
   

  
   

 

 

Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, 
ampak da bi se svet po njem rešil. Sodba pa je v tem, da je prišla 
luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč,  kajti njihova 
dela so bila hudobna. Kdor namreč dela húdo, sovraži luč in ne 
pride k luči, da se ne bi pokazala njegova dela. Kdor pa se ravna 
po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela 

narejena v Bogu.« (Jn 3,17.19–21) 
 

Hvala ti, Jezus, da si prišel na svet učit, kako živeti. Hvala ti, Oče, da si poslal Sina, 
da bi svet po njem odrešil. Hvala ti, o Bog, da nam razsvetljuješ našo človeško temo 
in nas nasičuješ s svojim telesom, ki je kruh večnosti. Amen. (Po Uvodi pri 
nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto A) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 12. 3. 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 so po verouku do 
17.30.  

• V torek, 13. 3. 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. 
• V sredo, 14. 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. Po maši se prične srečanje Biblične skupine za vse 3 župnije: Tržič – 
Bistrica, Duplje in Leše. Pogovarjali se bomo na temo Ali je Bog resnično 
popoln? (Mt 5,43-48). Lepo vabljeni! 
• V četrtek, 15. 3. 2018 je ob 18.50 v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za 
nove duhovne poklice in svetost duhovnikov, ob 19.20 se pričnejo večernice – 
molitev Cerkve, ob 19.30 pa se prične maša. Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah 

rožni venec za blagoslov družin.   
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• V petek, 16. 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 125 €. Bog Vam povrni. Uradne 

ure v Lešah so od 13.30 do 14.30. 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. Ob 20. Uri je v župnišču v Dupljah srečanje 
obeh zakonskih skupin. Ogledali si bomo film Greben rešenih. Film govori o 
pomembnosti zakonske zveze, družine in o veri.   

• V soboto, 17. 3. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Stara 
Bistrica. 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. Ob 18. uri 

je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. 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 Okornovi, 

Hočevarjevi, Šlosarjevi, Samorašnikovi, Marjana Oblak, Katja Razinger (1). Hvala. Ob 
20.30 je v župnišču v Lešah srečanje mladinske skupine treh župnij Tržič – 
Bistrica, Leše in Duplje. Lepo vabljeni!   
• V nedelja, 18. 3. 2018 je 5. postna, tiha nedelja. Vabljeni, da z darovanjem 
sv. maše skupaj slavimo Boga. Pobožnost križevega pota bo potekala pri sv. 
Katarini v Lomu 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 k pobožnosti križevega pota k sv. Vidu. 
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za 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 44 romarjev in romaric. Lepo vabljeni. 

 

KRONIKA: 
 

G. CIRIL ČUŠ: Dobil sem kar nekaj zahval, da smo ga povabili. Negujmo živ odnos 
z Emanuelom – Bog z nami.  

 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo,3. 10. 2018 se je pri maši 
ob 19.30 srečanje pričela skupina za so-pomoč z Božjo pomočjo. Prišlo je 5 članov. 
Po maši so srečanje nadaljevali v župnišču. Pogovarjali so se KAKO LAHKO 
NEUSPEH PRELEVIM V USPEH? Brali smo odlomek Lk 5,1-11. Peter in njegovi 
tovariši so lovili celo noč, vendar niso ničesar ulovili. To je bilo nenavadno, kajti 
Peter je bil profesionalec, ne pa novinec. Naslednjega dne so učenci, zelo utrujeni in 
razočarani, ko je mimo prišel Jezus in rekel. »Peter, rad bi spregovoril s tvoje ladje.« 
Peter se je odzval, vzel Jezusa na ladjo ter odrinil nedaleč stran od obale. Od tam je 
Jezus lahko spregovoril množici, ki je bila na obali. Po končanem sporočilu je Jezus 
rekel množici: »Zdaj pa pojdimo ribarit. Odrinite daleč in vrzite mreže!« Toda Peter je 
odgovoril: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli, toda na tvojo besedo 
bom vrgel mreže.« Ker so ubogali, so ujeli toliko rib, da so se jim mreže začele trgati. 
Srečanje smo končali ob 21. uri.  

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) 
 

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 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

7.00 

7.00 
10.30 

15.00 
 

8.15 

8.45 
 

15.00 

B: za žive in rajne farane/faranke  

+ Franc Jeglič, obl. 
+ 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 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Justina, redovnica 
Iz 65,17-21; Ps 29,2-13b; Jn 4,43-54 

Pojdi, tvoj sin živi (Jn 4,50). 
– Gospod, slavim te, ker si me 

osvobodil. 

