
   

  
   

 

 

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je 
prišel pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam 
bodi!« Potem je rekel Tomažu: »Položi svoj prst sem in poglej moje 
roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak 
veren.« Tomaž mu je odgovoril in rekel: »Moj Gospod in moj Bog!« 
Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, 
pa so začeli verovati!« (Jn 20,26–29) 

 

Vstali Jezus! Pri sveti maši smo se s teboj okrepili in s tvojim Duhom 
prepojili. Hvala ti! V današnjem berilu nam praviš, da je »ljubezen do Boga v tem, da se držimo 
njegovih zapovedi«. »In zmaga, ki premaga svet, je naša vera.« Hvala za ta dar vere, ki nam 
pomaga živeti. Amen. (Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V tednu, ki je pred nami, se v župniji Tržič – Bistrica zopet prične veroučna 
šola. Lepo vabljeni. 
• V ponedeljek, 9. 4. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Priprave na krst potekajo ob 16.45 v 

župnijskem domu v Dupljah za starše in botre, ki bodo 15. aprila 2018 prinesli otroka h krstu. 
Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša. 
Po maši pa 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. Lepo vabljeni.  
• V torek, 10. 4. 2018  je ob 17. uri v župnišču v Bistrici priprava na poroko 
Ob 19. uri bo v kapeli sv. Marije Goretti molitev rožnega venca, ob 19.30 pa bo 
sv. maša. Po maši sledi pa adoracija – to je zrenje Boga in oseben pogovor z 
Njim. Lepo vabljeni. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri 

pa se prične sv. maša. 

• V sredo, 11. 4. 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). 

BISTRIŠKI ZVON 

2. VELIKONOČNA, BELA NEDEJA 

– BOŽJEGA USMILJENJA 
8. 4. 2018 – 15. 4. 2018 



   

 

Pogovarjali se bomo na temo Kako lahko neuspeh prelevimo v uspeh? – Zagotovite 
si Božjo navzočnost v svojem življenju. 
• V četrtek, 12. 4. 2018 je ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za 
nove duhovne poklice, ob 19.30 pa se prične maša. Po maši je v župnišču v 
Bistrici 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. 

• V petek, 13. 4. 2018 se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične molitev 
rožnega venca in spoved, ob 10.30 pa sv. maša. Ob 19. uri se začne molitev 
rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši 
v župnijsko kapelo sv. Marije Goretti. 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 in priložnost za spoved. Ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 20. uri je v 
župnišču v Dupljah ob 20. uri srečanje zakonske skupine.  
• V soboto, 14. 4. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Kovorska 1 - 
23. Iz tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Ob 19. 
uri se začne molitev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Ob 18. 

uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za nove duhovne poklice. Ob 20. uri pa 
povabljeni v Gasilni dom v Dupljah k ogledu dokumentarnega filma Marijina Zemlja. Ob 
17.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca in pobožnost za sveto spoved, 
ob 18. uri pa sveta maša, ki jo pričnemo z litanijami Matere Božje.  TO JE TUDI 
NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev čisti skupina čistijo Paloviče (1). Hvala.  
• V nedeljo, 15. 4. 2018 je 3. velikonočna nedelja. Po maši ob 10.30 bomo v 
župnijski kapeli sv. Marije Goretti imeli krstno nedeljo. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida 

v Dupljah prične molitev rožnega venca. Pri maši ob 8.45 bomo imeli tudi krst. Ob 20. uri v 
cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za april (23.4.; 27. – 28. 4.; 30.4.), maj, junij, 
julij in avgust 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH): Romanje bo trajalo od 27. do 29. 4. 2018. Sedaj pa že 
pobiram prispevek za romanje v višini €. 

