
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tisti čas se je Jezus vrnil od Jordana poln Svetega Duha in 
Duh ga je vodil štirideset dni po puščavi,  hudič pa ga je 
skušal. Tiste dni ni nič jedel. In ko so ti dnevi minili, je postal 
lačen. Hudič mu je rekel: »Če si Božji Sin, reci temu kamnu, 
naj postane kruh.« Jezus mu je odgovóril: »Pisano je: Človek 
ne živi samo od kruha.« (Lk 4,1–4) 

 

Gospod, hvala ti za letošnji postni čas. Hvala ti za vse milosti, ki jih 
bomo v tem času prejeli. Pomagaj nam, da bomo ta čas preživeli 

tako, da bomo postajali vedno bolj podobni tebi, ki si življenje. Amen. (Po: Uvodi pri 
nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 11. 3. 2019, se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici prične molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Uradne ure v 
Dupljah so od 9.30 do 11.00 ter pred in po maši. Ob 17.30 se v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 18. uri pa sv. maša. Po 
maši je srečanje staršev prvoobhajancev (pred srečanjem povabljeni k 
sveti maši), ki se jim ob 19. uri pridružijo starši birmancev. Ob 20. uri pa je 
krajše srečanje ključarjev in gospodarskega sveta. 
• V torek, 12. 3. 2019, se ob 18.50 se v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca in adoracija (zrenje Boga), ob 19.30 pa sv. maša.   
• V sredo, 13. 3. 2019, je ob 7. uri  v kapeli sv. Marije Goretti molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa je sveta maša. Ob 20. uri je v župnišču v Bistrici 
srečanje ključarjev in gospodarskega sveta. Ob 18. uri je v župnišču v 
Lešah srečanje ŽPS Leše in ključarjev.  
• Od 13. 3. 2019 popoldan  se bodo pri Koširjevih v Bistrici, po domače 
pri Česnu, izdelovale butarice - begance. Vabljeni k sodelovanju pri 
izdelavi butaric. 

BISTRIŠKI ZVON 

1. POSTNA NEDELJA  

 
10. 3. 2019 – 17. 3. 2019 



   

 

• V četrtek, 14. 3. 2019, se ob 18.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici prične rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice 
(molitve Cerkve), ob 19.30 pa se prične sv. maša. Po maši je v župnišču v 
Bistrici srečanje ŽPS Tržič - Bistrica. Pred srečanjem povabljeni k sv. maši. 
Ob 19. uri je v Bistrici srečanje Delavnice molitve in življenja (DMŽ) v 
učilnici župnijskega doma v Bistrici za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, 
Duplje in Leše. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši. 
• V petek, 15. 3. 2018, se ob 6.15 v kapeli sv. Marije Goretti začne 
molitev rožnega venca in potem pobožnost križevega pota, ob 7. uri pa 
povabljeni k sveti maši v kapelo sv. Marije Goretti. Ob 10. uri se v Domu 
Petra Uzarja prične molitev rožnega venca in spovedovanje, ob 10.30 pa se 
daruje sveta maša. Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah pobožnost 
križevega pota. Ob 20. uri je v župnišču v Dupljah srečanje zakonske 
skupine (1. skupina). 

• V sobota, 16.  3. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v 
Bistrici čisti skupina Kovorska 25 - 59. Iz tega okoliša k skrbi za skupno 
svetišče vabim nove člane in članice. Ob 11. uri se v župnišču v Bistrici 
pričnejo ministrantske vaje. Ob 19. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v 
Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. 
Ob 20. uri je v župnišču v Bistrici za vse tri župnije (Tržič – Bistrica, Leše 
in Duplje) ogled filma Obraz usmiljenja.  Ob 18. uri povabljeni k molitvi 
rožnega venca za duhovne poklice v cerkev sv. Vida v Dupljah. Ob 17.30 
se začne molitev rožnega venca in litanije Matere Božje, ob 18. uri pa 
povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. 
Jakoba v Lešah čisti skupina Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, 
Kovačevi (2). Lepo vabljeni.  

