
   

  
   

 

 

K njemu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil: »Če hočeš, me 
moreš očistiti.« Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu 
rekel: »Hočem, bodi očiščen!« Gobe so takoj izginile in bil je očiščen. 
(Mr 1,40–42) 

 

Gobavec v evangelijski zgodbi vidi svojo stisko in nemoč. Drzne si priti iz 
svoje izoliranosti. Približa se Jezusu, pade predenj na kolena in mu reče: 
»Če hočeš, me moreš očistiti« (Mr 1,40). Kot gobavec moramo tudi mi 
najprej priznati svojo nemoč. Ne moremo se sami ozdraviti. Ne moremo 
preprosto skleniti, da se bomo od danes sprejemali takšne, kakršni smo. 

Potrebujemo izkušnjo, da nas nekdo brezpogojno sprejema. Gobavec zaupa Jezusu, da ga 
more očistiti, da ga more osvoboditi vseh očitkov samemu sebi, vsega samouničevanja in 
samorazvrednotenja, strahu, da bi bil zavrnjen, da ne bi bil dovolj dober, da bi bil neprivlačen. 
Tudi pri nas se lahko ozdravitev začne šele, ko se predamo Bogu, ko kot gobavec pademo na 
kolena pred Jezusa, ko iz globine zavpijemo in iskreno prosimo za pomoč.  (Povzeto po: 
Anselm Grün, Duhovne vaje za vsak dan) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 12. 2. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Na Trsteniku v župnijski cerkvi je dan celodnevnega 
češčenja. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 17. uri pa se prične 
sv. maša. Po maši je srečanje ŽPS-ja Duplje. Uradne ure v Dupljah so od 9.30 do 10.30 ter 
od 13.30 do 14.45.  

• V torek, 13. 2. 2018  se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca, ob 18.30 pa sv. maša. Po maši je adoracija (to je zrenje Boga in oseben pogovor z 
Njim). Lepo vabljeni. Na ta dan v Dupljah ni verouka. 

• V sredo, 14. 2. 2018 je pepelnica in dan strogega posta. Pri mašah ob 9. (pol ure 
pred mašo rožni vence za spreobrnjenje) in ob 18.30 uri (ob 17.10 pa srečanje molitvene 
skupine) bo potekal obred pepeljenja. Bogu bomo izročili našo minljivost, da nam podari 
večnost, Bogu bomo izročili svojo grešnost, da nam podari svetost. Po večerni sv. maši je 
srečanje Biblične skupine. Pogovarjali se bomo ob naslovu Kako mi je lahko odpuščeno? (Jn 
14,1-14). Lepo vabljeni »stari« in novi člani iz vseh treh župnij: Tržič . Bistrica, Leše in Duplje.  
V župnišču v Dupljah je pred celodnevnim češčenjem v  sredo, 14. 2. 2018 ob 9. uri čistilna 
akcija župnišča. Vabljeni moški in ženske. Ob 16.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni 
venec za spreobrnjenje, ob 17. uri pa se prične sveta maša z obredom pepeljenja. Ob 
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16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za spreobrnjenje, ob 
17. uri pa povabljeni k sveti maši z obredom pepeljenja, ki jo bo daroval kovorski župnik. Za 
farane in faranke vseh treh župnij Tržič - Bistrica, Leše in Duplje imamo nekaj postnih 
predlogov. Telesni post nam je v pomoč, da se spremenimo na bolje, da odpravimo kakšno 
odvisnost, napačno strast, grešno navadno. Telesni post ne sme biti samemu sebi namen. Za 
odrasle je tukaj nekaj priporočil: petke v postu lahko preživim zelo skromno; vzel si bom 
vsak dan 1 uro z otroke; angažirano bom opravljal obveznosti v službi; vzpostavil bom 
kontakt s 3 ljudmi, s katerimi se ne razumem in jih povabil na kavo, … Za otroke veljajo 
naslednja priporočil (lahko jih upoštevajo tudi odrasli): uporabljal bom računalnik največ 
pol ure dnevno; na telefon bom dosegljiv le med 16. in 18. uro; prevzel bom dodatno 
zadolžitev doma. Ta priporočila se je spomnil faran iz Dupelj in jih poslal po e-mailu. Hvala. 

