
   

  
 

  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Otrok, zavzemi se za očeta na njegova stara leta, nikar mu v 
njegovem življenju ne povzročaj gorja. Tudi če mu pamet peša, 
bodi prizanesljiv, ne zaničuj ga, čeprav si na višku svoje moči, 
zakaj usmiljenje do očeta ne bo pozabljeno (Sir 3,12-14). Govori 
Sveto pismo resnico? Dobro je, da si postavimo to vprašanje, ker 
moramo biti verni, ne lahkoverni. Kako ugotovimo, ali Sveto pismo 
govori resnico? Eden od načinov je, da gremo in pogledamo, ali se 

to, kar obljublja, uresničuje. Moje osebne izkušnje so mi to večkrat potrdile. In izsledek? Da, 
Sveto pismo govori resnico! Vsi vemo, kako težek problem so danes ostareli, ki ne morejo 
več sami  skrbeti zase. Poznam številne družine, ki so dobesedno čisto iztirjene zaradi 
ostarelega člana, ki leže v posteljo in v njej vegetira leta in leta. Resnično! Družine, ki so, 
čeprav z nečloveškimi napori in žrtvami, pomagale ostarelemu očetu ali  materi, Bog res 
blagoslavlja. Tiste družine pa, ki so spakirale in spravile od hiše ostarelega člana ali ga 
prisilile, da je prosil Boga, naj mu da umreti, da ne bi delal nadloge, so potem doletele mnoge 
nadloge. In če je šlo za denar, jim ni prinesel zadovoljstva. Bog ne plačuje ob sobotah, toda 
ko gre za ostarele in majhne otroke, nekaj akontacije le da. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s 
Teboj) 

 

OZNANILA: 
 

➢ NOVO LETO: NE BOJTE SE! V NOVEM LETU 2020 VAM ŽELIM VELIKO 
BOŽJEGA BLAGOSLOVA.  (župnik David Jensterle) V tem tednu ni verouka za 
župnije Tržič – Bistrica in Duplje. Družina veroučenca/veroučenke povabljena, da 
se poleg nedeljske maše udeležite tudi kakšne delavniške maše. Vabljene ste tudi, 
da ohranite ali obudite pobožnost svetega večera, ko pokadite in pokropite svoje 
domove in zmolite rožni venec. Verouk za vse tri župnije pričnemo po 6. 1. 2020. 
Bog Vas blagoslovi. 

➢ Z mladimi bom od 27. 12. 2019 do 2. 1. 2020 na taizejskem srečanju mladih v Vroclavu 
(Poljska). Iz Slovenije gre 7 avtobusov (iz naših 3 župnij gre nekaj mladih). V času 
moje odsotnosti (za pogreb ali bolniško maziljenje) se obrnite na sosednje župnike: na 
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tržiškega župnika g. Tomaža Prelovška (041/681-963), kovorskega župnika Ivana 
Potrebuješa (040/365-827) in kriškega župnika (041/726-822). Bodimo povezani v 
molitvi. Bog vas blagoslovi. Maševal bom po namenih, ki smo jih v Dupljah že izrekli 
kot spomin. 

➢ V ponedeljek, 30. 12. 2019, je ob 16.30 v cerkvi sv. Vida v Dupljah molitev 
rožnega venca, ob 17. uri pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik.  Lepo vabljeni. 

➢ V torek, 31. 12. 2019, se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
molitev rožnega venca, ob 18.30 pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik. Ker 
na ta dan poteka drugi sveti večer, ste vabljeni župljani in župljanke župnij Tržič – 
Bistrica in Duplje, da doma pokropite in pokadite svoje domove ter tako nanje 
kličete Božjega blagoslova. Lepo vabljeni!  

➢ V sreda, 1. 1. 2020,  je praznik Marije, Božje Matere in Novo leto. Maša je ob 7. uri 
(mašo daruje lomski župnik). Pol ure pred mašo je molitev rožnega venca za blagoslov 
novega leta 2020. Ob 10. uri se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah začne molitev rožnega 
venca, ob 10.30 pa povabljeni k sveti maši, ki jo daruje g. škof Franc Šuštar. Ob 
8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 8.45 pa se prične sv. 
maša, ki jo daruje g. škof Franc Šuštar. Vabljeni, da se prijavite za blagoslov domov 
(tudi Dupljah) in za obisk svetih treh kraljev. Izpolnjene prijavnice oddate  v župnišču 
ali župniku. 

