
 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tisti čas so se voditelji ljudstva norčevali iz Jezusa 
in govorili: »Druge je rešil, naj reši sebe, če je on 
Božji Mesija in Izvoljenec.« Posmehovali so se mu 
tudi vojaki; pristopali so in mu ponujali kisa. 
Govorili so: »Če si judovski kralj, reši samega 
sebe.« Nad njim je bil tudi napis: ›Ta je judovski 
kralj.‹ (Lk 23,35–38) 

 

Zadnja nedelja cerkvenega leta je in nosi ime nedelja 
Kristusa, Kralja vesoljstva. Pa je Kristus resnično naš Kralj? Tako blizu je, tukaj 
je, a hkrati mnogokrat tako daleč. Podarja se nam, ljubi nas, mi pa mu ne pustimo 
vstopiti. Ne čakajmo predolgo, že danes se mu zaupajmo in odprimo košček srca, 
da zažari v nas njegova luč. (Po: Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah 
– leto C) 

 

OZNANILA: 
 

 V ponedeljek, 25. 11. 2019, ob 7. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti 
v Bistrici k molitvi rožnega venca, ob 7. 30 pa k sv. maši. Ob 16.30 se v cerkvi 
sv. Vida v Sp. Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 17. uri pa sveta 
maša. V župnišču v Sp. Dupljah bodo od 9.30 do 11.30 ter pred o in takoj po 
večerni maši uradne ure.   

 V torek, 26. 11. 2019,  se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija, ob 18.30 pa sv. maša. Lepo vabljeni. Ob 16.30 
se v cerkvi sv. Vida v Sp. Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 17. uri 
pa sveta maša. 

 V sredo, 27. 11. 2019, je v kapeli sv. Marije Goretti ob 17.10 srečanje  
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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 četrtek, 28. 11. 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. Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec za blagoslov družin. Lepo vabljeni.  

 V petek, 29. 11. 2019, bo ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti molitev  
rožnega venca, ob 18.30 pa sledi sveta maša. 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 2. 

 V soboto, 30. 11. 2019, kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. uri 
čisti skupina Loka, Na Logu, Cesta na Loko. Iz te »skupine« k skrbi za lepoto 
skupnega svetišča vabim nove člane in članice. Ob 10. uri bo v župnišču v 
Bistrici  adventna delavnica. Pridružite se nam otroci, lahko tudi odrasli 
(starši, stari starši, …), veseli vas bomo. S seboj prinesite prazno veliko 
plastenko. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti začne z molitvijo rožnega 
venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Pri maši bo tudi blagolsov 
adventnih venčkov.  Po maši je v župnišču v Bistrici mladinsko srečanje za 
vse tri župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše.  Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida 
v Dupljah prične rožni venec za nove duhovne poklice. Ob 17.30 se bodo v 
župnišču v Dupljah začeli plesti adventni venci. S seboj prinesite obroče. 
Vabljeni otroci in odrasli. 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. Ker je to nedelja Karitas, bo pri maša 
namenska nabirka. Hvala za vašo radodarnost. Pri maši bomo blagoslovili 
tudi adventne venčke. Med mašo bo krst. Cerkev v Lešah čistijo Fridovi, 
Brlekovi, Krsnikovi (2).  

 V nedeljo, 1. 12. 2019,  praznujemo 1. adventno nedeljo. Vabljeni, da skupaj  
slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri v Bistrici. Ker je to 
nedelja Karitas, bodo mašni darovi namenjeni v ta namen. Priporočamo se 
vaši radodarnosti, da bomo lahko pomagali pomoči potrebnim. Pri obeh mašah 
bomo blagoslovili adventne vence. Pred kapelo bodo na voljo venčki. Z darom 
za njih boste pomagali pri delovanju naše Župnijske Karitas. Ob 8.15 se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta 
maša. Pri maši bomo blagoslovili adventne venčke in nabirka bo namenska: 



 

 

 

 

za Karitas. Hvala za vašo radodarnost, da bomo lahko še naprej pomagali 
ljudem, ki so v stiski. Takoj po maši bomo v sklopu adventne akcije gledali 
pričevanja (filmčke), ki jih je pripravila založba Pridi.com. 

 

SVETI MIKLAVŽ: V petek, 6. 12. 2019, sv. Miklavž ob 18.30 vabi k sveti maši, 
da skupaj z njim počastimo Boga k kapeli sv. Marije Goretti. Takoj po maši pa 
sledi poučni nagovor ter obdarovanje. Sveti Miklavž vabi, da se prijavite pri 
župniku, da bo lahko stvari pripravil, in kdor more pomaga pri darilih z darom €. 
Lepo bi bilo, da se prijavite vsaj do petka, 1. 12. 2019. Bog Vas blagoslovi. 