• V četrtek, 15. 2. 2018 je ob 18.30 v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za nove 
duhovne poklice in svetost duhovnikov, ob 18.30 pa se prične maša. Po maši bo v 
župnišču v Bistrici srečanje ŽPS-ja Tržič - Bistrica (pred srečanjem povabljeni k sv. maši). 
Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin.  

• V petek, 16. 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. Uradne ure so v Lešah od 13.30 do 14.30 (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 in med mašo bomo molili križev pot. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
rožni venec za blagoslov družin. Ob 20. uri je v župnišču v Dupljah srečanje zakonske 
skupine (1. skupina). 

• V soboto, 17. 2. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Kovorska 25 - 59. Iz 
tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Ob 18. uri se začne z 
molitvijo rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Ob 19.30 se v župnijskem 
domu v Bistrici prične mladinsko srečanje župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. Lepo 
vabljeni! Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. 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. Mašo po potekala tudi 
pobožnost križevega pota. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev čisti skupina 
Špornovi, Valavčkovi, Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (1). Hvala.  

• V nedelja, 18. 2. 2018 je 1. postna nedelja. Vabljeni, da z darovanjem sv. maše skupaj 
slavimo Boga. Pobožnost križevega pota poteka v cerkvi sv. Andreja v Tržiču ob 15. uri. Ob 
8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša. Ob 14. uri 
povabljeni v cerkev sv. Vida k pobožnosti križevega pota.

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za februar 2018 (19.2.), marec 2018 in april 
2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi. 

 

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. Petek preživite bolj skromno in ta denar 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: 
 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical VIKTORIJA ZADEL (Na Logu 24, župnija Tržič - 
Bistrica; 84 let). Umrla je 30. 1. 2018, pogreb pa je bil 5. 1. 2018  v Tržiču. Gospod, daj ji 
večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen.  

 

V torek, 6. 2. 2018 je Župnijska Karitas Tržič – Bistrica imela redni mesečni sestanek. To 
srečanje smo pričeli po večerni maši v župnišču v Bistrici z molitvijo Bogoslužnih večernic, ki jih 
je vodil g. župnik. Letna poročila, ki so jih pripravili posamezni prostovoljci, so oddana. Zaključila 
se je akcija zbiranja hrane po trgovinah, ki je potekala v adventnem času. Zbralo se je za 236 kg 
artiklov. V februarju  se bo naročila EU hrana pri škofijski Karitas. (Mojca Sedminek) 

 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 7. 2. 2018 se je pri maši ob 18.30 
srečanje pričela skupina za so-pomoč z Božjo pomočjo. Prišli so 4 člani. Po maši so srečanje 
nadaljevali v župnišču. Pogovarjali so se KAKO SE LAHKO SPOPADEM S STRESOM? Ustavili 
smo se pri osmem načelu: PREOBRAZBA – IZROČITE SVOJ STRES KRISTUSU. Največji vir 
stresa so poskusi, da bi živeli neodvisnost od Boga, ki nas je ustvaril, da bi hodili po lastnih 
poteh in bili sami sebi namen. Če še niste izročili svojega življenja Kristusu, potrebujete 
preobrazbo. Izročite svoje življenje z vsemi svojimi stresi Kristusu. Uravnoteženost v življenju je 
ključ obvladovanja stresa. Srečanje smo končali ob 21. uri.

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical JANEZA MRAKA (Zelenica 1, župnija Tržič - 
Bistrica; 86 let). Umrl je 1. 2. 2018, pogreb pa je bil 8. 2. 2018  v Tržiču. Gospod, daj mu 
večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. Namesto cvetja so za 
maše za rajnega darovali: sosed Janez Primožič (1 maša) in zakonca Turk (1 maša). Hvala. 

 
  

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) 
 

6. NEDELJA MED LETOM 
Lurška Mati Božja 

3Mz 13,1-2.44-46; Ps 32,1-11; 
1 Kor 10,31-11,1; Mr 1,40-45 

Hočem, bodi očiščen! (Mr 1,41). 
– Gospod, ti si moje zavetje.  

