
   

  
   

 

 

DUHOVNA MISEL: Čeprav je bil Jezus Kristus v 
Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, 
ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel 
podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po 
zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe 
ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, 
smrti na križu (Flp, 2, 6–8). Jezusove misli in občutja 
izhajajo iz njegove popolne pokornosti Očetu, ki želi, da 
se podarja bratom in sestram vse do darovanja samega 

sebe na križu. Enačiti se z Jezusom torej pomeni poglabljati vsak dan pokornost 
Očetu, ki želi, da se podarjamo bratom in sestram vse do darovanja nas samih. To 
pomeni biti kristjani. Ne samo za duhovnike, redovnike in redovnice, ki nimajo 
družine in so odmaknjeni od sveta, temveč za vse: moške, ženske, mlade, stare, 
delavce, ljudi v različnih poklicih, poročene ali samske, izobražene ali neizobražene. 
Nobene življenjske situacije ni, ki ne bi zahtevala, da smo poslušni Bogu in da se 
podarjamo bratom in sestram. Vsak kristjan, če hoče biti kristjan, mora po tej poti. 
Vse drugo je dodatek. Taki kristjani so sol in luč okolij, v katerih živijo. »Ampak to je 
težko!«Res je, toda samo to vodi v veselje in slavo. Ne samo v posmrtnem življenju. 
(Po: 365 + 1 dan s Teboj) 

 

OZNANILA: 
 

• V velikem tednu v veroučni šoli Tržič – Bistrica poteka spoved, 
verouk je tudi obiskovanje velikonočnega tridnevja. K temu so posebno 
vabljeni pripravniki na zakrament prvega svetega obhajila (3. razred) in 
pripravniki na zakrament svete birme (8. in 9. razreda). Gospod Jezus nas 
vabi, da ga spremljamo na tej poti ljubezni, ki se ne ustraši niti križa, da 
nas bo popeljal v slavo vstajenja. Dragi starši, vzemite si čas in spremljate 
svoje otroke na poti vere! 

BISTRIŠKI ZVON 

6. POSTNA, CVETNA NEDELJA  
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• V ponedeljek, 26. 3. 2018  se ob 7.  uri v kapeli sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa bo sv. maša.  
• V torek, 27. 3. 2018  se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične 
velikonočna spoved in molitev rožnega venca, ob 10.30 pa sveta maša. Ob 
18.50 bo v kapeli sv. Marije Goretti molitev rožnega venca, sledi pa 
adoracija – to je zrenje Boga in oseben pogovor z Njim, ob 19.30 pa bo 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. V župnijah Tržič – Bistrica, Dupljah in 
Lešah bom dopoldan obiskoval bolnike in starejše.  
• Na veliki četrtek (29. 3. 2018) se spominjamo trenutka, ko je pri zadnji 
večerji kruh prvič postal Jezusovo telo in se je vino spremenilo v njegovo kri. S 
tem, ko nam je podaril samega sebe pod podobo kruha in vina, nam je Jezus 
izkazal vso globino svoje ljubezni. Ob 19.30 bo slovesna sveta maša v naši 
cerkvi (vaje za ministrante se pričnejo ob 19. uri). Pri sveti maši se bodo 
predstavili letošnji prvoobhajanci (vaje za njih in njihove starše bodo ob 
19.10). Po maši bo skupna molitvena ura do 21. ure, od 21. do 22. ure pa 
kdor želi (molitev za duhovnike in peti vzkliki Božjemu usmiljenju).  
• Na veliki petek (30.  3. 2018) ni nikjer svete maše. To je dan strogega 
posta. Ob uri Jezusove smrti – to je ob 15. uri – ste povabljeni k molitvi 
križevega pota v kapelo sv. Marije Goretti. Ministrantske vaje se pričnejo ob 
19. uri. Obred velikega petka se prične ob 19.30. Središče Božje besede je 
pasijon - trpljenje Gospoda Jezusa Kristusa (MNOŽICA JE LJUDSTVO PRI 
OBREDU). Po obredih velikega petka sledi češčenje ob božjem grobu do 21. 
ure. Molili bomo rožni venec in vzklike Božjemu usmiljenju. Na ta dan bo v vseh 
treh župnijah (Tržič – Bistrica, Duplje in Leše) nabirka za vzdrževanje božjega 
groba v Sveti deželi. 
• Na veliko soboto (31. 3. 2018) lahko najbolj doživimo resnico, da je vse 
stvarstvo umerjeno h Kristusu. Če smo vstali z njim, iščimo kar je zgoraj. Ob 7. 
uri  bo blagoslov ognja in vode, ob 7.15 hvalnice pred božjim grobom. Čez 
dan bodo blagoslovi velikonočnih jedil; dopoldne v župnijski kapeli ob 11. uri, 
popoldan v župnijski kapeli ob 14. in 14.45. Ob 11.45 bo blagoslov jedil v 
Domu ostarelih¸15.30 pri sv. Juriju (kapela), ob 15.45 pa pri kapelici Žalostne 