➢ V četrtek, 2. 1. 2020, se ob 17.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 18.30 
pa se prične sv. maša, pri kateri somašujeta domači in lomski župnik, ker se 
darujeta dva namena. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec 
za blagoslov družin, ob 17. uri pa je sv. maša, ki jo končamo z litanijami Srca 
Jezusovega, posvetitvijo Jezusovemu Presvetemu Srcu in prejemom blagoslova 
z Najsvetejšim . Lepo vabljeni.  

➢ V petek, 3. 1. 2020, se ob 16.30 začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega 
venca, ki se končata z litanijami Srca Jezusovega, posvetitvijo Jezusovemu 
Presvetemu Srcu in  prejemom blagoslova z Najsvetejšim, ob 17. uri pa povabljeni 
k sveti maši. Ob 18. uri  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične rožni venec, 
ob 18.30 pa se prične sv. maša, ki se konča z litanijami Jezusovega imena in z 
blagoslovom z Najsvetejšim. Jezus pravi: »Kdor bo klical moje ime, bo rešen.« 

➢ V sobota, 4. 1. 2020, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Kovorska 25 - 59. Iz te skupine k skrbi za skupno svetišče vabim nove 
člane in članice. Ob 14. uri bodo trije kralji obiskali  družine v Bistrici, ki so se 
prijavile na njihov obisk. Hvala za vaš dar. Ob 16.30 se začne molitev rožnega 
venca in litanije Matere Božje v cerkvi sv. Jakoba v Lešah, ob 17. uri pa povabljeni 
k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba v Lešah 
čistijo Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1). Ob 18. uri se v 



   

 

kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 18.30 pa 
povabljeni k sveti maši, ki se konča z Marijinimi litanijami in z blagoslovom z 
Najsvetejšim. Dopoldne bodo trije kralji obiskovali domove po župniji Duplje in 
zbirali darove za misijone. Ob 17. uri se bo v cerkvi sv. Vida v Dupljah molil rožni 
venec za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Lepo vabljeni. 

➢ V nedeljo, 5. 1. 2020, obhajamo 2. nedeljo po Božiču. Sv. maši v Bistrici sta ob 7. 
in ob 10.30. Pri maši ob 10.30 bo družinska maša, saj bo pri njej pel otroško – 
mladinski zbor. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 
pa sveta maša, da skupaj slovimo Boga. Lepo vabljeni. Ker na ta dan poteka tretji 
sveti večer, ste vabljeni župljani in župljanke župnij Tržič – Bistrica in Duplje, da 
doma pokropite in pokadite svoje domove ter tako nanje kličete Božjega 
blagoslova. Lepo vabljeni! 

 

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) 
 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 

Tomaž Becket, škof 
Sir 3,2-6.12-14; Ps 128,1-5; 

Kol 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 
Vstani, vzemi dete  (Mt 2,13). 

– Blagor vsakomur, ki se boji 
Gospoda. 

29.12. 

2019 
 

NEDELJA 

 

leto a 
 

6.30 

7.00 
 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 

in 10.00 Bistrica:  rožni venec  

+++ brata Nace in Marjan ter 
ženi Justi in Hedvika 

+ Anica Kozamernik 
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Peter Kuhar in za božje varstvo 

 

Vroclav: za žive/rajne farane/faranke 

Vincencija, redovnica 

božična osmina 
1 Jn 2,12-17; Ps 95,7-10; Lk 2,36-40 

Dete pa je raslo (Lk 2,40). 
– Veselijo naj se nebesa in zemlja. 

30.12. 

2019 
 

PONEDELJEK 

15.00 
 

16.30 

17.00 
  

Tržič – pogreb: + Stanko Kuzma 
 

Duplje: rožni venec  

za božji blagoslov pri gradnji 
 

Vroclav: + Peter Škrjanc, obl. 

Silvester I. (Silvo), papež 

2. SVETI VEČER 

1 Sam 2,18-21; Ps 95,1-13; Jn 1,1-18 

V začetku je bila beseda (Jn 1,1). 
– Veselijo naj se nebesa in zemlja.  

31.12. 

2019 
 

 TOREK 

18.00 

18.30  

Bistrica: rožni venec 

+ Marija Janc (30. dan) 
 

Vroclav: + Jože Rozman  

MARIJA, BOŽJA MATI 
4 Mz 6,22-27; Ps 67,2-3.5-6.8; 

Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 
Aba, Oče! (Gal 4,4-7). 

