
 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla 
si milost pri Bogu. Glej, spočela boš in rodila 
sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in Sin 
Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol 
njegovega očeta Davida, kraljeval bo Jakobovi 
hiši vekomaj in njegovemu kraljestvu ne 
bo konca.« Marija je rekla: »Glej, dekla sem 

Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« In angel je šel od nje. (Lk 
1,30–33.38) 

Na poti adventnega časa sveti Brezmadežna Marija kot zvezda, ki je 
'znamenje trdnega upanja in tolažbe'. Da bi prišli do Jezusa, prave luči, sonca, 
ki je pregnalo vse temine zgodovine, potrebujemo luči, ki so nam bliže. To so 
človeške osebe, ki odsevajo Kristusovo luč in razsvetljujejo pot, ki jo moramo 
še prehoditi. In katera oseba sveti bolj kot Marija? Kdo je lahko za nas bolj zvezda upanja, kot je 
ona, jutranja zarja, ki je napovedala dan odrešenja? (Benedikt XVI.) 

 

OZNANILA: 
 

 V ponedeljek, 9. 12. 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. Po 
maši je srečanje za starše veroučencev in veroučenk. Naslov je Božja zgodba 
(pred srečanjem povabljeni k sveti maši). V župnišču v Sp. Dupljah bodo od 9.30 do 
11.30 ter pred  in takoj po večerni maši uradne ure.   

 V torek, 10. 12. 2019,  se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija, ob 18.30 pa sv. maša. Ob 16.30 se v cerkvi sv. 

Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 17. uri pa se daruje sveta maša. 
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 V sredo, 11. 12. 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 četrtek, 12. 12. 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. Po maši je srečanje ŽPS Tržič – Bistrica. 
Pred srečanjem povabljeni k sv. maši. Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v 

Dupljah prične rožni venec za blagoslov družin.  Ob 17. uri je v graščini v Dupljah 
otvoritev 19. KOLEDOVANJA in BOŽIČNO-NOVOLETNE RAZSTAVE, KI SO JO 
PRIPRAVILI dijaki Biotehniškega centra Naklo - Srednja šola in KTD Pod krivo 
jelko Duplje. Ob 18. uri pa je v župnišču v Dupljah izdelovanje božičnih voščilnic. 
S sabo prinesite le škarje in lepilo. Voščilnice bomo v nedeljo prodajali za dober 
namen. Vabljeni otroci in odrasli.  

 V petek, 13. 12. 2019, je v Domu Petra Uzarja ob 10. uri molitev rožnega 
venca in priložnost za sveto spoved, ob 10.30 pa se daruje sveta maša. 
Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne z molitvijo rožnega 
venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Po maši je v župnišču v Bistrici 
mladinsko srečanje za vse tri župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše.  Ob 

16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 17. uri pa 
povabljeni k sveti maši.  

 V sobota, 14. 12. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v 
Bistrici čisti skupina Mladina. Iz tega skupine k skrbi za skupno svetišče 
vabim nove člane in članice. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. 
Župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše organizirajo tradicionalni adventni 
izlet/romanje v soboto, 14. 12. 2019. Letos se gre po poteh Celjskih grofov in 
Veronike Deseniške (Braslovče - maša, Jurklošter, Mele – kosilo v gostilni 
Kramberger, Grad na Goričkem, Križevci pri Ljutomeru, vinska kmetija 
Flajsinger, božični sejem v Celju). Dar za romanje je €. Prijave sprejema Franci 
Praprotnik (064/106-897). Lahko se še prijavite. Saj še 10 prijav potrebujemo, 
da bo drugi avtobus lahko šel. Odhod je ob 5.15 izpred kapele sv. Marije 
Goretti v Bistrici, pobira se tudi v Žiganji vasi in Sp. Dupljah. Ob 16.30 se začne 

molitev rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI 
NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čisti skupina Paloviče (2). 
 V nedeljo, 15. 12. 2018, obhajamo 3. adventno nedeljo. Vabljeni, da skupaj z 
darovanjem nedeljske svete maše slavimo Boga ob 7. ali ob 10.30 uri. Ob 8.15 se 
v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca. Ob 8.45 pa se v cerkvi 



 

 

 