   

 

Matere Božje. Ministrantske vaje se pričnejo ob 19. uri. Ob 19.30 bo slovesno 
obhajanje VELIKONOČNE VIGILIJE.  
• Velika noč (1. 4. 2018) je praznik vstajenja. Predvsem pa je velika noč 
praznik našega duhovnega vstajenja danes, to letošnjo veliko noč. Pomladiti hoče 
naše sile in našemu življenju dati nov polet. Kristjani nikdar ne smemo ostareti. 
Slovesnost vstajenja bo ob 7. uri, sledila bo vstajenjska procesija (vrstni red v 
procesiji: zastava; Vstali Kristus; možje v procesiji; bandera; ministranti nosijo 
svečnike; laterne; pevci; ostalo občestvo) in nato slovesna sveta maša. Prosim 
tiste, ki ste lansko leto nosili vstajenjske pripomočke, da jih nosite tudi 
letos. Zamenjavo si, prosim priskrbite sami, lahko tudi tako, da  vzgajate 
naslednika. Druga sveta maša bo ob 10.30, ki jo bo daroval g. Peter. Pri obeh 
svetih mašah bo ofer, da si sežemo v roke in zaželimo veselo alelujo. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za april, maj, junij, julij in 
avgust 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

ROMANJE SODELAVCEV ŽUPNIJ DUPLJE, TRŽIČ – BISTRICA IN LEŠE 
(zbor, ministranti/ministrantke, ŽPS, ključarji, krasilke/krasilci, 
čistilke/čistilci, bralci/bralke, katehisti/katehistinje, gospodarski svet, 
Karitas, animatorji/animatorke, člani župnijskih skupin…): Začnemo s 
sveto mašo na velikonočni ponedeljek, 2. 4. 2018 v cerkvi sv. Mihaela v 
Zgornjih Dupljah ob 9. uri oz. odhod avtobusa je ob 10. uri izpred 
gasilnega doma v Dupljah. Po maši se odpravimo v župnijo Ljubljana – 
Podutik. Po župnikovi predstavitvi bomo imeli pričevanje. Po litanijah v cerkvi 
sledi kosilo. Po kosilu se okrog 13.30 opravimo v župnijo Ivančna Gorica. V 
tem svetišču so tudi relikvije sv. Jožefine Bakhite. Po litanijah se okrog 15.30 
odpravimo na Zaplaz, kjer je Marijino svetišče. Tu so tudi posmrtni ostanki 
blaženega Lojzeta Grozdeta. Potem se odpravimo še na kmečki turizem v 
Gor. Podšumberk, kjer bo pogostitev, nato krenemo proti domu. Prijavnina je 
10 € (avtobus). Prijave sprejema župnik na 064/182-333. 

