
 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

In Gospod je rekel: »Poslušajte, kaj pravi krivični sodnik! Pa Bog ne 

bo pomagal do pravice svojim izvoljenim, ki noč in dan vpijejo k 
njemu? Bo mar odlašal? Povem vam: Hitro jim bo pomagal do 
pravice. Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?« 

(Lk 18,6–8)
 

Papež Benedikt XVI. je za misijonsko nedeljo napisal posebno poslanico z naslovom: »Vse 

Cerkve za ves svet« To je misijonski klic, ki nas prav vse in vsakega obvezuje, da vsak na svoj 
način uresničimo Jezusovo naročilo: »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence (prim. 

Mt 28,19). To so zadnje besede, ki jih je Kristus izrekel na zemlji, a so postale prvo poslanstvo 
Cerkve, se pravi vseh nas. To pomeni: vsak kristjan mora biti na svoj način misijonar. Cerkev je 
po svoji naravi, svojem bistvu misijonarska. In vsak kristjan je misijonar, ali pa ni kristjan. Če 

nismo poklicani v misijone, pa smo poklicani, da delamo, predvsem pa molimo za misijone. (Po: 
F. Kramberger) 

 

OZNANILA: 
 

 V ponedeljek, 21. 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.  

 V torek, 22. 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 v župnišču v Dupljah 

prične srečanje zakonske skupine.  

 V sredo, 23. 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 gospodarskega sveta in ključarjev . Pred srečanjem povabljeni k sveti 
maši. 

 V četrtek, 24. 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 
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pa sv. maša. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za blagoslov 

družin, ob 17. uri pa sveta maša. 

 V petek, 25. 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, 26. 10. 2019, kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico  ob 9. uri čisti 
skupina Ročevnica. Iz te »skupine« k skrbi za lepoto skupnega svetišča vabim nove 

člane in članice. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti začne z molitvijo rožnega 
venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši, ki bo daroval lomski župnik. Ob 9. uri 
bodo snemali film o sv. Mariji Goretti. Od 26. do 29. 10. 2019 župnija Tržič – Bistrica in 

Duplje organizirata romanje k sv. Mariji Goretti in sv. patru Piju v Italijo . Na prvi dan 

romanja avtobus ob 3.30 že spelje izpred kapele sv. Marije Goretti. Prtljaga se začne 
nalagati ob 3.15. Pobiramo še v Žiganji vasi ob 3.40 in v Dupljah nasproti GD ob 3.45.  

V soboto imamo na poti priskrbljeno malico, zato imejte pijačo, kakšen enostavni prigrizek. 
V nedeljo imamo polni penzion – tudi kosilo. V ponedeljek imamo zajtrk in večerjo. V torek 
imamo zajtrk in malico med potjo. S seboj imejte veljavni osebni dokument, denar za kavico, 

kosilo za ponedeljek ter za spominke. V času moje odsotnosti se obrnite za pogreb ali 
bolniško maziljenje na kovorskega župnika Ivana Potrebuješa (040/365 -827), tržiškega 

župnika Tomaža Prelovška (041/681-963) in kriškega župnika Iva Kožuha (041/726 -822). 
Če imate kakšno vprašanje pošljite sms in bom odgovoril. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba 
začne molitev rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval 

lomski župnik.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA, ki se prične z litanijami 

Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. Cerkev v Lešah čistijo Rahotovi, 
Kroparjevi, Batkovi, Dorini (1). Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za 

nove duhovne poklice. Lepo vabljeni.  
 V nedeljo, 20. 10. 2019,  praznujemo 30. nedeljo med letom, imenovana tudi 

žegnanjska nedelja. Vabljeni, da skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri , ki 
jo daruje kovorski župnik, ali 10.30 uri, ki jo daruje lomski župnik, v Bistrici. Ob 8.15 se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša, ki jo 

daruje kriški župnik. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za 

mir. Lepo vabljeni k tej molitvi.  
 

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 DE N S K I  L I T U RG I Č N I  K O L E DA R   

I N  O B V E S T I L A  –  “Pridi in poglej!” (Jezus Kristus) 
 

29. nedelja med letom 
Misijonska nedelja 

Irena (Mira), mučenka 

20.10. 
2019 

 

NEDELJA 

6.30 
7.00 

10.30 
11.30 

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

za žive/rajne farane/faranke 
krst  

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

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 

 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) 

Uršula, devica, mučenka 

Rim 4,20-25; Ps Lk 1,69-75; Lk 12,13-21 

Glejte in varujte se vsake 
lakomnosti (Lk 12,15). 
– Hvaljen Gospod, ki je obiskal 

svoje ljudstvo. 

21.10. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
14.00 

15.30 

9.30 
16.30 

17.00 
  

Bistrica: rožni venec  

za zdravje 
pogreb – Kovor: + Ivana Pavkovič 

pogreb – Tržič: + Antonija Meglič 

Duplje: uradne ure 
rožni venec 

+ Jože Rozman; (+ Franci Debeljak) 

Janez Pavel II., papež 

Rim 5,12-21; Ps 39,7-17; Lk 12,35-38 

Vaša ledja naj bodo opasana in 
svetilke prižgane (Lk 12,35). 

