
   

  
   

 

 

Takoj nato ga je Duh odvedel v puščavo. V puščavi je bil 
štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli 
so mu stregli. (Mr 1,12–13) 

 

Sveta Marija Goretti, prosi za nas, da bi kot ti imeli moč in pogum 
reči ne vsemu, kar nas vodi stran od Boga. Prosi za nas Boga, da 
bi vztrajali v čistosti telesa in srca. Naj nam Gospod podari pravo 
ljubezen do sebe in do bližnjega. Amen. 

 

… in angeli so mu stregli. (prim. Mr 1,13) Na naši poti skozi življenje tudi nas zvesto spremljajo 
Božji angeli. Branijo nas in nas varujejo. Opominjajo nas, da nas Bog ne zapušča. Njegova 
ljubezen nas drži in nosi. Pri njem se moremo počutiti varne. Pri njem moremo izpustiti vse 
strahove, stiske in skrbi, ki nas stiskajo. Po angelih nam Bog podarja pogum in zaupanje. Ko že 
mislimo, da smo na koncu z močmi, nam Božja ljubezen vlije novega poguma. Satanova moč 
takrat nima več moči – premagana je z »nepremagljivim«, le sprejeti ga moramo in mu dati 
priložnost, da nas nosi na svojih rokah. (Po: Anselm Grün, Ti si moj angel) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 19. 2. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. V župniji Duplje praznujemo 

Svetega Rešnjega Telesa. Začeli bomo ob 9. uri dopoldne s 
sveto mašo, nato bomo nadaljevali z molitvami pred izpostavljenim Najsvetejšim 
zakramentom. Poskrbite, da Jezus ne bo nikoli sam. Od 11. do 12. ure bodo molili dekanijski 
duhovniki. Veroukarji, posebej še birmanci, se potrudite in pridite  k zaključni sveti maši 
ob 17. uri. Sklepno pobožnost bo vodil g. Peter Kokotec, rektor ljubljanskega semenišča. Lepo 
povabljeni. 

• V torek, 20. 2. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. V župniji Leše praznujemo 

Svetega Rešnjega Telesa. Začeli bomo ob 9. uri dopoldne s 
sveto mašo, nato bomo nadaljevali z molitvami pred izpostavljenim Najsvetejšim 
zakramentom po naslednjem redu:  od 10. do 11. ure molijo verniki iz Peračice; od 11. do 
12. ure dekanijski duhovniki. Nato shranimo Najsvetejše v tabernakelj. Od 14, ure do 15. 
molijo farani s Hudega grabna, od 15. do 16. ure prebivalci vasi Leše in od 16. do 17. ure 
Paloviče. Veroukarji, posebej še birmanci se potrudite in pridite  k zaključni sveti maši ob 

BISTRIŠKI ZVON 

1. POSTNA NEDELJA  

 
18. 2. 2018 – 25. 2. 2018 



   

 

17. uri. Sklepno pobožnost bo vodil g. Martin Zlobko (deluje na Škofijski klasični 
gimnaziji v Ljubljani).  

• V sredo, 21. 2. 2018 je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje 
molitvene skupine. Sv. maša v kapeli sv. Marije Goretti se prične ob 18.30 in z 
njo se prične srečanje skupine za so-pomoč z Božjo pomočjo za vse 3 župnije: 
Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. Vabljeni vsi, ki ste se znašli v »temi«, da vanjo 
posijemo z lučjo Božje besede (Lk 5,1-11). Pogovarjali se bomo na temo Kako lahko 
neuspeh prelevimo v uspeh?. 
• V četrtek, 22. 2. 2018 je ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za 
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, ob 18.30 pa se prične maša. Po 
maši se bodo molile večernice – to je molitev Cerkve. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida 

v Dupljah rožni venec za blagoslov družin.  

• V petek, 23. 2. 2018 se ob 17.45 v kapeli sv. Marije Goretti začne molitev 
rožnega venca in potem pobožnost križevega pota, ob 18.30 pa povabljeni k 
sveti maši v kapelo sv. Marije Goretti. Na srečanju ŽPS-ja Tržič – Bistrica smo se 
domenili, da bomo vsi farani in faranke župnije Tržič – Bistrica povabljeni, da petke v 
postu preživimo skromno ter da denar, ki ga bomo s tem privarčevali prinesete v 
skrinjico, ki stoji v kapeli pred daritvenim oltarjem in ga namenite za nakup novih 
šolskih klopi v veroučni učilnici. Uradne ure so v Lešah od 15.30 do 16.30 (dosegljiv tudi 

po telefonu). Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 17. 
uri pa povabljeni k sveti maši, med mašo bomo molili križev pot. Ob 17. uri je v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah pobožnost križevega pota.  

