
  

  
   

 

 

Resnično, resnično, povem vam: »Če pšenično zrno ne pade v 
zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo 
sadu. Kdor ima rad svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa sovraži 
svoje življenje na tem svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če 
kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo 
tudi moj služabnik. Če kdo meni služi,  ga bo počastil Oče.« (Jn 
12,24–26) 

 

Radi bi bili pšenično zrno, zaorano v zemljo, če bi mogli roditi stoteren sad, ne da bi 
morali za to umreti. Tako pa nas tvoje besede plašijo, ker smo navezani na ta svet in na 
njegove mamljivosti. Ti pa ne nehaš oznanjati, da je le v smrti življenje. Bodi zahvaljen za 
brezmejno potrpežljivost. V našem postu je delček umiranja, ko se grbimo vase in te 
prosim odpuščanja. (Berta Golob, Zahvala za Božji kruh)

 

OZNANILA: 
 

 Oljčne vejice: Ker je bila lani velika suša, letos pa konkretna zima, pa še 
zgodnja velika noč, imajo istrske župnije probleme s količino in velikostjo oljčnih 
vejic. Prosijo za razumevanje. S prostovoljnim prispevkom za oljčno vejico boste 
pomagali obnavljati istrske cerkve. 
 V ponedeljek, 19. 3. 2018  goduje sv. Jožef, zavetnik mož, očetov, ter 
delavcev ter zgled pravičnosti, čistosti in takojšnjega odziva na Božje povabilo. Ob 7.  
in 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega venca, ob 7.30 in 19. 
30 pa sv. maši. Pri maši ob 19.30 nas bo nagovoril g. Janez Slokan. Lani nam je 
Janez Slokan iz Mengša, ponovno poročen vdovec in oče štirih otrok, spregovoril o 
začetku svojega spreobrnjenja. Svojo vrnitev v Cerkev oz. spreobrnjenje  vidi kot 
nekajletni proces. Najpomembnejši vpliv je imelo dogajanje ob treh dogodkih: smrt 
žene Jane v prometni nesreči (31. 1. 1998); romanje v Paray-le-Monial in 
hrepenenje po čistosti (julij – oktober 2000); popolna posvetitev Jezusu po Marijinih 
rokah po knjigi svetega Ludvika Montfortskega (post 2002). Tokrat pa nas bo 
nagovoril o svoji nezmožnosti čistega življenja v mladosti in začetku zrelih let ter o 
čudežu, ki se je zgodil v Paray-le-Monialu, da je lahko živel čisto. K temu 
povabljeni farani in faranke župnij Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. S posebnim 
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pismom pa so k maši povabljeni vsi očetje veroučencev vseh treh župnij: Tržič 
– Bistrica, Duplje in Leše. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. 
uri pa se prične sv. maša. Uradne ure v Dupljah so od 9.30 do 11.30 ter od 13.30 do 14.30.  
 V torek, 20. 3. 2018  se ob 18.50 v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, sledi pa adoracija – to je zrenje Boga in oseben pogovor z Njim, 
ob 19.30 pa sv. maša.  
 V sredo, 21. 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. Vabimo nove člane in članice. 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? – 
Ko najboljše še vedno ni dovolj. 
 V četrtek, 22. 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.   
 V petek, 23. 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 €. 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, sledi 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, 24. 3. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Mladina. Na 
ta dan se obhaja liturgično praznovanje praznika Gospodovega oznanenja. 
Ob 19. uri se prične velikonočno spovedovanje (na voljo bojo »tuji spovedniki: 
kovorski župnik, lomsk župnik) in bo trajalo tudi med mašo. Ob 19. uri se prične 
tudi molitev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Pri maši se 
bomo zahvalili staršem, posebno materam, ženam, dekletom. Blagoslovili bomo 
srčke, ki so jih otroci naredili za matere, žene, dekleta. Matere veroučenskih otrok 
smo povabili s posebnim vabilom. Ob 8.15 se prične molitev rožnega venca v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah, ob 8.45 pa povabljeni k sveti maši. Pri maši se bomo zahvalili staršem, posebno 
materam, ženam, dekletom. Blagoslovili bomo srčke, ki so jih otroci naredili za matere, žene, dekleta. 
Matere veroučenskih otrok bomo povabili s posebnim vabilom. Ob 19. uri pa župnije Duplje in 



