
   

  
   

 

 

V templju je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce 
denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz 
templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel denar in 
prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse 
to in iz hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Judje so mu rekli: 
»Kakšno znamenje nam pokažeš, ker takó delaš?« Jezus jim je 
odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom 

postavil.« (Jn 2,13–16.18–19) 
 

Hvala ti, Jezus, da tudi to nedeljo prihajaš v moje srce. Očisti ga tako, kot si očistil jeruzalemski 
tempelj. Naj moje srce zares postane tvoj tempelj, v katerem ne bo barantanja za nepomembne 
stvari tega sveta. Naj moje srce postane tvoj dom, Jezus, v katerem tvoj šepet preglasi bučnost 
sveta. Hvala, Jezus, ker vedno znova obnavljaš tempelj mojega srca. Amen. (Po Uvodi pri 
nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto A) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 5. 3. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 17. uri je v župnišču v Dupljah priprava za starše 
in botre, ki bodo v nedeljo (11. 3. 2018) prinesli otroke k sv. krstu. Ob 17.30 se v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša. Po maši je v župnišču 
srečanje ŽPS – ja Duplje. Uradnih ur v Dupljah so od 9.30 do 11.30 ter od 13.30 do 14.30.  

• V torek, 6. 3. 2018  se ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca, ob 19.30 pa sv. maša. Po maši je srečanje Župnijske Karitas (pred srečanjem 
povabljeni k sv. maši). Lepo vabljeni »stari in novi« člani.  

• V sredo, 7. 3. 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 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, 8. 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 je srečanje 
ŽPS – ja Tržič – Bistrica (pred srečanjem povabljeni k sv. maši). Ob 18. uri je v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin.  
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• V petek, 9. 3. 2018 se ob 18.50 v kapeli sv. Marije Goretti začne molitev rožnega 
venca in potem pobožnost križevega pota, ob 19.30 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. Do sedaj ste zbrali 50 €. Bog povrni. 
Uradne ure v Lešah so od 13.30 do 14.30. Ob 17. uri je v župnišču srečanje za starše 
letošnjih prvoobhajancev. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega 
venca za spreobrnjenje grešnikov. 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.   

• V soboto, 10. 3. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Loka, Na Logu, Cesta 
na Loko. Iz tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Ob 19. uri je 
molitev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. V škofovih zavodih v 
Ljubljani (Šentvid) bo ob 9. uri srečanje članov ŽPS, ki se jim lahko pridružijo tudi tisti, ki čutijo 
skrb za Cerkev na Slovenskem. Tema srečanja bo »Kaj jaz lahko storim?« Navezuje se na 
vedno večje pomanjkanje duhovnikov, kar bo v bližnji prihodnosti privedlo do tega, da bodo 
mnoge župnije v soupravi (to je brez stalno navzočega duhovnika). Zaradi lažje organizacije se 
udeleženci prijavite v župnišču (lahko po telefonu) do 6. marca člani ŽPS-jev iz vseh treh 
župnij, ki jih služim. Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov 
družin, ob 19. uri pa je v župnišču srečanje s skupino Zavod Živim. V Zavodu ŽIV!M 
verjamejo, da ima vsak človek pravico do življenja od spočetja do naravne smrti. Naše 
poslanstvo je pomagati ženskam in njihovim družinam, ki se soočajo z nenačrtovano 
nosečnostjo in tistim, ki trpijo zaradi posledic splava. Želijo pa tudi dvigniti zavest, da je prav 
vsak izmed nas odgovoren, da v okolju, kjer živi, prinaša upanje in veselje ter da s svojim 
življenjem aktivno gradi kulturo življenja. Vabljeni mladi in odrasli, da se odpremo 
krščanskemu pogledu na življenje. Tu poteka tudi 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 (2). Hvala.  

• V nedelja, 11. 3. 2018 je 4. postna, vesela nedelja. Vabljeni, da z darovanjem sv. maše 
skupaj slavimo Boga. Pobožnost križevega pota bo potekala pri sv. Juriju ob 15. uri. Ob 
8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša. Ob 12. uri 
pa bom v cerkvi sv. Vida v Dupljah krstil Mašo Čimžar in Tima Požuna. Ob 15. uri 
povabljeni k pobožnosti križevega pota k sv. Juriju (Bistrica pri Tržiču).

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za marec (28.3.), april, maj, junij, julij in 

avgust 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 59 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). Do sedaj je prijavljenih 33 romarjev in romaric. Lepo vabljeni. 

 

KRONIKA: 
 

ČISTILNA AKCIJA: V soboto, 24. 2. 2018 so se čistili prenovljeni prostori veroučne šole. Poleg 
župnika sta čistili še dve starejši gospe. Čistili smo od 9. do 13. ure. Bog povrni.  