– O Bog, izkaži nam milost in 
nas blagoslovi. 

 

 Vroclav: ++ Franc in Marija Teran, obl.  

1. 1. 

2020 

 

SREDA 
 

NOVO 

LETO 
 

d.p.d. 

6.30 
7.00 

10.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

  

Bistrica: rožni venec 
Bistrica: + Terezija Šnobel, obl.  

Leše: rožni venec 
Leše: + Jožefa Hrovat 

 

molitev rožnega venca 
Duplje: + Janko Šparovec, 

obl., in za zdravje  

Bazilij in Gregor, škofa 

1 Jn 2,22-28; Ps 97,1-4; Jn 1,19-28 

Kdo pa si? (Jn 1,22). 

2. 1. 

2020 
 

17.70 
18.30 

18.30 

Bistrica: rožni venec  
+ župnik Ciril Lazar  

+ Ana Poljanec (7. dan) 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– Vsa zemlja bo videla božjo 
zmago. 

 

ČETRTEK 
 

d. p. d. 

16.30 
 

17.00  

Duplje: molitev rožnega venca 
za blagoslov družin 

+ Jelka Jelar  
Genovefa,  
PRESVETO JEZUSOVO IME 

1 Jn 2,20-6,6; Ps 97,1-6; Jn 1,29-34 

Glejte, Jagnje božje (Jn 1,29). 

– Vsa zemlja bo videla božjo zmago. 

3. 1. 

2020 
 

PRVI 

PETEK 

16.30 
17.00

18.00 
18.30 

 

Leše: rožni venec  
Leše: + Gregor Meglič 

Bistrica: rožni venec  
Bistrica: za spravo 

Angela, redovnica 
1 Jn 3,7-10; Ps 97,1-9; Jn 1,35-42 

Pridita in poglejta (Jn 1,39). 

– Vsa zemlja bo videla božjo 

zmago.  

- čistijo Špelnovi, Grabnovi, 

Golmarjevi, Tavčarjevi, 
Kovačevi (1)   

4. 1. 

2020 
 

PRVA 

SOBOTA 

 

9.00 
14.00 

16.30 
17.00 

 
18.00 

18.30 
 

 

17.00 

Bistrica: čisti skupina Kovorska 25-59 

Bistrica: obisk treh kraljev 

Leše: rožni venec  
Leše: +++ Janez in Ivanka 

Mravlje ter Anže Peterman 
Bistrica: rožni venec  

Bistrica: ++ Franc in Marija Prelog 
 

D.: dopoldne: obisk treh kraljev 

Duplje: rož. ven. za nove duh. pok.  

2. NEDELJA PO BOŽIČU 
Simeon, puščavnik 

Sir 24,1-4.8-12; Ps 147,12-20; 
Ef 1,3-6.15-18; Jn 1,1-18 

V začetku … (Jn 1,1). 
– Beseda je meso postala in se 

naselila med nami.  

5. 1. 

2020 
 

NEDELJA 
 

LETO A  

6.30 
7.00 

10.30 
 

 

8.15 

8.45 

in 10.00 Bistrica:  rožni venec  
za žive/rajne farane/faranke  
+ Antonija Meglič (dar. družina 
Zaplotnik – Križe) 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+ Luka Meglič, obl.; (+ Jože 

Vrtač – dar. Erika; + Ludvik Mekuč, 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 januar, februar, marec, april, maj in junij 
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 96 
donatorjev in s tem 112,2 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni. Vrhovi naslonjal niso 
zato, da se na njih naslonimo z vso silo in se dvignemo. So pomoč. Klopi so trdne, 
vendar vseeno zahtevajo eno spoštljivo ravnanje. 

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. 

 
 



   

 

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 
 

Želim, da v našo hišo blagoslovi duhovnik. 
  

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

 