  

 
društvo Kriva jelka starše, predvsem matere, žene in dekleta vabita v Kulturni dom v Duplja na 
krajšo slovesnost potem pa vam za vaš praznik podarjata ogled monoigre Gregorja Čušina 
Jezni prerok.  Ob 17. uri se prične velikonočno spovedovanje (na voljo bojo »tuji spovednik«: 
kovorski župnik), ki bo spovedoval do 17.45. 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. Pri maši se bomo zahvalili staršem, posebno materam, ženam, dekletom. Blagoslovili 
bomo srčke, ki so jih otroci naredili za matere, žene, dekleta. Matere veroučenskih otrok bomo povabili 
s posebnim vabilom. Cerkev čisti skupina Okornovi, Hočevarjevi, Šlosarjevi, Samorašnikovi, 
Marjana Oblak, Katja Razinger (2). Hvala.  
  V nedeljo, 25. 3 2018 je cvetna nedelja. Pri vseh svetih mašah bomo 
blagoslovili zelenje, pri maši ob 10.30 bo blagoslov povezan s procesijo, ki 
se prične pri gasilnem domu v Bistrici. Pred in med vsako mašo bo potekalo 
spovedovanje. Tudi letos bi prosil za pomoč pri branju pasijona – bralci pridite v 
zakristijo – množico bo zastopalo ljudstvo. Tudi letos so pridne roke izdelale 
bagance (veliko ur so prostovoljno v to vložile). Z darom za baganco 
pomagate župniji. Za oljko daste prostovoljne darove, ki bodo letos 
namenjeni župniji Marezige. Letos jih je prizadela suša, ter velika noč je zelo 
zgodaj, zato so nabrali veliko manj olje kot običajno, zato bodo vejice manjše in 
količina bo manjša. Ob 15. uri je postna pobožnost pri sveti Ani (Ljubelj). Lepo 
vabljeni! Ob 8.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca. Pri maši ob 8.45 
bo blagoslov oljk in butaric povezan s procesijo, ki se prične pri znamenju na pokopališču. Pri 
maši se bo bral pasijon. Ob 8.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične molitev rožnega venca. Od 
8.30 so 8.50 bo g. Peter na voljo za sv. spoved. Pri maši ob 9. uri (daroval jo  bo g. Peter Kokotec) 
bo blagoslov butaric in oljk povezan s procesijo, ki se prične pri znamenju nad župnijskim 
domom. Pri maši se bo bral pasijon. 

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 Kristus) 

 

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 

 

NEDELJA 
 

LETO B 

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 

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 
Dan 13,1-62; Ps 22,1-6; Jn 8,1-11 
Nobeden, Gospod (Jn 8,11). 
– Ne bojim se hudega, ker je 
Bog z menoj. 

19. 3. 
2018 

 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

19.30 
 

 
17.30 

in 19.00 molitev rožnega venca 
B.: + Adela Golmajer 
+ Jožica Godnov  

 

uradne ure 
Duplje: molitev rožnega venca 



  

 
18.00 za rajne, za njihov večni mir; 

(+ Janko Kržišnik)  
Klavdija, mučenka 
4 Mz 21,4-9; Ps 101,2-21; Jn 8,21-30 
Kdo si ti? (Jn 8,25). 
– Gospod, sliši mojo molitev! 

20. 3. 
2018 

 

TOREK 

18.50 
19.30 

 

molitev rožnega venca in adoracija 
B.: + Stevo Bogdanič, obl. 
 

Nikolaj iz Flue, puščavni 
Dan 3,14-95; Ps Dan 3,52-56; Jn 8,31-42 
Naš oče je Abraham (Jn 8,39). 
– Hvalevreden in veličasten na 
veke.  

21. 3. 
2018 

 

 

SREDA 

18.10 
19.30 
19.30 
19.30 

molitvena skupina 
v zahvalo 
+ Igor Zupan (7. dan) 

srečanje skupine za so-pomoč z 
Božjo pomočjo   

Lea, spokornica 
1 Mz 17,3-9; Ps 104,4-9; Jn 8,51-59 
Še petdeset let nimaš in si videl 
Abrahama? (Jn 8,57). 
- Gospod, spomni se nas, ker 
nas ljubiš. 

22. 3. 
2018 

 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

18.00 
18.50 
19.30 
19.30 

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

Kovor: velikonočno spovedovanje 
rožni venec za duhovne poklice in večernice  
Bistr.: +++ iz družine Pečnik 
za zdravje in v zahvalo 

Turibij, škof 
Jer 20,10-13; Ps 17,2-7; Jn 10,31-42 
Naznanite ga, ovadimo ga (Jer 20,10).  
– V stiski sem klical Gospoda in 
me je uslišal. 

 

18.00 Duplje: križev pot 

23. 3. 
2018 

 

PETEK 
 

 

18.50 
19.30 

 
19.30 

 

 
 

17.30 
18.00 

rožni venec in križev pot  
B.: +++ Olga Jeruc ter starši 
Gramc in brat Slavko 
++ Štefka, obl., in Edi Povalej 

 

uradne ure 
rožni venec in križev pot 
Leše: +++ Viktor Papež, obl., 
in vsi Samorašnikovi 

GOSPODOVO OZANANENJE 
Ezk 37,21-28; Ps Jer 31,10-13; Jn 11,45-57 

Ali pride na praznik? (Jn 11,56). 
– Bog nas bo čuval kakor pastir 
svojo čredo. 
- B.: čisti skupina Mladina 
- Leše: čistijo Okornovi, 
Hočevarjevi, Šlosarjevi, 
Samorašnikovi, Marjana Oblak, 
Katja Razinger (2) 