• V nedeljo, 17. 3. 2019, je 2. postna nedelja med letom. Vabljeni, da 
skupaj s sveto mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Ob 15.30 v Bistrici 
Podbrezjah na Taboru poteka postni shod in križev pot za vse 3 župnije: 
Tržič – Bistrica, Duplje in Leše.  Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev 
rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša.  

 

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 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) 
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1. POSTNA NEDELJA  
40 mučencev  

5 Mz 26,4-10; Ps 91,1-2.10-
15; Rim 10,8-13; Lk 4,1-13 

Ne preizkušaj Gospoda, 
svojega Boga (Lk 4,12). 

– Gospod, bodi z menoj v 
stiski.  

 

15.00 Tržič (sv. Andrej): križev pot 

10. 3. 

2019 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

 

6.30 
7.00 

 
10.30 

 
 

8.15 
8.45 

 
14.00 

in 10.00 rožni venec  
B.: +++ Marija Pečnik, Lojze 

Zaplotnik, iz družine Pečnik 
 za žive/rajne farane/faranke 

(+++ Niko in starši Jensterle) 
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+++ Kajžarjevi; (+ Franci 

Jeglič, obl.) 
pobožnost križevega pota 

Benedikt, škof 

3 Mz 19,1-18; Ps 18,8-15; Mt 25,31-46 

Bodite sveti (3 Mz 19,2). 
- Gospod ima besede večnega 

življenja. 
 

18.30 Duplje: srečanje straši 3. R. 

20.00 ključarji in gospodarski svet 

11. 3. 

2019 
 

PONEDELJEK 

7.00 
7.30 

 

 

17.30 

18.00 

Bistrica: rožni venec 
+ Ciril Lazar 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+++ Bidetovi 

Justina, redovnica 

Iz 55,10-11; Ps 33,4-19; Mt 6,7-15 

Pri molitvi ne blebetajte (Mt 6,7).  

12. 3. 

2019 
 

 TOREK 

18.50 
19.30  

Bistrica: rožni venec in adoracija 
++ Gregor in Lojzka Erlah 

 

- Gospod me je rešil iz moje 
stiske. 

Kristina, devica, mučenka 

Jon 3,1-10; Ps 50,3-19; Lk 11,29-32 

Ninivljani so verovali Bogu (Jon 3,5). 

– Skesanega in ponižnega srca, 
o Bog, ne zametuješ.  

13. 3. 

2019 
 

 

SREDA 

7.00 

7.30 
20.00 

 
 

18.00 

Bistrica: rožni venec 

+++ Niko in starši Jensterle  
srečanje ključarjev in 

gospodarskega sveta 
 

Leše: srečanje ŽPS in ključarjev 

Matilda, kraljica 

Est 14,1-14; Ps 137,1-8; Mt 7,7-12 

… kdor išče, najde (Mt 7,8). 

– Ko sem te klical, si me 
uslišal, Gospod. 

14. 3. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

17.30 

18.00 
 

19.00

18.50 
19.30 

20.00 

Leše: rožni venec  

+ župnik Ciril Lazar 
 

delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

Bistrica: rožni venec in večernice 
+ Jože Štefančič 

srečanje ŽPS – ja Tržič - Bistrica 

Ludovika, redovnica 
Ezk 18,21-28; Ps 129,1-8; Mt 5,20-26 

Ali niso vaše poti nepravilne? 

(Ezk 18,25). 

– Gospod, ne spominjaj se 
naših pregreh. 

15. 3. 

2019 
 

PETEK 

 

6.15 
7.00 

10.00
10.30 

 

18.00 

20.00 

Bistr.: rožni venec in križev pot 
za duhovne poklice 

Dom: rožni venec in spoved 

+ Ana Avsenek, obl. 
 

Duplje: križev pot 

zakonska skupina 1 

Hilarij Oglejski, škof 

5 Mz 26,16-19; Ps 118,1-8; Mt 5,43-48 

Ljubite svoje sovražnike (Mt 5,44).  
– Blagor njim, ki hodijo v 
Gospodovi postavi. 