 

sv. Vida prične nedeljska sveta maša. Pri maši ob 8.45 bodo potekala družinska 
maša. Pri maši s prošnjami in zahvalami sodelujejo otroci 1. R. Po maši in po ogledu 
filmčka vabljeni, da se vsi zadržimo v druženju. Otroci povabljeni, da vsak prinese eno 
sladkarijo (liziko, čokolado, …). Nekaj, kar imaš doma. Nič kupiti, nič speči, samo nekaj, 
kar imaš doma, nič »fensi densi«, da si podelimo. 
 Spoštovani, prijazno vas vabimo v nedeljo, 15. decembra 2019, na božično pravljico v 
Kulturni center Tržič. Občina Tržič in Kulturno društvo tržiških likovnikov organizirata 
kulturno prireditev BOŽIČ V SRCU KARAVANK. Sestavljena je iz božičnega sejma, ki 
bo od 15. ure dalje v avli Kulturnega centra Tržič, in slikarske razstave, ki bo vsebinsko 
dopolnjevala koncert POSLUŠAJTE VSI LJUDJE. Koncert bo ob 16. in 19. uri. 
Prisluhnili boste več kot 100 pevcem in glasbenikom. Videli boste tudi baletni ples, 
povezan z božičnimi prazniki. Vstopnice  po 5 € dobite v TPIC Tržič. Na svidenje v 
Kulturnem centru Tržič v nedeljo, 15. decembra 2019. (KD tržiških likovnikov: Francka 
Globočnik in Občina Tržič) 

 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) 
 

2. ADVENTNA NEDELJA 

BREZMADEŽNO SPOČETJE 
DEVICE MARIJE 

Makarij, mučenec 
Iz 11,1-10; Ps 72,1-17; Rim 

15,4-9; Mt 3,1-12 
Spreobrnite se (Mt 3,2). 

– V njegovih dneh bo cvetela 
pravičnost. 

8. 12. 

2019 
 

NEDELJA 

 

leto a 
 

6.30 

7.00 
10.30 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 
 

8.45 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

za žive/rajne farane/faranke  
++ Boža in Viktor  Peternel  

prva sveta spoved 
 

Sp. Duplje: rožni venec 

++ Ciril in Frančiška Jelar ; (+ 

Lucijan Snedic; ++ Ana in Franc 
Škrjanc; + Ana Šparovec ob R. D.) 

prva sveta spoved 

Bernard Jezusov, redovnik 

Iz 35,1-10; Ps 85,9-14; Lk 5,17-26 

Videli smo danes čudovite reči 
(Lk 5,26). 

– Gospod, pridi in nas reši.  

9. 12. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

 

 

16.30 
17.00 

 

17.30  

Bistrica: rožni venec  
za duhovnike 

 

Sp. Duplje: uradne ure 

rožni venec 
+ Janez Žakelj; (+++ Janko Tomše, 

obl., Perko in Pokrn; za duhovnike) 

srečanje za starše veroučencev 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


 

 

 

 

Judita, svetopisemska žena 

Iz 40,1-11; Ps 96,1-13; Mt 18,12-14 

Glejte, vaš Bog (Iz 40,1-11). 
– Naš Bog prihaja kot močni.  

10.12. 

2019 
 

 TOREK 

14.30 
16.30 

17.00 
 

17.50 

18.30  

Duplje - pogreb: + Florijan Frelih 

rožni venec  

+ Jožef Vrtač (30. dan) 
 

Bistrica: rožni venec in adoracija 

++ Petre in Pepca Logar  
Damaz I., papež 
Iz 40,25-31; Ps 103,1-10; Mt 11,28-30 

Pridite k meni vsi (Mt 11,28-30).  

– Slavi moja duša Gospoda.  

11.12. 

2019 
 

SREDA 

17.10 
18.30  

Bistrica: molitvena skupina  
+ Ana Logar namesto cvetja 

 

Devica Marija iz Guadalupe 
Iz 41,13-20; Ps 145,1-13; Mt 11,11-15 

Kdor ima ušesa, naj posluša (Mt 

11,15). 

- Usmiljen in milostljiv je 
Gospod.  

12.12. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
17.00 

18.00 
 

17.50 
18.30 

19.00  

Graščina: koledovanje 
Duplje: rožni venec za družine 

izdelovanje voščilnic 

Bistrica: rožni venec za duh. pok.  
+ Anica Kozamernik 

srečanje ŽPS Tržič - Bistrica 

Lucija, devica, nučenka 

Iz 48,17-19; Ps 1,1-6; Mt 11,16-19 

Jaz sem Gospod (Iz 48,17-19). 

- Kdor gre za teboj, Gospod, bo 
imel luč življenja. 

 

19.00 Bistrica: mladinska skupina 

Tržič – Bistrica, Duplje, Leše  

13.12. 