11. 2. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

7.00 
10.30 

 

8.15 

8.45 
 

za žive in rajne farane/faranke  
B.: ++ Anton in Kristina Špik 

 

rožni venec 

Duplje: ++ Janez Škrjanc in 
Klemen Šavs; (++ Justina in 

Silvo Bodljaj) 

Evlalija, mučenka 
Jak 1,1-11; Ps 118,67-76; Mr 8,11-13 

Kaj hoče ta rod imeti 

znamenje? (Mr 8,12). 
– Gospod, usmili se me in bom 

12. 2. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 

7.30 
 

 
16.30 

17.00 

molitev rožnega venca 

B.: + Jakob Smolej, obl. 
 

uradne ure 
molitev rožnega venca 

Duplje: + Mirko Čuden, obl.; 
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živel. 
 

 

 
17.30 

(+ Jakob Mali, obl.) 
srečanje ŽPS-ja Duplje 

Kristina, vdova 
Jak 1,12-18; Ps 93,12-19; Mr 8,14-21 

Ali imate srce zaslepljeno? (Mr 

8,17). 
 

Duplje: 9.00 – čistilna akcija 
Duplje: ni verouka 

13. 2. 

2018 
 

TOREK 

14.00 
 

18.00 

18.30 

19.00 

Leše - pogreb: + Jakob Meglič 
 

molitev rožnega venca  

B.: + Janez Hladnik 

adoracija 
 

– Blagor človeku, ki ga Bog 

poučuje! 

Valentin (Zdravko), mučenka 

PEPELNICA 

Jl 2,12-18; Ps 50,3-17; 2 Kor 

5,20-21; 6,1-2; Mt 6,1-6.16-18 
Spravite se z Bogom! (2 Kor 5,20). 

– Usmili se nas, o Bog, ker smo 

grešili.  
 

16.30 rožni venec za spreobrnjenje 

17.00 L.: ++ Ciril in Ivanka Borštnar 

14. 2. 

2018 
 

 

SREDA 

16.30 

17.00 

8.30 

9.00 

17.10 
18.30 

19.00 

D.:  rož. ven. za spreobrnjenje  

++ Milica in Mirko Teran 
 

rožni venec za spreobrnjenje 
za blagoslov Mateja in Polone 

molitvena skupina 
B.: + Janez Mrak (7. dan) 

srečanje  Biblične skupine  

Klavdij, redovnik 
5 Mz 30,15-20; Ps 1,1-6; Lk 9,22-25 

Ljubi Gospoda, … (5 Mz 30,16). 

- Blagor človeku, ki zaupa v 
Gospoda. 

15. 2. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

18.00 

18.30 
 

19.00 

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

rožni venec za duhovne poklice 

B.: +++ sin Miro Hrgovič ter 
starši Tončka in Joža Hladnik 

srečanje ŽPS-ja Tržič - Bistrica 

Julijana, mučenka 
Iz 58,1-9a; Ps 50,3-19; Mt 9,14-15 

Raztrgaj krivične spone (Iz 58,6).  

– Skesanega in ponižnega srca, 
o Bog, ne zametuješ.  

 

Duplje: 17.00 – križev pot 

20.00 – 1. zakonska skupina 

16. 2. 

2018 
 

PETEK 
 

 

17.45 

18.30 
 

 
16.30 

17.00 
 

17.00 

križev pot in rožni venec 

B.: ++ Anton in Elizabeta Svetic  
 

uradne ure 
molitev rožnega venca 

L.: +++ Janez Mravlje, Franci 
Razinger in Anže Peterman 

pobožnost križevega pota 

Sedem ustanovitelj. servitov 
Iz 58,9b-14; Ps 85,1-2; Lk 5,27-32 

Hodi za menoj (Lk 5,27). 
– Gospod, vodi me po poti resnice. 

- B.: čisti skupina Kovorska 25-59 

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, 
Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (1) 

17. 2. 

2018 
 

SOBOTA 

17.00 
 

 16.30 

17.00 
17.00 

 

18.00 

18.30
19.30 

D.: rož. ven. za nov. duh. poklice  
 Leše: molitev rožnega venca 

+ Jožefa Horvat 
pobožnost križevega pota 

 

molitev rožnega venca  

Bistrica: ++ zakonca Blažič 
mladinska skupina 

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 

 

 

 

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 

 
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. 

 

 