- Bistrica: čisti skupina 
Kovorska 25 -59 

 

11.00 Bistrica: ministrantske vaje 

16. 3. 

2019 
 

SOBOTA 

 
 

17.30 

18.00 
 
 

 

18.00 
 

19.00 

19.30 
20.00 

Leše: rožni venec  

+ župnik Ciril Lazar   
- Leše: čistijo Špelnovi, Grabnovi, 

Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (2) 
 

rožni venec za duhovne poklice 
 

Bistrica: molitev rožnega venca  

++ Marija, obl., in Franc Praprotnik  

film Obraz usmiljenja 



   

 

2. POSTNA NEDELJA  
Patrik, škof 

1 Mz 15,5-12.17-18; Ps 26,1-
14; Flp 3,17-21; Lk 9,28-36 

Toliko bo tvojega zaroda (1 Mz 15,5). 

– Gospod je moja luč in moja 
rešitev.  

15.30 Podbrezje (Tabor): 
križev pot 

17. 3. 

2019 
 

NEDELJA 
  

LETO C  

6.30 
7.00 

10.30 
11.30 

 

8.15 

8.45 
 
 

 

in 10.00 rožni venec  
B.: za žive/rajne farane/faranke  

+ Marija Cotelj 
krst 

 Sp. Duplje: rožni venec 

+++ Jožef, Frančiška in Anka 
Kolničar; (++ Ciril in Frančiška 

Jelar; + Cecilija Jeraj, obl.) 

 

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. 
 

OZNANILA - KRONIKA: 
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za april, maj, junij, julij in avgust  2019.  
Hvala in Bog Vas blagoslovi. S ponedeljkom se večerne maše v Bistrici pričnejo ob 
19.30, v Lešah in Dupljah pa ob 18. uri. Hvala za razumevanje in obvestite se med 
seboj.

 

TRADICIONAČNO VSAKOLETNO ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH) ŽUPNIJ 
DUPLJE, TRŽIČ – BISTRICA IN LEŠE: Romanje bo trajalo od 1. do 3. 5. 2019. Sami si 
priskrbite evropsko zdravstveno kartico, ki je brezplačna. Dar za romanje je 115 €. Prijave 
že sedaj sprejema župnik (064/182-333). Do sedaj je 44 prijavljenih. 

 

SODELOVANJE PRI OBNOVI KLOPI V ŽUPNIJSI KAPELI SV. MARIJE GORETTI: 
ŽPS in ključarji župnijske cerkve ter nekateri gospodarski svetovalci so podprli že 
dolgotrajno željo, da se naredijo nove klopi v cerkvi. Odločili smo se za akcijo, da 
iščemo donatorje za toliko sedežev, kolikor jih je sedaj v kapeli. 225 po € (to je en sedež; 
lahko daste tudi po obrokih) za prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po 
zmožnostih vsakega: 5. 10, … €. Bog Vam povrni. En meter klopi bi nas stal €, torej bi 
klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 31 donatorjev in s tem 35 sedišča. Hvala 
in Bog Vam povrni. 

 

ROMANJE K PATRU PIJU IN MARIJI GORETTI od 26. do 29. 10. 2019: Cena znaša po 
osebi znaša € ob udeležbi najmanj 47 oseb. Prijave že sprejemam. Ob prijavi je 
akontacija €. Hvala. Do sedaj je 41 prijavljenih. Bog Vas blagoslovi. 

 

V torek, 5. 3. 2019, se je po sv. maši  sestala skupina Župnijska Karitas Tržič - Bistrica. 
V februarju smo v skladišče dobili 1495 kg  hrane iz evropskih rezerv. Polona in Špela sta 
se udeležili občnega zbora za Gorenjsko, ki je letos potekalo v Stražišču. Seznanjeni smo 
bili s pričetkom poteka akcije za letovanje v Veržeju. V februarju so se razdelile prošnje za 
donacijo. Tretji teden v marcu bodo potekala dežurstva prostovoljcev pred trgovino Hofer 
za zbiranje prehrane in ostalih izdelkov. (Mojca Sedminek) 
 
 