 

KRONIKA: 
 

POSTNI PETEK – NOVE VEROUČNE KLOPI/MIZE: Na srečanju ŽPS-ja Tržič – 
Bistrica smo se dogovorili, da bomo vsi farani in faranke župnije Tržič – Bistrica 
povabljeni, naj petke v postu preživimo skromno, prihranke pa, ki jih bomo s tem 
privarčevali, oddamo v skrinjico, ki stoji v kapeli pred daritvenim oltarjem in jih 
namenite za nakup novih šolskih klopi v veroučni učilnici.  
 



   

 

Do sedaj smo zbrali €. Akcija poteka v postnem času. Bog Vam povrni.

SV. JOŽEF: V ponedeljek, 19. 3. 2018 je godoval sv. Jožef. Pri sveti maši ob 
19.30 v Bistrici nas je nagovoril g. Janez Slokan. Može je spodbudil, da smo mi 
odgovorni, da naučimo moliti ter ekonomsko in politično delovati. Svojo vrnitev v 
Cerkev oz. spreobrnjenje  vidi kot nekajletni proces. Ko se je kot srednješolec 
začel zavedati svojega greha nečistosti, se je raje odvrnil od Boga in Cerkve, kot 
da bi Boga prosil za pomoč. Tudi ni imel zgleda staršev. Najpomembnejši vpliv je 
imelo dogajanje ob treh dogodkih: smrt žene Jane v prometni nesreči (31. 1. 
1998) (na dan pogreba je iz smeri cerkve zaslišal Božji glas: »Janez, kdaj se boš 
vrnil k meni?« Eno leto in pol je potreboval, da je ta glas vzel zares. Njegov 
najmlajši sin je po pogrebu začel hoditi k verouku. Čeprav takrat še ni imel osebne 
vere, je začel z njim hoditi k sveti maši, ker se mu ni zdelo pošteno, da mu kot oče 
ne da zgleda. Skupaj so pričeli moliti. Vsak večer so iz otroškega Svetega pisma 
prebrali en odlomek ter potem vsak – tudi on kot oče – povedali eno zahvalo za 
preživeti dan in eno prošnjo za naslednji dan. Tako se je počasi med njim in 
Bogom razvijal osebni odnos.); romanje v Paray-le-Monial in hrepenenje po 
čistosti (julij – oktober 2000; Vdova ga je povabila na to romanje. Ker je mislil, da 
ima pač posebne potrebe, je s seboj vzel kondome. Na romanju je videl prisotnost 
Zla, ki ga je samo on videl. Drugi dan ni zdržal na češčenju. Šel je v park, kjer je 
bilo izpostavljeno Najsvetejše. Tam se je pogovarjal z Jezusom. Spoznal je, da 
Jezusa ni nikoli prosil, da mu pomaga v borbi proti grehu nečistosti. Rekel mu je: 
»Jezus, ti veš, da ne morem brez seksa. Tako se zmeniva. Jaz bom te kondome 
vrgel stran, ti pa mi pomagaj, da bom čist.« Poročil se je 4 leta kasneje in bil je 
čist.); popolna posvetitev Jezusu po Marijinih rokah po knjigi svetega Ludvika 
Montfortskega (post 2002). Prišlo je okoli 40 faranov in farank. Hvala.

NOVA VRATA: V sredo, 21. 3. 2018, in v četrtek, 22. 3. 2018, je mizar g. Jože 
Lukanc v župnijski kapeli sv. Marije Goretti vgradil nova vrata, ki nam spregovorijo 
o  treh Božjih krepostih: veri, upanju in ljubezni. Te kreposti so Božji dar ter nas 
delajo krepke, posebno takrat, ko nas napada Zlo. Narejene so iz jesenovega 
lesa. So svetle barve, ker nas vabijo, da v svojem življenju odkrijemo SVETEGA 
BOGA, ki ljubi grešnega človeka in mu želi pomagati. Sv. Janez Lestvičnik 
(Klimak) je napisal duhovni spis z naslovom Lestev vzpona k Bogu. V prvem 
obdobju človek odvrže vse posvetne reči in objame duhovno otroštvo. Naj 
vse neodrasli v Kristusu začnejo s krepostmi čistosti, postenja in zmernosti. 
Za zgled naj si vzamejo majhne otroke. Naslednje obdobje je mrtvičenje 
strasti. Te stopnice duhovne rasti so nedvoumno najboljša duhovna 
strategija, ki jo imamo. V zadnjem obdobju so najpomembnejši preprostost, 