 

POBOŽNOST MARIJO NOSIMO: Tudi letos bomo izvedli to pobožnost. Na 
srečanju ŽPS - ja smo se pogovarjali, da bi ustvarili bazo rednih molivcev rožnega 
venca za blagoslov naših družin ob tej priložnosti. G. Mirko Meglič bo zbiral 
prostovoljce. Kdor bi se rad prijavil, naj pokliče g. Mirka na 041/353-610. Začelo 
bomo z 9-dnevnico pred božičem, če bo dovolj prostovoljcev bomo razširili na cel 
adventni čas.  

 
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) 
 

34. nedelja med letom 

PRAZNIK KRISTUSA KRALJA 

vietnamski mučenci 
2 Sam 5,1-3; Ps 121,1-5; Kol 

1,12-20; Lk 23,35-43 
Ali nisi ti Kristus? (Lk 23,39). 

– V Gospodovo hišo pojdemo 
veseli. 

24.11. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 

7.00 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 

 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

za žive/rajne farane/faranke 

+ Andrejka Ahačič 
 

Sp. Duplje: rožni venec 

++ Franc in Marija Bandelj; 
(++ Helena in Jože Bajželj; + 

Jelka Jelar, obl.) 

Katarina Sinajska, devica 
Dan 1,1-20; Ps Dan 3,52-56; Lk 21,1-4 

Ta uboga vdova je vrgla več kot 
vsi (Lk 21,3). 

– Hvalevreden in veličasten na 
veke.  

25.11. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

 

16.30 

17.00 
  

Bistrica: rožni venec  
za dar ljubezni 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+++ Lojze Verdir in 
Podgorškovi, obl.; (+ 

Frančiška Šparovec ob. R. D.; 
za dar ljubezni) 

Valerijan Oglejski, škof 
Dan 2,31-45; Ps Dan 3,57-60; Lk 21,5-11 

Glejte, da se ne daste premotiti 
(Lk 21,8). 

– Hvalite in poveličujte ga 
vekomaj.  

26.11. 

2019 
 

 TOREK 

16.30 
17.00 

17.50 

18.30 

Duplje: rožni venec  
+ Marija Fajdiga (7. dan) 

Bistrica: rožni venec in adoracija 

+++ iz družine Radić  

Virgil in Modest, škof 
Dan 5,1-28; Ps Dan 3,62-67; Lk 21,12-19 

27.11. 17.10 
18.30  

Bistrica: molitvena skupina  
+ Jakob Smolej 
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S svojo stanovitnostjo si boste 
pridobili svoje življenje (Lk 21,19).  

2019 
 

SREDA 

– Hvalite in poveličujte ga 
vekomaj. 

Katarina LAboure, redovnica 
Dan 6,12-28; Ps Dan 3,68-73; Lk 21,20-28 

Tvoj Bog, ki mu vztrajno služiš, 

te bo rešil (Dan 6,17). 
- Hvalite in poveličujte ga 

vekomaj.  

28.11. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

17.50 

18.30 

Duplje: rožni venec za družine 
 

Bistrica: rožni venec za duh. pok.  

+++ oče Albin Valjavec ter 
starši Valjavec in Demšar 

Saturnin, mučenec 

Dan 7,2-14; Ps Dan 3,75-80; Lk 21,29-33 

Nebo in zemlja bosta prešla, 

moje besede pa ne (Lk 21,33). 
- Hvalite in poveličujte ga 

vekomaj.   

29.11. 

2019 
 

PETEK 

16.30 
17.00 

 
18.00 
18.30 

 

20.00 

Leše: rožni venec  

+++ Tavčarjevi  

Bistrica: molitev rožnega venca 
+++ starši Bušić in brat Vinko 

Duplje: zakonska skupina 2 

Andrej, apostol 
Dan 7,15-27; Ps Dan 3,82-87; Lk 21,34-36 

Čujte torej vsak čas in prosite 

(Lk 21,36). 
– Hvalite in poveličujte ga 

vekomaj.  
 

16.30 Leše: rožni venec 
17.00 ++ Gregor in Janez Meglič 

17.00 krst 
- čistijo Fridovi, Brlekovi, 

Krsnikovi (2) 

30.11. 

2019 
 

SOBOTA 
 

9.00 
 

10.00 
18.00 

18.30
19.15 

 
 

17.00 
17.30 

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

adventna delavnica 

Bistrica: rožni venec  

+ Lojza Erlah  

Bistrica: mladinska skupina Tržič 

– Bistrica, Duplje, Leše 

Duplje: rož. ven. za nove duh. pokl. 

izdelava adventnih venčkov 

1. ADVENTNA NEDELJA 
Egidij, škof 

Iz 2,1-3; Ps 122,1-2.4-9; Rim 
13,11-14; Mt 24,37-44 

Bodite torej budni (Mt 24,42). 
– V Gospodovo hišo pojdemo 

veseli. 