 

KRONIKA: 
 

CVETNA NEDELJA: V nedeljo, 25. 3. 2018 se je pri svetih mašah blagoslovilo oljke in butarice. Prostovoljnih 
darov za oljke se je nabralo za €. Te darove bo dobila župnija Marezige. Tudi letos so pridne roke za župnijo 
naredile bagance. Prostovoljne darove za bagance ste namenili za našo župnijo. Teh darov se je nabralo v 
višini €. Letos so delo naših farank in faranov ovrednotili tudi ljudje iz drugih župnij ter jih vabili v vrtec, 
župnijsko cerkev. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi. 

 

VELIKI ČETRTEK: Pri maši na veliki četrtek, 29. 3. 2018 je župnik predstavil letošnje prvoobhajance in 
prvoobhajanke. Prišlo je 13 kandidatov/kandidatk od 13. 

 

VELIKI PETEK: Pri obredu na veliki petek, 30. 3. 2018 ste pri nabirki za vzdrževanje sv. krajev (SVETA 
DEŽELA) zbrali €. Bog Vam povrni. 
 



   

 
VELIKA NOČ: V nedeljo, 1. 4. 2018 se je ob 7. uri s petjem 3 - x aleluje pred praznim grobom pričela 
vstajenjska procesija, ki je potekala po Ročevnici nazaj  v župnijsko kapelo. Hvala vsem, ki ste se udeležili tudi 
maše ob 10.30. Hvala vsem za pomoč in sodelovanje. Bil je tudi ofer in za cerkev ste darovali €. Bog Vam 
povrni in Vas blagoslovi! Naj vstajenjska skrivnost postane način življenja.  

 

POSTNI PETEK – NOVE VEROUČNE KLOPI/MIZE: Nove klopi/mize v veroučni učilnici so nas prišle €. V 
postni akciji ste zbrali €. Bog Vam povrni.

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical FRANJA BOLDINA (Na Logu 23, župnija Tržič - Bistrica; 81 let). 
Umrl je 29. 3. 2018, pogreb pa je bil 4. 4. 2018  v Križah. Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. 
Naj počiva v miru. Amen.  

 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo, 4. 4. 2018  se je po večerni maši v župnišču v Bistrici pri Tržiču pričelo 
srečanje Biblične skupine. Prišlo je 6 članov (2 iz župnije Duplje). Po molitvi večernic in k Svetemu Duhu in 
branju svetopisemskega odlomka (Jn 20,19-31) smo se pogovarjali na temo TOMAŽEVA VERA. Jezus se 
prikaže apostolom, ko Tomaža ni med njimi. Povedo mu, da je Jezus vstal. Apostolat s tistimi, ki so spoznali 
Kristusa, a nimajo osebnega odnosa z Njim. Tomaževa izpoved vere. Naša vera mora biti delujoča: obujanje 
vere, zaupanje v Gospoda, apostolat. Vstajenje je klic k temu, da s svojim življenjem izkazujemo, da Kristus 
živi. Potrebno je dobro poznati njegov nauk. Srečanje se je z molitvijo končalo ob 21.15.  

 

PRVI PETEK: V petek, 6. 4. 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, 16. 4. 
2018 ob 7.30. Bog Vam povrni. 

 

KRST: V soboto, 7. 4. 2018 sta si večno zvestobo obljubila Rok Perne in Eva Pangeršič. Po njuni poroki je 
božji otrok in član Cerkve postala hči PIKA PERNE. Slavljenko in njeno družino izročam v molitev. PIKA 
goduje 16. 2. Njen krstni zavetnik je sv. Filip (1. stoletje), apostol, mučenec. Je zavetnik Luksemburga, 
klobučarjev, suknarjev, kramarjev, slaščičarjev. Ob drugem srečanju mu je Jezus rekel: »Hodi za menoj!« Filip 
je ne le šel za njim, temveč je k Jezusu privedel še Natanaela (Jerneja). V Janezovem evangeliju Filip nastopi 
še trikrat. Ob prvem čudežnem nasičenju pet tisoč mož Jezus skuša Filipa z vprašanjem: »Kje naj kupimo 
kruha, da bi jim dali jesti?« Filip odgovori po svoji zdravi pameti: »Za dvesto denarjev kruha ne bi bilo zadosti 
zanje, da bi vsak dobil le majhen kos.« Drugič je Filip prišel skupaj z Andrejem k Jezusu in mu sporočil, da bi 
ga radi videli tujci, ki so prišli za velikonočni praznik v Jeruzalem. Tretjič pa se je Filip oglasil pri zadnji večerji. 
Ko je Jezus učencem dejal: »Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta«, mu je Filip vpadel v 
besedo: »Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.« Jezus mu je odgovoril: »Filip, toliko časa sem med 
vami in me nisi spoznal?« Umrl je mučeniške smrti: bil je križan in kamnan. Goduje skupaj z apostolom 
Jakobom ml. 