2019 
 

PETEK 

16.30 

17.00 
 

10.00 
10.30

18.00 
18.30 

 

Leše: rožni venec  

++ Jelka in Milan Bahovec  

Dom: rožni venec in spoved 
za dobrotnike in sorodnike (Grmovškovi) 

Bistrica: rožni venec  
+++ Jože Avsenik, Gašperjevi, 

Malovrhovi in Brankovičevi 

Janez od Križa, duhovnik 
Sir 48,1-11; Ps 80,2-19; Mt 17,10-13 

Kako častljiv si bil, Elija (Sir 48). 

– Gospod, naš Bog, razjasni 
svoj obraz, da bomo rešeni.  

 
- čistijo Paloviče (2) 

14.12. 

2019 
 

SOBOTA 

 

9.00 

18.00 
18.30 

 
16.30 

17.00 
 

 17.00 

Bistrica: čisti skupina Mladina 

rožni venec  
+ Marija Cotelj, obl. 

Leše: rožni venec  

+++ starši in sestre Legat ter sin Janez  
 

Duplje: rož. ven. za nove duh. pokl.  
3. ADVENTNA NEDELJA 

Kristina, devica 
Iz 35,1-6.10; Ps 146,6-7.8-10; 

Jak 5,7-10; Mt 11,2-11 
Kaj ste šli gledat v puščavo? (Mt 

11,2-11). 
– Gospod, pridi in nas reši. 

15.12. 

2019 
 

NEDELJA 

 

leto a 
 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 
8.45 

in 10.00 Bistrica: rožni venec  

za žive/rajne farane/faranke  
za župnika – za god 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
++ Ciril Meglič, obl. ; (+++ 

Ivan in Bidetovi) 
družinska maša 

 

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 91 donatorjev 
in s tem 106,7 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni. 

 
KIOSK: Na voljo so Marijanski koledarji (priporočen dar 2,50 €),  mali žepni koledar (dar 
0,50 €), Družinska pratika (dar 5,90 €), enolistni koledar  (dar  0,70 €) in koledar na špiralo 
(dar 5,90 €), kadilo in tablete (kom. 2 €). Zraven bo košara, v katero daste prostovoljne 
prispevke. Bog Vas blagoslovi. Folklorna skupina Podkuca iz Nakla nam je pri 
snemanju filma o sv. Mariji Goretti pomagala tako, da so nam posodili narodne noše 
za boglonaj. Lahko se jim zahvalimo in pomagamo tako, da vzamemo njihov koledar. 
Dar zanj je 10 €.  

 

VERKI TISK: Vabljeni, da se prijavite za verski tisk 2020. Prav je, da imate tisk, ki vas vabi 
k duhovni rasti. Tisti, ki ste ta tisk prejemali na svoj naslov, naj bo tudi v letu 2020 tako. 
Dobili boste položnico na svoj naslov. Tudi novi naročniki se prijavite tako. Vabljeni. 

 

TRENUTEK ZA SRCE: Ignacijev dom duhovnosti (Jezuitski kolegij na Poljanah v 
Ljubljani) nam je pripravil čudovito spletno stran z bogato duhovno vsebino. Zapisano imajo: 
Naše temeljno poslanstvo je iskati in najti Boga v vsem, hkrati pa tudi drugim 
pomagati vstopati v osebni odnos z njim. Meditacija, ki se jo boste naučili, vas bo 
pripeljala do Boga, do svojega lastnega bistva in do srečnega bivanja z bližnjimi. Vstopite 
v Božje okolje na strani: https://www.moli.si/ 

 
Sv. Miklavž nam bo prinesel nov pastoralni portal:  Pastoralna služba Nadškofije 
Ljubljana pripravlja nov pastoralni portal Pridi in poglej, ki bo pričel delovati na god sv. 
Miklavža. Na portalu boste tako od 6. decembra na enem mestu našli zbir najrazličnejših 
pastoralnih vsebin, gradiv in novic iz Cerkve doma in po svetu. Portal omogoča dnevni stik 
z Božjo besedo, predstavlja svetnika dneva… Portal prinaša najrazličnejše vsebine s 
področij novic o Cerkvi doma in po svetu, vere (duhovnost, življenje, bogoslužje, služenje, 
kateheza in versko oblikovanje, svetniki in svetniški kandidati), družine (poroka, zakonci, 
starševsko, druge skupine), mladih (prostovoljstvo, mednarodno dogajanje, birmanci, 
srednješolci, študenti), najrazličnejša pastoralna gradiva (pastoralna gradiva, filmi, video 
pričevanja in video gradiva) ter zanimivosti. 

