
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Medtem ko je molil, se je videz njegovega obličja 
spreménil in njegova oblačila so belo sijala. In glej, dva 
moža sta se pogovarjala z njim; bila sta Mojzes in Elija. 
Prikazala sta se v veličastvu in govorila o njegovem 
odhôdu, ki ga bo dopolnil v Jeruzalemu. Iz oblaka se je 
zaslišal glas: »Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega 

poslúšajte!« (Lk 9,29–31.35) 
 

Ostani z menoj in tedaj bom začel sijati, kakor siješ ti. Vsa svetloba, o Jezus, bodi tvoja: prav 
nič naj je ne bo moje. Ti sam boš prek mene sijal drugim. Zato mi dovoli, da te slavim tako, 
kakor ti najbolj ugaja, tako da bom sijal na tiste, ki so z menoj. Dovoli, da te oznanjam brez 
govorjenja, ne z besedami, ampak z zgledom. Z neustavljivo močjo, z dobrohotnim vplivom 
tega, kar delam iz očitne polnosti ljubezni, ki jo moje srce goji do tebe. Amen. (Po: J. H. 
Newman) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 18. 3. 2019, se ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici 
prične molitev rožnega venca, ob 19.30 pa sv. maša. Uradne ure v Dupljah so od 9.30 
do 11.30 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 priprava na krst za starše in botre, 
ki bodo v nedeljo, 24. 3. 2019, prinesli otroka h krstu.  
• V torek, 19. 3. 2019, se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca Božjega usmiljenja in adoracija (zrenje Boga, ki se konča z litanijami k 
sv. Jožefu in z blagoslovom z Najsvetejšim), ob 19.30 pa sveta maša.   
• V sredo, 20. 3. 2019, se ob 18.10 v cerkvi sv. Marije Goretti prične srečanje 
molitvene skupine, ki se konča z litanijami k sv. Jožefu in z blagoslovom z Najsvetejšim), 
ob 19.30 pa sveta maša.   
• V četrtek, 21. 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. Ob 19. uri je v Bistrici srečanje Delavnice molitve in življenja 
(DMŽ) v učilnici župnijskega doma v Bistrici za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, 
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Duplje in Leše. Ob 18. uri se začne v cerkvi sv. Vida v Dupljah molitev rožnega 
venca za blagoslov družin. 

• V petek, 22. 3. 2018, se ob 18.45 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. Po maši je v župnišču v Bistrici srečanje mladinske 
skupine za vse tri župnij: Tržič – Bistrica, Leše in Duplje.  Ob 17. uri je v župnišču v 
Lešah srečanje za starše otrok 3. R. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah 
molitev rožnega venca in križev pot, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 18. uri 
je v cerkvi sv. Vida v Dupljah pobožnost križevega pota.  

• V sobota, 23.  3. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Kovorska 1 - 23. Iz tega okoliša k skrbi za skupno svetišče vabim nove 
člane in članice. Ob 9. uri se pri podružnični cerkvi sv. Jurija prične delavna akcija 
(očiščenje okolice). Vabimo moške in tudi ženske roke lahko pomagate. S seboj 
imejte grablje, motike, rovnice, škarje za veje. 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 monodrame igralca Gregorja Čušina z naslovom Levi razbojnik. Vstopnina je 
prostovoljni dar.  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 križevega 
pota, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši. TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. 
Cerkev sv. Jakoba v Lešah čistijo Špornovi, Valavčkovi, Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, 
Prinčevi, Vrankarjevi, Krčevi (1). Lepo vabljeni.  

• V soboto, 23. 3. 2019, je srečanje članov ŽPS in župnijskih sodelavcev, naslednje 
v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani, od 8.30 do 13.00. Vabljeni člani ŽPS, župnijski 
sodelavci, ki opravljate različne cerkvene službe ter vsi, ki vas tematika in delo po 
spodaj navedenih skupinah zanima! Program srečanja bo vključeval predavanje g. 
Petra Kokotca na temo Kaj pomeni biti Cerkev? Prosim, da se pri župniku prijavite iz 
vseh treh župnij (Tržič – Bistrica, Duplje in Leše) do srede, 20. 3. 2019.  

• V nedeljo, 24. 3. 2019, je 3. postna nedelja med letom. Vabljeni, da skupaj s 
sveto mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Že tradicionalno na ta dan poteka 
spravna nedelja. Pri maši bomo molili za spravo. Ob 15. uri v Tržiču (sv. Jožef) 
poteka postni shod in križev pot.  Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega 
venca, ob 8.45 pa sveta maša. To je tudi krstna nedelja in družinska maša (ob 8.15 
starši in otroci vabljeni v župnišče na pevske vaje). Ob 14. uri v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah poteka pobožnost križevega pota.  

 

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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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.) 

