
   

  
   

 

 

Čez šest dni je Jezus vzel Petra, Jakoba in Janeza in jih same 
zase peljal na visoko goro. Vpričo njih se je spremenil. Njegova 
oblačila so postala bleščeča, nadvse bela, da jih tako ne more 
pobeliti noben belivec na svetu. Naredil se je oblak in jih 
obsenčil. In iz oblaka se je zaslišal glas: »Ta je moj ljubljeni Sin, 
njega poslušajte!« (Mr 9,1–3.7) 

 

Božja beseda nas vedno spremlja – tudi sredi doline vsakdana, ko 
oblak znova zakrije goro spremenjenja, ko ne občutimo več notranje 
preobrazbe, ki jo ponavadi čutimo v molitvi. Potrebujemo pa oboje: 
gledanje Božjega veličastva, kontemplacijo, v kateri izkušamo Božjo 
bližino, in vero, ki izhaja iz poslušanja, pripravljenosti, da bi v sušnih 

trenutkih prisluhnili Božji besedi in ji sledili ter se v premišljevanju Božje besede vedno znova 
pustili voditi v neizrekljivo Božjo skrivnost. (Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 26. 2. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni 
venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša. Uradnih ur v Dupljah ni, ker imam dopoldne nujne 
opravke. Verouk je. Zopet se prične tudi veroučna šola.  

• V torek, 27. 2. 2018  se ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca, ob 19.30 pa sv. maša. Po maši je adoracija (to je zrenje Boga in oseben pogovor z 
Njim). Lepo vabljeni. Zopet se prične veroučna šola v župniji Tržič – Bistrica. V Dupljah bo  
svetopisemsko srečanje za predšolske otroke ob 16.50 (istočasno, kot je verouk za 1. razred). 

• V sredo, 28. 2. 2018 je ob 18.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine. To srečanje se bo končalo z litanijami sv. Jožefa in z blagoslovom z Najsvetejšim. Sv. 
maša v kapeli sv. Marije Goretti se prične ob 19.30 in jo bo daroval kovorski župnik. V Lešah 
je ob 19. uri v župnišču srečanje ŽPS –ja Leše. 

• V četrtek, 1. 3. 2018 je ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za nove 
duhovne poklice in svetost duhovnikov, ob 19.30 pa se prične maša. Po maši se bodo 
molile večernice – to je molitev Cerkve. V Dupljah in Lešah bom dopoldne obiskal bolnike. 
Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin.  

• V petek, 2. 3. 2018 je pobožnost prvega petka v mesecu, ko smo povabljeni, da se 
posvetimo Jezusovemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 
17.45 se začne molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov in križev pot ter 

BISTRIŠKI ZVON 

2. POSTNA NEDELJA  

 
25. 2. 2018 – 4. 3. 2018 



   

 

priložnost za sv. spoved, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. 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. Dopoldne bom obiskoval starejše, bolne in onemogle.  Uradne ure v 
Lešah so od 13.30 do 14.30. Zopet se v Lešah prične veroučna šola. Ob 17.30 se začne v 
cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov in 
priložnost za spoved. Pred sv. mašo bomo imeli tudi pobožnost križevega pota. Ob 18. 
uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah začne pobožnost 
križevega pota.  Ob 20. uri v Dupljah poteka v župnišču zakonska skupina – 2. skupina. 

• V soboto, 3. 3. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Deteljica 1 -13. Iz tega 
okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Poteka tudi pobožnost prve 
sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se posvetimo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu ter 
molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 19. uri se začne z molitvijo rožnega venca s 
premišljevanjem  ter priložnost za sv. spoved, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Sveto 
mašo začnemo z litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. Ob 18. uri je v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. Ob 20.30 se v župnijskem 
domu v Dupljah prične mladinsko srečanje župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. Lepo 
vabljeni! Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca in pobožnost 
križevega pota, ob 18. uri pa sveta maša.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev 
čisti skupina Rakotovi, Kroparjevi, Batkovi, Dorini (1). Hvala.  

• V nedelja, 4. 3. 2018 je 3. postna nedelja. Vabljeni, da z darovanjem sv. maše skupaj 
slavimo Boga. Pobožnost križevega pota bo potekala v Tržiču (sv. Jožef) ob 15. uri. Obe 
maši bo daroval g. Ciril Čuš (župnik v Žetalah in Stoparicah), jaz pa bom daroval sv. maši v 
»njegovih« župnijah. G. Ciril bo spregovoril o svojem srečanju z Bogom. Ob 8.15 se v cerkvi 
sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša, ki jo bo daroval g. Ciril Čuš. 
Ob 14. uri povabljeni k pobožnosti križevega pota k sv. Vidu v Dupljah.