– Glej, prihajam, da spolnim 
tvojo voljo, Gospod.  

22.10. 

2019 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 
20.00 

20.00 

  

Bistrica: rožni venec in adoracija 

+ Mira Avguštin  

Križe: katehumenat 

 Duplje: zakonska skupina 

  

Janez Kapistran, duhovnik 

Rim 6,12-18; Ps 123,2-8; Lk 12,39-48 

Tudi vi bodite pripravljeni (Lk 

12,40). 
– Pomaga nam Gospod.  

23.10. 

2019 
 

SREDA 

17.10 

18.30 
18.30 

19.00  

Bistrica: molitvena skupina  

++ Janez in Marija Meglič 
+ Antonija Meglič (7. dan)  

srečanje gospodarskega sveta in 
ključarjev 

Anton M. Klaret, škof 
Rim 6,19-23; Ps 1,1-6; Lk 12,49-53 

Da bi se že vnel (Lk 12,49). 
- Blagor človeku, ki zaupa v 

Gospoda.  

24.10. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

16.30 

17.00 
 

17.50 
18.30 

18.30 

Duplje: rožni venec za družine 

+ Stanislav Galičič (30. dan) 
 

Bistrica: rožni venec za duh. pok.  
+++ starši in Ivanka Brenčič  

+ Ivana Pavkovič (7. dan) 

Darinka, mučenka 
Rim 7,18-25; Ps 118,66-94; Lk 12,54-59 

Hinavci (Lk 12,56). 
– Gospod, nauči me svojih 

zakonov. 
 

20.00 Duplje: zakonska skup.  

25.10. 

2019 
 

PETEK 

16.30 
17.00

 

18.00 

18.30 
 

18.30 

Leše: rožni venec  
vsi Boštanovi 

 

Bistrica: rožni venec  

za zdravje vnuka in Materi 
Božji v čast in slavo 

+ Silva Čadež (7. dan)   
Lucijan, mučenec 

Rim 8,1-11; Ps 23,1-6; Lk 13,1-9 

Ako pa je Kristus v vas, ... (Rim 8,10). 
– To je rod tistih, ki iščejo Boga. 

 

snemanje filma o sv. Mariji 
Goretti 

 

- čistijo Rahotovi, Kroparjevi, 

Batkovi, Dorini (1) 

26.10. 

2019 
 

SOBOTA 

 

17.00 
 

16.30 
17.00 

 

3.30 
 

9.00 

18.00 
18.30 

Dup.: rož. ven. za nove duh. pok. 

Leše: rožni venec  
+ Rok Krč 

 
Bistrica: odhod na romanje 
romanje: ++ Sašo in Vinko Škrjanc 

Bistrica: čisti skupina Ročevnica 

Bistrica: rožni venec  
+ Nikolaj Rant, obl.   

30. nedelja med letom 

Žegnanjska nedelja 
Sabina, mučenka 

27.10. 

2019 
 

NEDELJA 

6.30 

7.00 
10.30 

 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

+++ Klemenčkovi 
+ Lidija Bečan 

 



 

 

 

 

Sir 35,12-18; Ps 33,2-23; 2 Tim 

4,6-8.16-18; Lk 18,9-14 
Bog, bodi milostljiv meni 

grešniku (Lk 18,13). 
– Ubožec je klical in Gospod ga 

je slišal. 

  
 

8.15 
8.45 

 

 
20.00 

romanje: za žive/rajne farane/faranke 
 

Zg. Duplje: rožni venec 
+++ Barbara Jeruc, obl., in 
Jerucovi; (+ Ana Avsenik, 

obl.; + Ivan Bengalija, obl.) 
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 november, december 2019, januar, februar in 
marec 2020. 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 a li 
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). 

 

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) 

 

SREČANJE ZA STARŠE VEROUČENCEV: V sredo, 16. 10. 2019, in v četrtek, 17. 10. 2019, sta 
potekala sestanka za starše otrok 4. razreda ter 5. in 6. razreda. Ob filmčkih smo se pogovarjali 
o veri, ki je način življenja. Dolžnosti otrok so reden obisk verouka (za izostanek potrebuje 
opravičilo), reden obisk nedeljske svete maše (najbolje ob spremstvu staršev, potrebno se je tudi 
navaditi, da kadar ne moremo v domači župniji, gremo drugam), sodelovanje v župnijskem 
življenju (branje, petje, čiščenje kapele, …) ter pomaganje s prostovoljnimi darovi pri vzdrževanju 
župnijske kapele.   

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical Silvestra Jožefa Čadež, roj. Benedik (Kovorska 
cesta 17, župnija Tržič - Bistrica, roj. 22. 12. 1945 – Tržič, župnija Tržič; 73 let, pogreb 18. 10. 
2019 v Tržiču). Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen.  