• V soboto, 24. 2. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Kovorska 1 - 
23. Iz tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča.  
Istočasno se bo pričelo tudi čiščenje prenovljenih veroučnih prostorov. 
Vabljeni starši veroučencev in veroučenk ter ostali, da pridete na pomoč. Ker je med 
obnovo »nastalo« veliko prahu, bo potrebno vse temeljito prečistiti in pomiti okna. 
Pripomočke prinesite s seboj. Starši veroučencev in veroučenk boste po počitnicah s 
posebnim pismom povabljeni, da se pridružite čiščenju kapele, ko je na vrsti 
skupina, ki ji pripadate, in ob tem boste poskrbeli tudi za čiščenje veroučilnice. Ob 
18. uri bomo moli rožni venec, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Lepo 
vabljeni! Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. Ob 
19.30 se v župnijskem domu v Dupljah prične mladinsko srečanje župnij Tržič – 
Bistrica, Leše in Duplje. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca, 

ob 17. uri pa sveta maša, ki jo pričnemo z litanijami Matere Božje ter z blagoslovom z 
Najsvetejšim. Med mašo bo potekala tudi pobožnost križevega pota. TO JE TUDI NEDELJSKA 
SVETA MAŠA. Cerkev čisti skupina Špornovi, Valavčkovi, Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, 
Vrankarjevi, Krčevi (2). Hvala.  



   

 

• V nedelja, 25. 2. 2018 je 2. postna nedelja. Vabljeni, da z darovanjem sv. 
maše skupaj slavimo Boga. Pobožnost križevega pota poteka v Podbrezjah na 
Taboru ob 15.30. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa 

sveta maša. Ob 15.30 povabljeni k pobožnosti križevega pota v Podbrezje na Tabor.
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za marec 2018 (5.3.; 12.3.; 21.-22.3.; 

26.3.;28.3.) in april 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi. S 26. 2. 2018 se večerne maše v 
župniji Tržič – Bistrica pričnejo ob 19.30. 

 

ROMANJE PO POTEH J. GNIDAVCA 2018: Do sedaj je prijavljenih 58 romarjev. Avtobus je 
poln. Čez en mesec bom začel pobirati akontacijo in takrat bo »postalo zares«. Za Kosovo je 
potreben potni list, zato si ga pravočasno priskrbite. 

 

Letošnji postni čas - posta akcija Slovenske Karitas: »40 dni brez alkohola«; pastoralna 
služba Nadškofije Ljubljana je za postni čas 2018 pripravila t. i. postni videoprojekt #deli 
Jezusa#, ki se prične 14. 2. 2018 (Prijavite se na: pridi.com. Ta projekt spremljate lahko tudi 
na Exodus TV vsak dan: 7.40, 13.40, 19.40); postna akcija mladih (tudi za odrasle) 2018: 40 UR 
BREZ TELEFONA (Resničnost je lepša. Izklopi se z nami vsak dan od 19. do 20. ure.); MOJ 
PETKOV POSTNI DAR (Kot prejšnja leta bomo tudi letos v nabiralnik pri svečkah pod križem 
zbirali vaš postni dar za najbolj potrebne. Postni čas preživite bolj skromno in ta prihranek 
namenite Župnijski Karitas. Bodimo konkretni kristjani usmiljenja in dobrote. Bodimo angeli ljudi, 
ki nas potrebujejo.); zakonci za duhovno rast v postu lahko uporabljate iskreni.net. 

 

KRONIKA: 
 

OFER ZA RAZSETLJAVO IN OGREVANJE: V nedeljo, 11. 2. 2018 je med maši potekala 
omenjena namenska nabirka. Zbrali ste €. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo, 14. 2. 2018 se je po maši ob 19. uri pričelo srečanje Biblične 
skupine. Prišlo je 7 članov. Pogovarjali so se na temo Kako mi je lahko odpuščeno? (prim. Jn 
14,1-14). Sveto pismo pravi, daje Jezus edina pot k Očetu. K Bogu ne vodi postava, ampak Sin. 
Z Jezusovim odhodom od nas se začne naše vračanje k njemu. Če je bil prej Učitelj z nami, je 
zdaj v nas, po veri in molitvi, ljubezni in daru Duha. Srečanje smo končali ob 20.15.

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 05/90-41-670 ali 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 Kristu s) 
 

1. POSTNA NEDELJA  
Flavijan, škof 

1 Mz 9,8-15; Ps 25,4-9; 1 Pt 
3,18-22; Mr 1,12-15 

Bil je med zvermi in angeli so 
mu stregli (Mr 1,13).  

 

– Gospodove steze so dobrota 

in zvestoba. 