12. 3. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

 

 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 
B.: za srečno zadnjo uro 

 

uradne ure 

Duplje: molitev rožnega venca 
+++ starši in Anka Kolničar  

Kristina, devica, mučenka 
Ezk 47,1-12; Ps 45,2-9; Jn 5,1-16 

Ali hočeš ozdraveti? (Jn 5,6). 
– Bog je naše zavetje 

13. 3. 

2018 
 

TOREK 

19.00 
19.30 

19.30 
20.00 

molitev rožnega venca 
B.: + Janez Mrak (30. dan) 

+ Jurij Hojan 
adoracija – zrenje Boga 

Matilda, kraljica 

Iz 49,8-15; Ps 144,8-18; Jn 5,17-30 

Pridite na svetlo! (Iz 49,9). 

– Usmiljen in milostljiv je 
Gospod.  

14. 3. 

2018 
 

 

SREDA 

17.30 

18.00 
 

18.10 
19.30 

19.30 
20.00 

molitev rožnega venca 

Leše: + Jakob Meglič (30. dan) 
 

molitvena skupina 
B.: +++ Jelka, Matevž in Katarina Primožič  

+ Ivanka Medič 
srečanje Biblične skupine  

Artemij, redovnik 
2 Mz 32,7-14; Ps 105,19-23; Jn 5,31-47 

Pojdi, stopi dol! (2 Mz 32,7). 
- Gospod, spomni se nas, ker 

nas ljubiš. 

15. 3. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

18.50 
19.20 

19.30 
19.30 

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

rožni venec za duhovne poklice 
molitev večernic – molitev Cerkve 

Bistrica: + Marija Pagon  
za ozdravitev rodovnih korenin družine Benedik 

Hilarij Oglejski, škof 
Mdr 2,1-22; Ps 33,17-23; Jn 7,1-30 

Ali ni ta tisti, ki ga hočejo 
umoriti? (Jn 7,25).  

– Blizu je Gospod njim, ki so 
potrtega srca. 

 

18.00 Duplje: križev pot 

20.00 zakonski skupini 

16. 3. 

2018 
 

PETEK 
 

 

18.50 
19.30 

 

 

17.30 
17.55

18.00 

rožni venec in križev pot  
B.: + Jelica Sušnik 

 

uradne ure 

molitev rožnega venca 
pobožnost križevega pota  

Leše: +++ Cvenkeljnove iz 

Peračice 

Patrik (Patricij), škof 
Jer 11,18-20; Ps 7,2-12; Jn 7,40-53 

Zakaj ga niste privedli? (Jn 7,45). 

– Gospod, moj Bog, k tebi se 
zatekam. 

- B.: čisti skupina Stara Bistrica 

- Leše: čistijo Okornovi, 

Hočevarjevi, Šlosarjevi, 
Samorašnikovi, Marjana Oblak, 

Katja Razinger (1) 

17. 3. 

2018 
 

SOBOTA 

18.00 
 

 17.30 
17.55 

18.00 

20.30 
 

19.00 

19.30 
 

D.: rož. ven. za nov. duh. poklice 

 Leše: molitev rožnega venca 

pobožnost križevega pota 

+++ Cvenkeljnovi 

srečanje mladinske skupine 
 

molitev rožnega venca 

Bistrica: + Terezija Duh, obl. 

5. POSTNA, TIHA NEDELJA  
Ciril Jeruzalemski, škof 

Jer 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; 
Heb 5,7-9; Jn 12,20-33 

Gospod, radi bi videli Jezusa 
(Jn 12,21).  

– Čisto srce, o Bog, mi ustvari. 

18. 3. 

2018 
 

VESELA 

NEDELJA 

 

 

 

7.00 
10.30 

 
15.00 

 

8.15 
8.45 

 

14.00 

za žive in rajne farane/faranke  
+++ starši in Niko Jensterle 

ter sorodniki 
Lom - sv. Katarina: križev pot 

 

rožni venec 
Duplje: ++ Ciril in Frančiška Jelar; 

(++ Anton in Frančiška Trebar) 

sv. Vid: 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. 