STATISTIKA ŽUPNIJE TRŽIČ - BISTRICA ZA LETO 2019  
… 
Preko zakramentov se srečujemo z Vstalim Kristusom. Bog se nas dotika in želi biti 
z nami.  Pokop pokojnikovega telesa je za Katoliško Cerkev ločitev od tega sveta, odhod 
k Nebeškemu Očetu. Kristjan gleda na smrt kot na srečanje z Gospodom; v smrti se 
namreč na edinstveni in bolj oseben način srečata Bog in človek. S polaganjem telesa v 
zemljo na blagoslovljenem pokopališču se na simbolni ravni spominjamo Kristusove 
velikonočne skrivnosti: trpljenja, smrti, polaganja v grob in vstajenja mrtvih. Simboli (križ, 
sveča…), obredi in besedila ob pogrebnem slovesu izražajo skrb in spoštovanje, ki ju 
imajo kristjani do telesa vsakega pokojnika, predvsem pa vero v vstajenje od mrtvih. Za 
kristjane cerkveni pogreb z raztrosom ni dovoljen! Zaradi sekularizacije in spremenjenih 
družbenih in kulturnih okoliščin so slovenski škofje sprejeli dopolnila k sedanjim 
smernicam krščanskega pogreba in žarnega pokopa. Nekih posebnih sprememb ni, 
izstopa pa raztros pepela. Pri tem pravijo: Če se iz tehtnih razlogov izbere kremacija 
trupla, mora biti pepel praviloma shranjen na svetem kraju, torej na pokopališči, ali če je 
primerno, v cerkvi oziroma zato s cerkvene strani  posebej namenjenem območju. Želja, 
da bi bil umrli raztrosen v morju, gorah, gozdu oziroma na pokopališču, je krščansko 
nesprejemljiva, saj v takšnih primerih bolj poudarja ljubezen do narave , to je želja ostati 
povezan s tistim, s čemer je bil pokojnik povezan v zemeljskem življenju, kot pa z  Bogom 
in bližnjimi. Pri tem ni prostora za upanje na večno življenje in življenje v Bogu. Raztros 
pepela izpušča možnost za molitveno spominjanje pokojnika, ki izhaja iz obiskovanja 
grobov. Kdor nima groba, ne dopušča spomina, zato hitro pride do pozabljanja. To lahko 
vodi v panteistično in naturalistično ali nihilistično dojemanje življenja in smrti. ... Da bi se 
izognili vsaki obliki panteističnega, naturalističnega ali nihilističnega zmotnega 
pojmovanja, (kristjanu) ni dovoljen raztros pepela v zrak, zemljo, vodo ali na pokopališče 
kakor tudi pretvorba pepela v spominke, zlatarske izdelke ali druge predmete… (Povzeto 
po 'Spoštovanje teles umrlih …pastoralne smernice za krščanski pogreb in žarni 
pokop,'Sporočila, 11,2019). 

 

http://www.missio.si/


   

 

FINANČNO POROČILO ZA LETO 2019:  
… 
V letu 2020 imamo namen v Bistrici urediti še preostalo dvorišče ter fasado župnišča ter 
kapele.  

 

SVETA PISMA: V nedeljo, 26. 1. 20120 bomo kandidatom in kandidatkam za prejem 
zakramenta svete birme podarili sveto pismo. Dobili bodo Sveto pismo Nove zaveze 
narejeno za mlade kot revija. Sveto pismo lahko podarite starši, botri, stari starši, farani. 
Dar je  €. Hvala.  

 

POBOŽNOST MARIJO NOSIMO: Potekala je od 16. do 23. 12. 2019. Hvala vsem, ki ste 
nosečo Devico Marijo sprejeli pod svojo streho ter molili rožni venec za blagoslov župnije. 

 

BOŽIČ: Hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k lepoti Božiča tako v Bistrici kot v Lešah: 
pevci in pevke, organisti, zborovodje, ministranti, stražniki pri polnočnici, postavljavci jaslic 
in pomagači, postavljavci lučk na smrekicah, postavljavci smrek, igralci in igralke pri 
božičnicah, pritrkovalcem, bralcem, krasilkam, čistilkam, strežnikom in strežnicam čaja po 
polnočnici, vsi prisotni pri božičnih mašah. V torek, 24. 12. 2019, ob 17. uri v Bistrici se je 
igrala božična igrica, dobri ljudje pa ste za vzdrževanje župnijske kapele sv. Marije Goretti 
in njene okolice prispevali €. Bog Vam povrni. Ob 20. uri ste dobri ljudje pri maši v 
cerkvi sv. Jakoba v Lešah za vzdrževanje te cerkve prispevali €. V sredo, 25. 12. 
2019, na božični dan v Bistrici ste dobri ljudje pri ofru za vzdrževalna dela župnijske 
kapele sv. Marije Goretti in njene okolice darovali €. Bog Vam povrni. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical ANO POLJANEC, roj. Drobnič (Kovorska 
cesta 25, župnija Tržič - Bistrica; roj. 26. 11. 1949 – Ljubljana; 70 let, pogreb 27. 12. 2019 
v Tržiču). Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. 
Amen.  

 