18. 2. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

7.00 
7.00 

10.30 
15.00 

 

8.15 
8.45 

14.00 

 

za žive in rajne farane/faranke  
+ Helena Rozman 

B.: + Franjo Furlan 
Tržič – sv. Andrej: križev pot 

 

rožni venec 
Duplje: + Peter Kuhar 

pobožnost križevega pota 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Bonifacij, škof 
DUPLJE – CELODNEVNO 

ČEŠČENJE 
3 Mz 19,1-18; Ps 18,8-15; Mt 25,31-46 

Bodite sveti … (3 Mz 19,2). 
– Gospod ima besede vašega 

življenja. 

19. 2. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

 
 

9.00 
 

17.00 

molitev rožnega venca 
B.: za zdravje, za zdravo 

pamet in za božji blagoslov 
 

Duplje: + Andreja Maležič  
celodnevno češčenje 

+++ Rančevi; (+ Andreja 
Maležič - spomin) 

Leon Sicilski, škof 
LEŠE – CELODNEVNO 

ČEŠČENJE 
Iz 55,10-11; Ps 33,4-19; Mt 6,7-15 

Takole torej molite …(Mt 6,9). 
– Gospod me je rešil iz moje 

stiske. 

20. 2. 

2018 
 

TOREK 

7.00 
7.30 

 

8.30 

9.00 
 

17.00 

molitev rožnega venca 
B.: za milost Sv. Duha 

 

molitev rožnega venca 

Leše: za blagoslov v zakonu  
celodnevno češčenje 

+ Jakob Meglič (7. dan) 

Peter Damiani, škof 
Jon 3,1-10; Ps 50,3-19; Lk 11,29-32 
Ta rod je hudoben rod (Lk 11,29). 

– Skesanega in ponižnega srca, 

o Bog, ne zametuješ.  

21. 2. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 
18.30 

18.30 

molitvena skupina 
B.: + Alojz Činč, obl. 

srečanje  skupine za so-pomoč z 
Božjo pomočjo  

Sedež apostola Petra 
Est 14,1-14; Ps 137,1-8; Mt 7,7-12 

… iščite in boste našli (Mt 7,7). 

- Ko sem te klical, si me uslišal, 
Gospod. 

22. 2. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

18.00 
18.30 

19.00 

D.:  rož. ven. za blag. dup. družin  
 

rožni venec za duhovne poklice 
B.: + Terezija Oberstar, obl. 

molitev večernic 

Polikarp, škof, mučenec 
Ezk 18,21-28; Ps 129,1-8; Mt 5,20-26 

Spravi se hitro … (Mt 5,25).  
– Gospod, ne spominjaj se 

naših pregreh. 
 

17.00 Duplje: križev pot 

23. 2. 

2018 
 

PETEK 
 

 

17.45 
18.30 

18.30 
 

 
16.30 

17.00 
17.00 

križev pot in rožni venec 

B.: ++ Mirko Tavčar, obl.  

+ Špela Valjavec, obl. 
 

uradne ure 
molitev rožnega venca 

L.: ++ Ivana in Mihael Mokorel 
pobožnost križevega pota 

Matija, apostol 
5 Mz 26,16-19; Ps 118,1-8; Mt 5,43-48 

Bodite torej popolni ... (Mt 5,48). 
– Blagor njim, ki hodijo v 

Gospodovi postavi. 
- B.: čisti skupina Kovorska 1 - 23 

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, 
Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (2) 

24. 2. 

2018 
 

SOBOTA 

17.00 
19.30 

 

 16.30 

17.00 
17.00 

 

18.00 
18.30 

 

D.: rož. ven. za nov. duh. poklice 

mladinska skupina  
 Leše: molitev rožnega venca 

++ Valentin in Valentina Papler  
pobožnost križevega pota 

 

molitev rožnega venca  
Bistrica: +++ Mesič, Markek, 

Bahun, Sambolec 

2. POSTNA NEDELJA  
Alojzij in Kalist, mučenca 

1 Mz 22,1-18; Ps 116,10.15-
19; Rim, 8,31b-34; Mr 9,2-10 

Vpričo njih se je spremenil (Mr 
9,2).  

– Hodil bom pred Gospodom v 
deželi živih. 

25. 2. 

2018 
 

NEDELJA 

 

 

 

7.00 
10.30 

15.30 
 

8.15 

8.45 

15.30 

B.: + Jože Štefančič, obl. 
za žive in rajne farane/faranke  

Podbrezje – Tabor: križev pot 
 

rožni venec 

Duplje: + Ana Sušnik, obl. 

pobožnost križevega pota 
Podbrezje – Tabor  

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. 

 