Ciril Jeruzalemski, škof 

Dan 9,4b-10; Ps 78,8-13; Lk 6,36-38 

Bodite usmiljeni (Lk 6,36). 
- Gospod, ne ravnaj z nami po 

naših grehih. 

18. 3. 

2019 
 

PONEDELJEK 

 

17.30 

18.00 
18.30

19.00 
19.30 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

++ Jože in Ana Janc, obl. 

priprava na krst  

Bistrica: rožni venec 

+ Branko Istenič (30. dan)  

JOŽEF, JEZUSOV REDNIK 

Iz 1,10-20; Ps 49,8-23; Mt 23,1-12 

Umijte se, očistite se (Iz 1,16). 

- Kdor prav dela, bo videl božje 
zveličanje.  

19. 3. 

2019 
 

 TOREK 

15.00 
18.50 

19.30  

Tržič - pogreb: + Lidija Bečan 
rožni venec in adoracija 

++ Jože Laussegger in teta 
Terezija Švegelj 

Klavdija, mučenka 

Jer 18,18-20; Ps 30,5-16; Mt 20,17-28 

Kaj hočeš? (Mt 20,21). 
– Gospod, reši me v svoji 

milosrčnosti!  

20. 3. 

2019 
 

 

SREDA 

18.10 

19.30  

Bistrica: molitvena skupina 

za blagoslov nečaka ob r. d. 
 

Nikolaj iz Flue, puščavnik 

Jer 17,5-10; Ps 1,1-6; Lk 16,19-31 

Sin, spomni se … (Lk 16,25). 
– Blagor človeku, ki zaupa v 

Gospoda. 

21. 3. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

19.00
18.50 

19.30
 

18.00 

B.: delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

rožni venec in večernice 

+ Terezija Duh, obl. 

 

D.: rož. ven. za blagoslov družin 

Lea, spokornica 
1 Mz 37,3-28; Ps 104,16-21; Mt 21,33-46 

Gospod je to naredil (Mt 21,42). 

– Spominjajmo se čudovitih 
božjih del. 

 

18.00 Duplje: križev pot 

22. 3. 

2019 
 

PETEK 

 

17.00 

17.30 
18.00 

18.45 

19.30 
20.00 

Leše: sestanek za starše 3. R. 
rožni venec in križev pot 

+ župnik Ciril Lazar 

Bistr.: rožni venec in križev pot 
+ Stanislav Novak (30. dan) 

srečanje mladinske skupine 

Turibij, škof 

Mih 7,14-20; Ps 102,1-12; Lk 15,1-32 

Neki človek je imel dva sina (Lk 
15,11).  
– Usmiljen in milostljiv je 
Gospod. 

- Bistrica: čisti skupina 
Kovorska 1 – 23 

 

Ljubljana: izobraževanje sodelavcev za 

vse tri župnije Tržič – Bistrica, Leše in Duplje 

23. 3. 

2019 
 

SOBOTA 
 

 

17.30 
18.00 

 
 
 

 

18.00 
 

9.00 

19.00 
19.30 

20.00 

Leše: rožni venec  
+++ Razinger  

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, 
Vrankarjevi, Krčevi (1) 

 

rožni venec za duhovne poklice 
 

sv. Jurij: delavna akcija 

Bistrica: molitev rožnega venca  
+ Jože Gramc 

Gregor Čušin: Levi razbojnik 



   

 

3. POSTNA NEDELJA 
SPRAVNA NEDELJA  

Katarina Švedska, redovnica 

2 Mz 3,1-8a.13-15; Ps 102,1-

11; 1 Kor 10,1-12; Lk 13,1-9 

Sezuj si čevlje z nog (1 Mz 3,5). 
– Usmiljen in milostljiv je Bog.  

15.00 Tržič (sv. Jožef): križev pot 

24. 3. 

2019 
 

NEDELJA 
  

LETO C  

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 

8.45 

14.00 

in 10.00 rožni venec  
B.: + Jožica Godnov 

za žive/rajne farane/farank

 Sp. Duplje: rožni venec 
+ Jelka Jelar; (+ Olga Urbanc 

in za zdravje; + Marija Krsnik) 

sv. krst in družinska maša 

pobožnost križevega pota 

 

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 (13.4.; 22.4. – sv. Jurij; 24.4.; 
26.4; 29.4.), 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 €. 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. 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 33 donatorjev in s tem 36 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 48 prijavljenih. Bog Vas blagoslovi. 

 

V četrtek, 13. 3. 2019, so se po sv. maši  sestali člani gospodarskega sveta in 
ključarjev. Določile so se smernice za župnijo Tržič – Bistrica (ureditev dvorišča – 
asfaltiranje) in cerkev sv. Jurija (ureditev okolice, nov tlak v zakristiji, elektrifikacija in 
zaplinjene cerkve zaradi črvov v lesu).  

 

BIRMA: Birmovalec se bo srečal z birmanci in starši v torek, 23. 4. 2019 ob 18.45. 
 
 