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za marec 2018 (5.3.; 12.3.; 22.3.; 26.3.) in 

april 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi. Večerne maše v župniji Tržič – Bistrica so 
sedaj 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. 

 

ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH): Zaradi bogati duhovnih sadov z lanskega romanja so 
romarji že takrat izrazili, da bi v letu 2018 ponovno poromali v Medjugorje.  Romanje je najprej 
srečanje z Bogom in je dogajanje srce. Ni samo zunanji dogodek. Pri taki drži je značilnost, da 
dogodek izgubi privlačnost, ko ga enkrat dosežemo. Romanje bo trajalo od 27. do 29. 4. 2018. 
V petek se odpravimo ob 3.30 zjutraj. Najprej se bomo odpravili v svetišče sv. Janeza Krstnika 
blizu Jajca, kjer bomo darovali sv. mašo. Pot nas potem pelje do Mostarja in do  Medjugorja. V 
drugem dnevu bomo obiskali Križevac, Crnico, pričevanje v skupnosti Pot ter obisk novega 
svetišča ob reki Neretvi, kjer so relikvije sv. Favstine Kowalske in sv. Janeza Pavla II. Kako 
bomo vse to časovno umestili v romanje, boste spoznali na samem romanju. V nedeljo v 



   

 

Medjegorju še pozajtrkujemo potem pa krenemo proti domu. Ustavili se bomo še v hrvaškem 
Lurdu (Vepric), kjer bomo darovali sveto mašo. En postanek pa sledi še na počivališču Krka, 
kjer bomo imeli piknik iz bosansko – hercegovskih jedi. Sami si priskrbite evropsko zdravstveno 
kartico, ki je brezplačna. Dar za romanje je 115 € (je daljša pot). Prijave že  sedaj sprejema 
župnik (064/182-333). Lepo vabljeni. 

 

KRONIKA: 
 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 15. 2. 2018 s pričetkom ob 19. uri v 
župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo zmolili Večernice. Gospod župnik nas je obvestil, da je 
delo v učilnici skoraj končano, narediti je potrebno samo še nekaj malenkosti. V soboto, 24. 2. 
bo čistilna akcija. Vsi, ki se bodo čistilne akcije udeležili, naj s seboj prinesejo orodja, krpe in 
čistila. K čiščenju učilnice bomo povabili tudi starše otrok, ki obiskujejo verouk. Darka naj 
pripravi osnutek pisma – povabila k čiščenju. Na naslednjem sestanku ŽPS-ja ga bomo 
pregledali in nato poslali staršem. S pepelnično sredo, 14. 2. se je začel postni čas. Povabili 
bomo župljane, da bi vsak petek v postnem času preživeli skromno. Denar, ki bi ga s tem 
prihranili, bi oddali v za ta namen postavljeno skrinjico v cerkvi. Zbrani denar bi porabili za 
nakup novih miz v učilnici. V nedeljo, 4. 3. bo v Bistrici maševal gospod Ciril Čuš, naš gospod 
David pa bo šel maševat v njegovo župnijo. Gospod Čuš nam bo preko svoje življenjske zgodbe 
pričeval o srečanju z Bogom. Od 26. 2. naprej bodo večerne svete maše ob 19.30. V 
ponedeljek, 19. 3. na praznik svetega Jožefa nas bo obiskal g. Jožef Slokan. Povabili bomo vse 
moške, da jim bo spregovoril. V soboto, 24. 3. bo Klara s pevskim zborom pripravila program. 
Povabili bomo vse mamice. Nedelja, 25. 3. je cvetna nedelja. Letos je leto B, zato se bo bral 
Pasijon po Marku. Zaradi Cvetne nedelje bomo Spravni dan prestavili na nedeljo, 8.4., ko je 
nedelja božjega usmiljenja. Do takrat bodo obnovljena tudi ostala cerkvena vrata. Povabili bomo 
nekdanjega ljubljanskega nadškofa gospoda Antona Stresa, da jih bo blagoslovil.  Sestanek 
ŽPS-ja se je z molitvijo in blagoslovom zaključil ob 20.30. Po sestanku je sledilo druženje. 
(Marjeta Hervol) 

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

 

LETO B 

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 

Bonifacij, škof 
Dan 9,4b-10; Ps 78,8-13; Lk 6,36-38 

Bodite usmiljeni … (Lk 6,36). 
– Gospod, ne ravnaj z nami po 

26. 2. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

 

17.30 

molitev rožnega venca 

B.: +++ za starše in stare 
starše Hlebar 

 

Duplje: molitev rožnega venca 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

naših grehih.  18.00 ++ Marinka in Franc Gros; 
(za božji blagoslov) 

Gabrijel Žal. M. B., redovnik 
Iz 1,10.16-20; Ps 49,8-23; Mt 23,1-12 

Gospodova usta so govorila (Iz 
1,20). 