 

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) 
 

2. VELIKOČNA, BELA NEDELJA 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Valter, škof 

Apd 4,32-35; Ps 118,2-24; 1 Jn 
5,1-6; Jn 20,19-31 

Mir vam bodi (Jn 20,21).  

– Zahvaljujte se Gospodu, ker 
je dober, aleluja. 

8. 4. 

2018 
 

SPRAVNA 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 

7.00 

10.30 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

+ Štefanija Kuhar, obl. 

za uspešen operativni poseg 
za žive in rajne farane/faranke  

 

rožni venec 
Duplje: + Jure Hojan; (++ 

Peter, obl., in Vida Čimžar; + 
Franc Škrjanc ml. ob. R. D.) 

Zg. Duplje: molitev za mir 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Hugo, škof 
Apd 4,23-31; Ps 2,1-8; Jn 3,1-8 

Treba vam je, da se rodite 
znova (Jn 3,7). 

– Blagor vsem, ki zaupajo v 
Gospoda, aleluja. 

9. 4. 

2018 
 

 

 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

 

 

16.45 
17.30 

18.00 
 
 

18.30 

molitev rožnega venca 
Bist.: + Marija Ravnik Gaberc 

 

uradne ure 

priprava na krst 
Duplje: molitev rožnega venca 

+ Janko Tomše ob r. d.; (+ 

Marija Pretnar, obl. – Zg. Gorje; + 
Frančiška Jan in +++ Oračevi) 

srečanje ŽPS – ja Duplje 

Apolonij, mučenec 
Apd 4,32-37; Ps 92,1-5; Jn 3,7-15 

Kako se more to zgoditi? (Jn 3,9). 
– Gospod je kralj veličastva, 

aleluja. 

10. 4. 

2018 
 

 TOREK 

17.00 
19.00 

19.30 
20.00 

 

17.30 

18.00 

priprava na poroko 

molitev rožnega venca  

B.: za zdravje in božje varstvo 
adoracija 

 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Jože Rozman (7.dan) 

Stanislav, škof, mučenec 
Apd 5,17-26; Ps 33,2-9; Jn 3,16-21 

Glejte! (Apd 5,25). 

– Ubožec je klical in Gospod ga 
je slišal, aleluja.  

11. 4. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 

19.30 
19.30 

20.00 

molitvena skupina 

+ Štefan Duh ob r. d. 
+ Franjo Boldin (7. dan) 

srečanje skupine za so - pomoč  

Viktor, mučenec 
Apd 5,27-33; Ps 33,2-20; Jn 3,31-36 

Oče ljubi Sina in mu je vse dal 
v roko (Jn 3,35). 
- Ubožec je klical in Gospod ga je slišal. 

12. 4. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

19.00 
19.30 

20.00 

rožni venec za dupljanske družine 
 

molitev rožnega venec  
Bistrica: + Igor Zupan (30. dan) 

srečanje ŽPS – ja Tržič - Bistrica 

Martin I., papež, mučenec 
Apd 5,34-42; Ps 26,1-14; Jn 6,1-15 

Velite ljudem sesti (Jn 6,10).  
– Gospoda prosim, da bi prebival 
v božji hiši, aleluja. 