24. 3. 
2018 

 

SOBOTA 

8.15 
8.45 

 
19.00 

 

17.00  
17.30  
18.00 

 

19.00 
19.30 
 

D.: rož. ven. za nov. duh. poklice 
+++ Eva in Bojan Kuhar ter 
Anica in Albin Kern 
KD: Gregor Čušin 

 

velikonočna spoved 
rožni venec in križev pot 
+++ Francka, Franci in Janez Razinger 

 

velikonočna spoved in rožni venec 
Bistrica: +++ Jože Štucin ter 
starši Štucin in Lesar 

6. POSTNA 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. 

25. 3. 
2018 

 

CVETNA 
NEDELJA 

 
 

 

7.00 
10.30 
15.00 

 

8.15 
8.45 
14.00 

 

8.30 
9.00 

+++ Marija Žnidaršič, obl., in iz družine Thaler 
za žive in rajne farane/faranke  
Tržič - sv. Ana: križev pot 

 

rožni venec 
D.: ++ Frančiška in Jožef Markič, obl. 

sv. Vid: križev pot  
 

rožni venec 
Leše: + Marija Papler 

 
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. 
 
 



  

 
RADIJSKI MISIJON: V programu Radia Ognjišče bo od 18. do 24. marca 2018 potekal 13. 
radijski misijon pod geslom "Pošlji Svetega Duha na nas". Lepo vabljeni k sodelovanju. 

 

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 V MEDJUGORJE (BIH): Romanje bo trajalo od 27. do 29. 4. 2018. Sami si 
priskrbite evropsko zdravstveno kartico, ki je brezplačna. Avtobus se je napolnil. Lahko pa se 
prijavite na čakalno list v primeru, da se bo kakšno mesto izpraznilo (064/182-333). 

 

RAHELIN VINOGRAD je vikend duhovni program za žene in može, ki trpijo za posledicami 
splava. NA tem vikendu boste v spremstvu neobsojajočih oseb, ki vam bodo pomagale na poti 
ozdravitve, našli upanje po splavu. Od 18. Do 20 maja in 7. Do 9. Septembra. Nisi  sam/a! 
http://rahelinvinograd.si. Voditeljica programa Katarina Nzobadora (Katarina@rahelinvinograd.si 
/ 069 621 009), duhovni vodja p. Tomaž Mikuš DJ (tomaž@rahelinvinograd.si / 064 178 014). 

 

KRONIKA: 
 

KRIŽEV POT: V nedeljo, 11. 3. 2017 se je ob 15. uri v cerkvi sv. Jurija v Bistrici začel moliti 
križev pot za mlade. Cerkev se je napolnila. Hvala. Mnogi ste se zahvalili za globoko besedilo 
križevega pota. 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta  je bilo v četrtek, 8. 3. 2018 s pričetkom ob 20. uri v 
župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo ogledali film – pričevanje, kjer nam je manekenka 
Amanda spregovorila o svojem srečanju z Bogom in Marijo, predvsem o tem kako  je to 
srečanje prineslo mir in srečo v njeno življenje. Po ogledu filma smo zmolili še Zdravo Marijo.  
Srečanje smo nadaljevali s tem, da je vsak izmed nas povedal, kako se ga je dotaknilo 
pričevanje gospoda Cirila Čuša, ki smo ga pri pridigi poslušali preteklo nedeljo. V soboto, 10. 3. 
je v Ljubljani srečanje članov Župnijskih pastoralnih svetov. V nedeljo 18. 3. bomo po sveti maši 
že lahko dobili bagance. V ponedeljek, 19. 3. na praznik svetega Jožefa nas bo obiskal g. Jožef 
Slokan. Povabili bomo vse moške, da jim bo spregovoril o svojem življenju. V soboto, 24. 3. na 
praznik Gospodovega oznanjenja bo Klara s pevskim zborom pripravila program. Povabili bomo 
vse mamice. Ta dan bomo lahko opravili tudi velikonočno sveto spoved. Spoved se bo začela 
že pred sveto mašo ob 19. uri, bo pa tudi med in po sveti maši. V nedeljo, 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. Blagoslovil jih bo novi direktor škofovih zavodov gospod Tone Česen. 
Božji grob se bo začel postavljati v ponedeljek, 26. 3. po 17. uri. Na Veliki četrtek, 29. 3. se 
bodo predstavili letošnji prvoobhajanci. Na Velikonočno nedeljo bo ob 7. uri procesija in nato 
sveta maša. Prosimo vse, ki so v procesiji sodelovali do sedaj, da bodo tudi to leto. Pregledali 
smo tudi pismo, ki ga je pripravila Darka in se bo poslalo staršem otrok, ki obiskujejo verouk. V 
pismu jih bomo povabili, da bi pomagali pri čiščenju učilnice. Sestanek ŽPS-ja se je z molitvijo in 
blagoslovom zaključil ob 21.15. Po sestanku je sledilo druženje. (Marjeta Hervol) 
 
 