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical VIKTORJA ŠVABA (Pod Šijo 20, župnija Tržič - 
Bistrica; 91 let). Umrl je 25. 2. 2018, pogreb pa je bil 3. 3. 2018  v Tržiču. Gospod, daj mu večni 
pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.  

 

PRVI PETEK: V petek, 2. 3. 2018 so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za nove 
duhovne poklice in svetost duhovnikov. Zbrali ste €. Maša po tem namenu se bo darovala v 
župnijski kapeli v ponedeljek, 26. 3. 2018 ob 7.30. Bog Vam povrni. 

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) 
 

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 

 

LETO B 

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 

Hadrijan, mučenec 
2 Kr 5,1-15a; Ps 41,2-42,4; Lk 4,24-30 

V resnici pa vam povem (Lk 4,25). 

– Mojo dušo žeja po Bogu, po 

5. 3. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

 
17.00 

molitev rožnega venca 

B.: +++ starši in stari starši Rajkovič 
 

uradne ure 
priprava na krst 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

živem Bogu.  17.30 
18.00 

18.30 

Duplje: molitev rožnega venca 
+ Luka Meglič 

srečanje ŽPS - ja Duplje 

Fridolin (Miroslav), opat 
Dan 3,25-43; Ps 24,4-9; Mt 18,21-35 

Reši nas s svojo čudežno močjo 

(Dan 3,43). 

– Gospod, spomni se svojega 
usmiljenja! 

6. 3. 

2018 
 

TOREK 

19.00 
19.30 

 
20.00 

molitev rožnega venca 
B.: +++ starši ter Draga in 

Terezija Perko 
srečanje Župnijske Karitas 

Perpetua in Felicita, mučenki 
5 Mz 4,1-9; Ps 147,12-20; Mt 5,17-19 

Oznanjuj jih svojim otrokom in 

vnukom (5 Mz 4,9). 

– Hvali, Jeruzalem, Gospoda.  

7. 3. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 
19.30 

20.00 

molitvena skupina 
B.: + Jakob Šter 

skupina za so-pomoč z Božjo 
pomočjo 

Janez od Boga, redovnik 
Jer 7,23-28; Ps 94,1-9; Lk 11,14-23 

Zato bodo oni vaši sodniki (Lk 11,19). 

- Odprite srca božji milosti. 

8. 3. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

19.00 
19.30 

20.00 

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

rožni venec za duhovne poklice 
B.: + Marijan Slabe 

srečanje ŽPS – ja Tržič - Bistrica 

Frančiška Rimska, redovnica 
Oz 14,2-10; Ps 80,6-17; Mr 12,28b-34 

Nisi daleč od božjega kraljestva 

(Mr 12,34).  

– Naš Bog govori: poslušajte 
me! 

 

18.00 Duplje: križev pot 
 

9. 3. 

2018 
 

PETEK 
 

 

10.00 
10.30 

10.30 
18.45 

19.30 
 

 
17.00 

17.30 
17.55

18.00 

Dom: spoved in rožni venec 
Dom: +++ Vovnikovi 

Dom: ++ brat Jože in žena Anica Turk 

rožni venec in križev pot  

B.: + Marija Pečnik, obl. 
 

uradne ure 
srečanje za starše 3. R. 

molitev rožnega venca 
pobožnost križevega pota  

Leše: + Marjan Papler 

40 mučencev 
Oz 6,1-6; Ps 50,3-21; Lk 18,9-14 

Bog, bodi milostljiv meni 

grešniku (Lk 18,13). 
– Bog hoče ljubezni, ne daritve. 

- Bistrica: čisti skupina Loka, 
Na Logu, Cesta na Loko 

- Leše: čistijo Rakotovi, 

Kroparjevi, Batkovi, Dorini (2) 

10. 3. 

2018 
 

SOBOTA 

8.00 
 

18.00 

19.00 
 

 17.30 

17.55 
18.00 

 

19.00 

19.30 
 

Ljubljana: srečanje ŽPS - jev 
 

D.: rož. ven. za nov. duh. poklice 

Zavod Živim 
 Leše: molitev rožnega venca 

pobožnost križevega pota 

+ Frančiška Primožič 
 

molitev rožnega venca in spoved 

Bistrica: +++ Marija, obl., in 

Franc Praprotnik 

4. POSTNA NEDELJA  
Benedikt, škof 

2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 
137,1-6; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21 

Bog, ki je bogat v usmiljenju 

(Ef 2,4).  
– Gorje mi, če se te ne bom 

spominjal. 

11. 3. 

2018 
 

VESELA 

NEDELJA 

 

 

 

7.00 
10.30 

15.00 
 

8.15 
8.45 

 

15.00 

za žive in rajne farane/faranke  
+ Marija Cotelj 

sv. Jurij: križev pot 
 

rožni venec 
Duplje: +++ starši Čadež in brat Slavko 

ter Aleš Dovžan; (+ Franc Jeglič, obl.) 

sv. Jurij (Bistrica): križev pot  

 

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. 

 