– Kdor prav dela, bo videl božje 
zveličanje. 

27. 2. 

2018 
 

TOREK 

19.00 

19.30 
19.30 

20.00 
 

16.50 

molitev rožnega venca 

B.: + Marjeta Šumič, obl. 
+ Viktorija Zadel (30. dan) 

adoracija – zrenje Boga 
 

Duplje: svetopisemske urice 

Ožbolt (Osvald), škof 
Jer 18,18-20; Ps 30,5-16; Mt 20,17-28 

Kaj hočeš? (Mt 20,21). 
– Gospod, reši me v svoji 

milosrčnosti.  

28. 2. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 

19.30 
 

19.00 

molitvena skupina 

B.: + Milan Meglič (ob r. d.) 
 

Leše: srečanje ŽPS-ja Leše 

Albin (Zorko), škof 
Jer 17,5-10; Ps 1,1-6; Lk 16,19-31 

Jaz, Gospod, preiskujem srca 
(Jer 17,10). 

- Blagor človeku, ki zaupa v 
Gospoda. 

1. 3. 

2018 
 

 

PRVI 
ČETRTEK 

18.00 
 

19.00 

19.30 
20.00 

 

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

rožni venec za duhovne poklice 

B.: ++ Neža in Matevž Košir, obl. 

molitev večernic 
 

obisk bolnikov v Dupljah in Lešah 

Neža Praška, devica 
1 Mz 37,3-28; Ps 104,16-21; Mt 21,33-46 

To je dedič (Mt 21,38).  
– Spominjajmo se čudovitih 

božjih del. 
 

18.00 križev pot 

20.00 srečanje 2. zakonske skupine 

2. 3. 

2018 
 

PRVI 
PETEK 

 

 

 
18.45 

19.30 
19.30 

 

 

17.30 
17.55

18.00 

obisk bolnikov za pri petek po župniji  
križev pot in rožni venec 

B.: +++ iz družine Perko  
za ozdravitev redovnih korenin družine Leban 

 

uradne ure 
molitev rožnega venca 

pobožnost križevega pota  
Leše: + Jožefa Hrovat 

Kunigunda, cesarica 
Mih 7,14-20; Ps 102,1-12; Lk 15,1-32 

Oče pa je velel ... (Lk 15,22). 

– Usmiljen in milostljiv je 
Gospod. 

- B.: čisti skupina Deteljica 1 - 15 

- Leše: čistijo Rakotovi, 

Kroparjevi, Batkovi, Dorini (1) 

3. 3. 

2018 
 

PRVA 

SOBOTA 

19.00 

19.30 
 

 17.30 
17.55 

18.00 
 

19.00 

19.30 
 

19.30 

D.: rož. ven. za nov. duh. poklice 

mladinska skupina  
 Leše: molitev rožnega venca 

pobožnost križevega pota 

+++ Šuštarjevi in Šlosarjevi 
 

molitev rožnega venca in spoved 

Bistrica: +++ Jože Laussegger 

in teta Terezija Švegelj, obl. 

+ Antonija Šarabon, obl. 

3. POSTNA NEDELJA  
Kazimir, kralj 

2 Mz 20,1-17; Ps 19,8-11; 1 
Kor 1,22-25; Jn 2,13-25 

Gorečnost za tvojo hišo me 
použiva (Jn 2,17).  

– Gospod, ti imaš besede 
večnega življenja. 

4. 3. 

2018 
 

NEDELJA 

 

 

 

7.00 
 

7.00 
10.30 

15.00 
 

8.15 
8.45 

 
 

14.00 

B.: ++ Jože Žnidaršič, obl., in 
Milan Meglič 

+ Vida Bilandžič 
za žive in rajne farane/faranke  

Tržič – sv. Jožef: križev pot 
 

rožni venec 
Duplje: v zahvalo in čast Sv. 

Duha; (+ Jure Hojan; + 
Marija Šparovec, obl.) 

pobožnost križevega pota  
 

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. 

 