 

20.00 Duplje: zakonska 
skupina 

13. 4. 

2018 
 

PETEK 
 

 

10.00 

10.30 
19.00 

19.30 
 

 

17.30  

18.00  

Dom: molitev rožnega venca in spoved 

Dom: ++ brat Jože in žena Anica Turk 
molitev rožnega venca  

+++ starši Smolej ter Marjan in Hermina 
 

uradne ure 

Leše: rožni venec in spoved 

+ Antonija Brlek, obl. 

Lidvina, devica 
Apd 6,1-7; Ps 32,1-19; Jn 6,16-21 

Jaz sem, ne bojte se (Jn 6,20). 

– Tvoje usmiljenje, Gospod, 
bodi nad nami, aleluja. 

- B.: čisti skupina Kovorska 1 - 23 

- Leše: čistijo Paloviče (1) 

14. 4. 

2018 
 

SOBOTA 

 
 

18.50 

19.30 
 

17.30  

18.00 
 

18.00 
20.00 

Bistrica: molitev rožnega venca 

+ Mari Ahačič 
 

Leše: rožni venec in spoved 

+++ Tone in Joža Bohinjc 
 

Duplje: rožni venec za duh. pok. 
Gasilni dom: Marijina zemlja 

3. VELIKOČNA NEDELJA 
KRSTNA NEDELJA  

Helena, kneginja 

Apd 3,13-15; Ps 4,2.4.7.9; 1 Jn 

2,1-5a; Lk 24,35 - 48 
Imate tukaj kakšno jed? (Lk 

24,41).  
– Dvigni, Gospod, nad nami 
svetlobo svojega obličja, aleluja. 

15. 4. 

2018 
 

NEDELJA  
 

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 
 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke  
+++ Ljubica, Stjepan in 

Nikola Lukunič 
 

rožni venec 

Duplje: ++ Jože in Ana Janc; 
(+ Bernarda Rozman ob godu) 

Zg. Duplje: molitev za mir 

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. 

 



   

 

KRONIKA: 
 
 

VELIKONOČNI PONEDELJEK – 2. 4. 2018: Letos smo se župnijski sodelavci 

že drugič podali na pot v Emavs. Skoraj poln avtobus (45 sodelavcev/sodelavk; 
15 iz župnije Tržič – Bistrica in 30 iz župnije Duplje) se nas je podalo proti 
Dolenjski. Najprej smo se ustavili v Podutiku, kjer nas je prijazno sprejel župnik 
Marko Čižman. Predstavil nam je delovanje župnije in tudi pričevanje o svoji 
poti k Jezusu. Po kosilu smo pot nadaljevali do Ivančne Gorice, kjer smo najprej 
obiskali restavratorja, ki pripravlja naše evangeliste, da stopijo v nov daritveni 
oltar v župnijski cerkvi sv. Vida v Dupljah. Nato smo se peš odpravili do skoraj 
nove župnijske cerkve sv. Jožefa, ki je bila blagoslovljena leta 1992. Dolgoletni 
župnik msgr. Jože Kastelic nam je predstavil cerkev, njene znamenitosti, 
posebej nas je opozoril na križev pot delo akademskega slikarja  Tomaža 
Perka. Pot smo nadaljevali do Velikega Gabra, kjer smo obiskali nekdanjo 
župnijo našega župnika Davida. V cerkvi sv. Urha nas je sprejel župnik g. 
Janez Jeronem. Od tam smo pot nadaljevali na Zaplaz, ki je škofijsko 
romarsko svetišče Matere Božje za novomeško škofijo. V tem svetišču je tudi 
zadnje zemeljsko domovanje blaženega Alojzija Grozdeta. Ob molitvi rožnega 
venca, litanij ter prepevanju velikonočnih in Marijinih pesmi se je dan hitro obrnil 
v večer. Sledil je še obisk ene od bližnjih turističnih kmetij ter pot proti domu.  