   

 

ponižnost in razločevanje. Takrat molitev postane spontana: »Naj misel na 
Jezusa prevzame vsak tvoj dih in dojel boš vrednost molčečnosti.« Na vrhu 
lestve človek doseže polnost vere, upanja in ljubezni. Nebeški Oče, na 
priprošnjo sv. Janeza Lestvičnika daj, da pomislim na Jezusa zjutraj, 
opoldne in zvečer. Dvoje vrat pa je g. Jože vgradil še v zgornjem nadstropju 
župnijskega doma. Ena so kot druga vhodna vrata in nosijo podobo dogodka iz 
Fatime. Ta podoba je narisana na keramiki iz Madeire (Portugalska) in je vgrajena 
v jesenov les. Druga pa se nahajajo pri stopnišču, ki vodi na podstrešje. Na njih je 
Križani, ki smo ga prinesli iz romanja v Medjugorje. Vrata so dar dobrotnika ( €). V 
zgornjem nadstropju smo zamenjali tudi dotrajana notranja vrata in podboje (10 
kosov). So iz iverke in prelepljene s folijo, ki imitira hrast. Naročene so bile v 
Merkurju (njihova znamka MQ, izdeluje pa jih Lip Bled). Vsa ta vrata pa je 
zamenjal Igor Ribič s sodelavcema. Blagoslov vrat bo 8. aprila 2018. 

 

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. 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 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

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 

Larisa (Lara), mučenka 
Iz 42,1-7; Ps 26,1-14; Jn 12,1-11 

Pusti jo … (Jn 12,7). 
– Gospod je moja luč in moja 

rešitev. 

26. 3. 

2018 
 

VELIKI 
PONEDELJEK 

 

 

7.00 
7.30 

 
 

 
16.00 

17.30 
17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 
Bistrica: za nove duhovne 

poklice in svetost duhovnikov 
 

uradne ure 
spoved za otroke 

Duplje: molitev rožnega venca 
velikonočna spoved 

++ Klemen in Leopold Jeruc; 
(+ Peter Kuhar)  

Rupert, škof 
Iz 49,1-6; Ps 70,1-17; Jn 13,21-38 

Gospod, kam greš? (Jn 13,36). 

– Oznanjal bom tvojo 
pravičnost. 

27. 3. 

2018 
 

VELIKI 

TOREK 

10.00 

10.30 
15.00 

18.50 
19.30 

Dom: velikonočna spoved in rožni venec 

Dom: + Jožefa Zidar 
Tržič – pogreb: + Matevž Marjan Mokorel 

molitev rožnega venca in adoracija 

Bistrica: ++ Anica in Nace Koder 

Bojan, knez 
Iz 50,4-9a; Ps 68,8-34; Mt 26,14-25 

Nastopiva skupaj! (Iz 50,8). 

28. 3. 

2018 
 

 

 
 

 

obiskovanje bolnih, onemoglih 
ostarelih po župnijah Tržič – 

Bistrica, Duplje in Leše 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– O Bog, usliši me v svoji veliki 
dobroti!  

VELIKA 

SREDA 
18.10 
19.30 

molitvena skupina 
+++ Šijarjevi  

Jona, mučenec 
1 Kor 11,23-26; Ps 116,12-18; Jn 13,1-15 

To delajte v moj spomin (1 Kor 11,24). 
- Kelih zahvale je udeležba pri 

Kristusovi krvi. 
 