 

ADVENT –  PRIRAVA NA BOŽIČ: Pomembno je, da se v življenju ustavimo in da 
razmislimo o svojem življenju, o svoji duhovnosti in o odnosu do Boga in bližnjega. V 
Adventu moramo načrtovati, da bomo dobri ne samo v tem času, temveč vselej. Premisliti 
moramo, v čem najbolj grešimo in naredimo sklepe, da ne pademo v iste napake. Začrtajmo 
si smer, kako bomo postali boljši ljudje. Bog bo prišel, da nas reši. Bodimo pripravljeni na 
njegov prihod, da mu podamo roko, ko pride. Ne obnašajmo se, kot nekdo, ki ni nikoli slišal 
Jezusovih besed in delimo Jezusa vsem, v katerih je ugasnila lučka upanja. Letošnji 
adventni čas nas bo spremljal MISIJONSKI ADVENTNI KOLEDAR. V njem imate za vsak 

https://www.moli.si/


 

 

 

 

dan zgodbo iz življenja misijonarja Ignacija Knobleharja, ki smo ga srečali že pri šmarnicah. 
Za vsak dan adventa imamo en izziv. Ko ga bomo opravili, bomo še zmolili zdravamarijo in 
dali svoj dar v nabiralnik. S tem se bomo pridružili otrokom 75 držav sveta, ki sodelujejo v 
adventni akciji. Marija trka na naš dom in čaka, da jo sprejmemo, da prinese Jezusa. 
Portal iskreni.net vabi zakonce, da uokvirijo zakonsko življenje po Božjem načrtu. 
Zamenjaj zabavo za notranji mir. Zamenjaj hrup nakupovalnih središč za molitev in 
zahvaljevanje za vse, kar imaš. Zamenjaj lučke za Luč, ki prihaja. Tudi pri sveti 
spovedi ti Gospod izkazuje ljubezen in odpuščanje grehov. 

 

Želim, da v našo hišo v župniji Tržič – Bistrica koledniki prinesejo Božji blagoslov. 
 

  

ime in priimek in naslov    telefon 
 

Koledniki vas bodo obiskali: v soboto, 4. 1. 2020 od 14.00. do 16.00. Prijavnico prosim 
vrnite v župnišče ali v zakristijo do srede, 3. 1. 2020. Več na: http://www.missio.si/ 

 

BLAGOSLOV DOMOV ZA ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA, DUPLJE, LEŠE 
 

Želim, da v našo hišo blagoslovi duhovnik. 
  

ime in priimek in naslov    telefon 
Oddate župniku ali pa v poštni nabiralnik.  

 
SVETA CECILIJA: V sredo, 22. 11. 2019, se je župnik David zahvalil v imenu župnij 
cerkvenim pevkam in pevcem župnije Tržič – Bistrica, Duplje in Leše za lepšanje bogoslužja 
s petjem. Prišlo je okrog 30 pevcev in pevk. Eno uro pred večerno mašo so imeli skupne 
pevske vaje, potem so peli pri sveti maši.  Po maši pa smo se poveselili v učilnici 
župnijskega doma v Bistrici pri Tržiču. To pogostitev so pripravili pevci in pevke župnijskega 
mešenega pevskega zbora Leše. Bog Vas blagolsovi. 

 

NEDELJA KARITAS: V nedeljo, 1. 12. 2019, se je praznovala nedelja Karitas. Dobri ljudje 
ste za pomoč ljudem v stiski zbrali €. Bog Vam povrni. 

 

MIKLAVŽ: V petek, 6. 12. 2019, se je ob 18.30 darovala sveta maša ob godu sv. Miklavža. 
Pri njej so sodelovali tudi kasneje obdarjeni otroci in njihovi starši s petjem in prošnjami. Po 
maši se je zaigrala poučna igrici o deklici, ki je za ogrlico za sestro dala vse, kar je imela, 
da bi jo razveselila, ker je po materini smrti skrbela za njo. Film ima naslov največje darilo. 
Po pogovoru pa nas je obiskal sveti Miklavž, ki nas je najprej prisrčno nagovoril, potem pa 
je obdaril okoli 31 otrok (nekateri otroci so zboleli, zato jim je sv. Miklavž darila poslal po 
njihovih starših). Dobili so barvice, pobarvanko. Bog Vas blagoslovi. 

 

PRVI PETEK: V petek, 6. 12. 2019, so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za 
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov ter za »sv. Miklavža«. Zbrali ste €. Sveta maša 
po tem namenu se bo darovala v župnijski kapeli v Bistrici v ponedeljek, 4. 2. 2020 ob 18.30. 
Bog Vam povrni. 

http://www.missio.si/