 

Župnijska Karitas Tržič – Bistrica: Srečanje je bilo v torek, 6. 4. 2018 ob 20. 
uri v učilnici župnijskega doma v Bistrici. V marcu smo se prostovoljci Karitas 
udeležili gorenjskega posveta o delu Karitas na Jesenicah in občnega zbora v 
Ljubljani. V Sloveniji deluje 61 skupin Karitas. Po razdeljevanju hrane 
prejemnikom je naša skupina  na  desetem mestu.  V velikonočnem času se je 
nadaljevalo zbiranje prehrambnih artiklov in artiklov za osebno higieno po 
trgovinah v tržiški občini. Pridružili se bomo škofijski akciji Karitas zbiranja 



   

 

udeležencev za letovanje družine, mladostnika in otroka. V letošnjem letu bo 
zaživela Molitvena zveza Karitas, v katero se vključi lahko vsak, ki se obveže, 
da zmoli desetko rožnega venca na dan. Služila bi  v podporo delovanja 
Karitas. Posebej so povabljeni tisti ki čutijo s Karitas, pa jim življenjske 
okoliščine ne omogočajo, da bi pomagali  s svojim delom ali darovanimi 
sredstvi. V ta namen se izpolni prijavnica, ki se dobi pri prostovoljcih Karitasa. 
Molivci bodo vsako četrtletje prejeli pismo s posebnimi molitvenimi nameni in 
duhovno mislijo. Letno bo  na  god sv. Elizabete v župniji Ljubljana-Podutik 
kratko srečanje z mašo za člane molitvene zveze, na katerem se bo 
blagoslovilo in razdelilo rožne vence. Sv. Elizabeta Ogrska je bila izbrana za 
zavetnico Karitas. Bila je dobrotnica, zavetnica ubogih lačnih in odrinjenih. 
(Mojca Sedminek) 

 

POTOPIS JELKE SNEDIC: Vsako leto nas gospa Jelka razveseli s kakšnim 
potopisom. V petek, 6. 4. 2018 nas je po večerni maši v župnijskem domu v 
Bistrici razveselila s svojim potopisom romanja po portugalskem caminu. S 
svojo skupino ga je prekolesarila. Začeli so v Fatimi in potem s kolesom 
odpravili k apostolu Jakobu. Ta potopis se je ogledalo 19 ljudi. Bog povrni 
gospe Jelki in vsem navzočim. Bog Vas blagoslovi. 

 

DOGODKI: 
 

VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ, OČETOV IN SINOV: Pastorala moških 
(mož, očetov, sinov) danes ni nek prostočasni hobi, ampak še kako pomembna 

naloga, ki jo je potrebno v naši Cerkvi resno vzeti. Žal 
je v družbi vedno večja zmeda glede vloge in 
identitete moških. Moški moramo danes na otipljiv 
način odkriti svoje Božje sinovstvo, da lahko živimo 
med seboj kot bratje. Slovenske družine bodo zdrave, 
če se bodo možje pripravljeni bojevati vsak za svojo 
ženo in živeli svoje očetovstvo v družini, ki jim jo Bog 
zaupa. Zato vse duhovnike in pastoralne delavce 
prosimo, da povabite može, očete, sinove, skratka 

vse odrasle moške na vseslovensko srečanje, ki bo v soboto, 14. aprila 2018, 
pri sv. Jožefu v Ljubljani. Geslo srečanja je: "Tukaj sem, pošlji mene". Za lažjo 
organizacijo prosimo za prijave na: http://moskaduhovnost.si/vabilo-na-1-
vseslovensko-srecanje…/ 
 

http://moskaduhovnost.si/vabilo-na-1-vseslovensko-srecanje-moz-ocetov-in-sinov-tukaj-sem-poslji-mene/
http://moskaduhovnost.si/vabilo-na-1-vseslovensko-srecanje-moz-ocetov-in-sinov-tukaj-sem-poslji-mene/