17.20 ministrantske vaje 

17.30 rožni venec  

17.40 vaje za prvoobhajance in starše 

18.00 +++ Janez, Francka 

in Franci Razinger 
18.30 molitev 

29. 3. 

2018 
 

 

VELIKI 

ČETRTEK 

17.00 

17.00 
17.30 

18.30
 

19.00 

19.00 
19.10 

19.30 

20.30 

ministrantske vaje 

rožni venec za dupljanske družine 
+ Cecilija Jeraj, obl.; (+ Ciril Meglič) 

molitev 
 

ministrantske vaje 

molitev rožnega venca za župnijo 
vaje za prvoobhajance in starše 

+++ Starši Gudlin in sestra Slavica 

molitvena ura do 22. ure 

Amadej (Bogoljub), knez 
Iz 52,13-53,12; Ps 31,2-25; Jn 18,1-19,42 

Koga iščete? (Jn 18,7).  

– Oče, v tvoje roke izročam 

svojo dušo. 
 

17.30 ministrantske vaje 

18.00 obredi velikega petka 
19.00 molitev  

30. 3. 

2018 
 

VELIKI 
PETEK 

 

 

15.00 
19.00 

19.30 
20.30

 

15.00 

17.00 
17.30 

18.30 

pobožnost križevega pota 
ministrantske vaje 

obredi velikega petka 
molitvena ura do 21. ure 

 

pobožnost križevega pota 

ministrantske vaje 
obredi velikega petka 

molitev  

Benjamin, mučenec 
Iz 54,4-14; Ps 30,2-13; Mr 16,1-7 

Utrjena boš v pravičnosti (Iz 54,14). 

– Gospod, slavil te bom, ker si 
me rešil. 

- B.: čisti skupina Na Jasi, Zelenica 

- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi, Kokaljevi (1) 

 

6.00 Leše: blagoslov vode in ognja 

17.30 rožni venec  

17.30 ministrantske vaje 
18.00 ++ Dora in Jože Meglič 

blagoslovi velikonočnih jedil: 
10.00 Peračica 

11.00 Hudi Graben 
13.00 Paloviče 

14.00 Leše  

31. 3. 

2018 
 

VELIKA 

SOBOTA 

7.00 

7.15 

19.00 
20.00 

 
 

 
 

 
 

7.45 

17.00 
17.10 

17.30 

blagoslov vode in ognja 

hvalnice 

ministrantske vaje 
+ Marija Tavčar, obl. 

blagoslovi velikonočnih jedil: 
kapela:  11.,14.,14.45 uri; 
Dom Petra Uzarja: 11.45; 
kapela sv. Jurija: 15.30;  
kapela sv. Marije na Bistrici:  15.45. 

 

blagoslov vode in ognja 

rožni venec za duhovne poklice 
ministrantske vaje 

+++ Olga Urbanc, obl., in starši Rant  
blagoslovi velikonočnih jedil: 

16.20 Sp. Duplje – sv. Vid;  
16.50 Zg. Duplje – sv. Mihael. 

VELIKA NOČ 
Irena, mučenka 

Apd 10,34a.37-43; Ps 118,1-
23; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 

O njem pričujejo vsi preroki 
(Apd 10,43).  

– To je dan, ki ga je Gospod 
naredil, aleluja. 

1. 4. 

2018 
 

VELIKA 
NEDELJA 

 

 

 

7.00 
7.00 

10.30 
 

8.30 

9.00 

9.00 
 

6.30 

7.00 
7.00 

VTAJENJSKA PROCESIJA 
za žive in rajne farane/faranke  

+ Martin Ribič 
 

rožni venec 

vstajenjska procesija 

Duplje: + Anka Kolničar 
 

rožni venec 

vstajenjska procesija 
Leše: +++ Bernard in Jožefa Hrovat 

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. 