1. 12. 

2019 
 

NEDELJA 
 

leto a 
 

6.30 
7.00 

 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 

 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  
+++ Žagarjevi, Boštanovi, 

Maternikovi  
za žive/rajne farane/faranke  

 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Janko Kržišnik, obl.; (+ 

Vlasta Tišler; + Franc Škrjanc 
st., obl.) 

 

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.  

 

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 90 donatorjev in s 
tem 104,9 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni.  

 

Spoštovani! Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo 
lahko neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. 
Komu sedaj namenjate 0,5% odmerjene dohodnine, lahko preverite na vaši 
dohodninski odločbi. Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič 
ne stane, nam pa pomeni zelo veliko, saj prav iz majhni zrn nastaja kruh za ljudi 
v stiski. Obrazec lahko izpolnite in ga vržete v nabiralnik župnije ali pa ga pošljete 
direktno na Slovensko karitas (znamka ni potrebna). Vaša odločitev bo veljala 
tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe. Obrazci so na voljo v vetrolovu 
župnije Tržič-Bistrica ali na spodnjem linku. Link obrazca: www.karitas.si/wp-
content/uploads/2019/09/Dohodnina_zupnija_s_postnino.pdf  Ne pozabite na 
obrazec vpisati ŽK Tržič-Bistrica, vaše davčne in podpisa. Najlepša hvala. 
(Tajnica ŽK Polona Dulc) 

 

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 € 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). 

 

KIOSK: Na voljo so Marijanski 
koledarji (priporočen dar €),  
mali žepni koledar (dar €), 
Družinska pratika (dar €), 
enolistni koledar  (dar  €) in 
koledar na špiralo (dar €), 
kadilo in tablete (kom. €). 
Zraven bo košara, v katero 
daste prostovoljne prispevke. 
Bog Vas blagoslovi. 
SV. BIRMA: V sredo, 19. 11. 
2019, je potekala sestanek za 

http://www.karitas.si/wp-content/uploads/2019/09/Dohodnina_zupnija_s_postnino.pdf
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starše otrok 7. in 8. razreda – to je priprava na sveto birmo. Dar svete evharistije 
in sv. birme so spoznavali ob pričevanjih naše župnijske zavetnice, ob Maurica 
Cailetta (Bil sem prostozidar) in Vittoriu Messoreju, .... Starši so povabljeni, da 
tudi oni odgovorijo na vabilo za prejem svete evharistije, da jo bodo redno in 
vredno prejemali, ter da obudijo darove Svetega Duha. Daljna priprava je 
sestavljena iz naslednjih dolžnosti: reden obisk nedeljske svete maše - tudi 
sobotna maša je nedeljska; reden obisk verouka in narejena naloga; božična 9-
dnevnica in praznovanje božiča; 26. 1. 2019 bodo ob 10.30 prejeli Sveto pismo 
(dar je  €); Velika noč; šmarnice ter povedane molitve. Ker bodo ti mladostniki 
prejeli zakrament sv. birme ob 50 – letnici župnije, bo v okviru tega praznovanja 
pripravljenih nekaj pričevanj (zaporniški duhovnik, splet, …). Povabljeni tudi, da 
sodelujete v župnijskem življenju: kot bralci, pevci, čistilci in čistilke kapele, … 
Bog Vas blagoslovi. 

 

IZDELAVA VOŠČILNIC: V sredo, 20. 11. 2019, je Župnijska Karitas dopoldne v 
učilnici župnišča v Bistrici organizirala delavnico izdelave voščilnic. Prišlo je okoli 

15 žena, ki so izdelale lepe 
voščilnice. Nekaj pa je to 
delo odneslo na svoj dom. Z 
nakupom le – teh boste 
lahko pomagali pomagati 
ubogim (PRIPOROČEN 
DAR €). Bog Vam povrni in 
Vas blagoslovi. 

 

IZDELAVA ADVENTNIH 
VENČKOV: V četrtek, 21. 
11. 2019, je Župnijska 
Karitas dopoldne v učilnici 

župnišča v Bistrici organizirala delavnico izdelave adventnih venčkov. Prišlo je 
okoli 9 žena, ki so izdelale venčke. Z nakupom le – teh boste lahko pomagali 
pomagati ubogim (priporočeni dar za venček s svečkami je  €; brez sveč pa  
€). Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical BARBARO KODRIČ (Zelenica 8, 
župnija Tržič - Bistrica; 85 let, pogreb 22. 11. 2019 v Križah). Gospod, daj ji 
večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen.  


