veliki četrtek, 9. 4. 2020: predstavitev prvoobhajancev in izročitev 
blagoslovljenega hlebčka; praznovanje velike noči; sreda, 13. 5. 2019: začetek 4 -
dnevnice pred prvim svetim obhajilom; sobota, 16. 5. 2019: čiščenje okolice in 
notranjost župnijske cerkve; prvo sveto obhajilo: 17. 5. 2019 ob 10.30. Bog Vas 
blagoslovi. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical ANO KOZAMERNIK, roj. Koder (Ravne 19, 
župnija Tržič, roj. 21. 3. 1922 – Dolina, župnija Tržič; 97 let, pogreb 10. 10. 2019 v Tržiču). 
Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen.  