 



   

 

Poročilo Župnijske Karitas za leto 2017 
 
V letu 2017 nas je delovalo 24 članov in 12 občasnih članov, ki smo 
skupaj opravili 3.257 delovnih ur, kar pomeni, da smo bili zelo 
prizadevni. Nekaj članov nas je zapustilo, nekaj pa se jih je na novo 
pridružilo. 
Vsak mesec se je zadnji četrtek v skladišču delila hrana, na dva 
meseca pa smo jo razvozili tudi po domovih upravičencem, ki sami ne 
morajo priti ponjo. Delili smo EU hrano, hrano, ki se je nabrala po 
vozičkih trgovin in kar smo jo dodatno nabavili sami. Skupaj smo jo 
razdelili preko 17 ton, na kar smo res lahko upravičeno ponosni.  
Pred Velikonočnimi prazniki smo uporabnike naše pomoči razveselili in 
jim polepšali praznike z velikonočno šunko. Pred Božičem pa smo jim 
dodelili živilske bone za trgovino Hofer. Bili so zelo veseli, saj je vsak 
lahko kupil, kar je trenutno najbolj potreboval, hkrati pa smo imeli 
prostovoljci precej olajšano delo. 
V skladišču smo vsak mesec naredili inventuro in skladišče počistili.  
Vsako prvo sredo se odvija dežurstvo v Gasilnem domu, razen v 
mesecu avgustu.  
Kot vsako leto, smo nudili pomoč pri plačilo položnic ljudem iz Bistrice, 
za Tržičane pa smo napisali kar nekaj priporočil na Škofijsko Karitas 
Ljubljana, da tako pomagamo ljudem v stiski. Ravno tako smo v 
sodelovanju s Škofijsko Karitas pomagali pri nakupu šolskih potrebščin 
in v okviru akcije za kurjavo. Omogočili smo letovanje v Karitasovi 
Sončni hiši v Portorožu 4 otrokom in 1 mladostniku.  
Za pridobivanje lastnih sredstev smo izpeljali prodajo sveč, pred 
adventom smo izdelali adventne venčke, sodelovali pa smo tudi v akciji 
Vidni in previdni in razdelili odsevnike.  Pridobili smo vstopnice za 
koncert v Tržiču, katere smo razdelili paru in 2 gospema, ki se sami 
tega ne bi mogli privoščiti.  Posamezniki so nam med letom donirali 
šolske potrebščine, konzerve, mila in šampone.  



   

 

Pekarna Doni nam dnevno podarja kruh in pecivo, kar ga ostane ob 
zaprtju, dnevno ga razdelimo med pomoči potrebne. Konec decembra, 
ko je imel lastnik rojstni dan smo ga prostovoljci v zahvalo presenetili s 
torto in pesmijo. V spomin smo mu naknadno dali še skupinsko sliko z 
našim logotipom. 
Molimo rožni venec z žalujočimi ob 7 in 30 dnevu po pogrebu, pomagali 
smo pri organizaciji maše za bolnike, poskrbeli za pogostitev in 
druženje po maši.  V tednu Karitas smo med mašami predstavili delo 
preko leta. 
Obnovili smo donatorske pogodbe z Komunalo in BPT za leto 2018. 
Naši prostovoljci v DPU obiskujejo nekaj osamljenih stanovalcev in jim 
tako krajšajo dneve. Udeležili so se tudi domskega piknika. Dana je bila 
pobuda, da se v domu organizira bralni kotiček, katerega bodo prevzeli 
mlajši člani našega občestva. 
Spomladi sta se dva prostovoljca udeležila predavanja, ki ga je 
organizirala Škofijska Karitas, v jeseni pa en član predavanja HASAP in 
si tako pridobil potrdilo o opravljenem tečaju. 
Konec oktobra se nas je nekaj prostovoljcev udeležilo romanja v 
Međugorje, kjer smo se še bolj povezali med seboj. 
Župnik nas je poleti spet gostil na terasi, za kar se mu iskreno 
zahvaljujemo, prav tako zahvala velja našemu članu Jožetu Dovžanu, ki 
nam vsakokrat podari prevoz EU hrane iz Ljubljane. 
Veseli smo, da lahko pomagamo. Stisk je veliko. V našem kraju se 
zaenkrat še ne pozna gospodarska rast, ki naj bi bila v naši državi. 
Hvaležni smo donatorjem, vsem ljudem, ki karkoli prispevajo po 
trgovinah, nabirkah, ne nazadnje nam, ki s svojim delom kakorkoli 
pomagamo: z besedo, molitvijo, dvigom težkih škatel, prekladanjem 
papirjev, ….. 
Naj nas Bog spremlja še naprej in nam pomaga odkriti in ublažiti 
najtežje stiske. 
 

Pripravili tajnici ŽK Tržič-Bistrica 
Polona Dulc, Špela Hafner  

 


