
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

In povedal je tole priliko: »Nekdo je imel v svojem 
vinogradu zasajeno smokvo. Prišel je iskat sad na njej, 
pa ga ni našel. Rekel je svojemu vinogradniku: ›Glej, tri 
leta je že, kar hodim iskat sad na tej smokvi, pa ga ne 
najdem. Posekaj jo, čemú izčrpava zemljo?‹ Ta pa mu 
je odgovóril: ›Gospod, pústi jo še letos, da jo okopljem 

in ji pognojim. Morda bo napósled obrodila sad; če pa ne, jo boš 
posekal.‹« (Lk 13,6–9) 

 

Vsak dan znova prosimo Gospoda, da ne bomo kot nerodovitna smokva, o kateri 
smo slišali v današnjem evangeliju. Prosimo ga, naj nam pomaga, da 
prisluhnemo njegovemu glasu in se mu pustimo voditi. Tako bomo lahko v 
življenju obrodili obilen sad in izpolnili poslanstvo, ki nam ga je namenil. (Po: 
Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 25. 3. 2013, župnija Tržič – Bistrica praznuje dan, ko 
je postala župnija. Sveti maši bosta ob 7.30 in 19.30. Darovi pri mašah so 
namenjeni za vzdrževanje župnijske kapele. Eno uro pred jutranjo in večerno 
sveto mašo bo ura češčenja pred Najsvetejšim, ki se bo končala z litanijami in 
z blagoslovom z Najsvetejšim. Ob 19.30 uri se bo pričela večerna sveta 
maša s kratko procesijo po Ročevnici, kjer bomo na priprošnjo naše 
zavetnice izrekli blagoslov nad župnijo Tržič – Bistrica. Blagoslovili bomo tudi 
nova župnijska vrata, ki se imenujejo slovenska vrata (vsebujejo slovenski 
grb, nagelj in panske končnice – dar donatorja). To bo procesija z lučkami. Ko 
se vrnemo v kapelo, bomo zapeli zahvalno pesem ter prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim in nato se nadaljuje sveta maša. Po maši vabljeni, da se 
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zadržite ob torti in pijači. Lepo vabljeni! Vabljeni tudi farani in faranke 
župnij Duplje in Leše. Ob 17. uri vabljeni v dvorano OŠ Tržič - Bistrica 
na prireditev ob materinskem dnevu. Uradnih ur v Dupljah danes ni.  
Skupine, ki imajo danes verouk pri župniku, lepo povabljeni praznični 
maši. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega 
venca, ob 18. uri pa sv. maša. Ob 16.30 vabljeni v telovadnico OŠ Naklo 
na prireditev ob materinskem dnevu. 
• V torek, 26. 3. 2019, se ob 18. uri v župnišču v Bistrici prične 
srečanje za starše otrok 3. R. Pogovorili se bomo še o sodelovanju in 
tehničnih stvari pri prvem svetem obhajilu. Ob 18.50 se v cerkvi sv. Marije 
Goretti prične molitev rožnega venca Božjega usmiljenja in adoracija 
(zrenje Boga, ki se konča z litanijami in z blagoslovom z Najsvetejšim), ob 
19.30 pa sveta maša.   
• V sredo, 27. 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. Ob 9. uri se bo v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah začela pospravljati zakristija. Vabimo moške in 
ženske roke. 
• V četrtek, 28. 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, Duplje in Leše. Ob 18. 
uri se začne v cerkvi sv. Vida v Dupljah molitev rožnega venca za 
blagoslov družin. 

• V petek, 29. 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 17.30 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, 30.  3. 2019, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v 
Bistrici čisti skupina Deteljica 1 - 15. Iz tega okoliša k skrbi za skupno 
svetišče vabim nove člane in članice. 19. uri se v kapeli sv. Marije 



   

 

Goretti v Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k 
sveti maši. Ob 18. uri povabljeni v cerkev sv. Vida v Dupljah k molitvi 
rožnega venca po namenu sv. očeta. 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 (2). 
Lepo vabljeni.  

• V nedeljo, 31. 3. 2019, je 4. postna, vesela nedelja. Vabljeni, da 
skupaj s sveto mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Ob 15. uri pri 
sv. Juriju (župnija Tržič – Bistrica) poteka postni shod in križev pot. 
Vabljeni, da se župniku prijavite za branje posameznih postaj. K tej 
pobožnosti vabljeni tudi farani in faranke iz župnij 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) 
 

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 

GOSPODOVO OZNANJENJE 
Rebeka, svetopisemska žena 
2 Kr 5,1-15; Ps 41,2-42,4; Lk 4,24-30 

Umij se in bodi čist (2 Kr 5,13). 

- Mojo dušo žeja po Bogu, po 
živem Bogu. 

17.00 OŠ Bistrica: proslava 

25. 3. 

2019 
 

PONEDELJEK  
 

Dan 
ustanovitve 
župnije Tržič 

- Bistrica 

16.30 
17.30 

18.00 

6.30 

7.30 

19.30 

OŠ Naklo: proslava  
Duplje: molitev rožnega venca 

+ Ana Kuhar, obl. 

in 18.30 Bistrica: molitvena ura 

za zdravje mamice 

+ Stevo Bogdanič, obl.  

Larisa (Lara), mučenka 
Dan 3,25-43; Ps 24,4-9; Mt 18,21-35 

… kolikokrat naj mu odpustim? 

(Mt 18,21). 

26. 3. 

2019 
 

 TOREK 

18.00 

18.50 
19.30  

Bistrica: srečanje za starše 3. R 

rožni venec in adoracija 
+ Lidija Bečan (7. dan)  

 

- Gospod, spomni se svojega 

usmiljenja! 

Rupert, škof 

5 Mz 4,1-9; Ps 147,12-20; Mt 5,17-19 

Oznanjuj jih svojim otrokom in 

vnukom (5 Mz 4,9). 

27. 3. 

2019 
 

 

18.10 

19.30 
19.30 

Bistrica: molitvena skupina 

v zahvalo 
za blagoslov Jelke ob 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com
mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– Hvali, Jeruzalem, Gospoda!  SREDA  
 

9.00 

Abrahamu 
 

Duplje: delavna akcija 

Bojan, knez 

Jer 7,23-28; Ps 94,1-9; Lk 11,14-23 

Zato bodo oni vaši sodniki (Lk 

11,19). 
– Odprite srca božji milosti. 

28. 3. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

19.00

18.50 
19.30

 

18.00 

B.: delavnica molitve in življenja (DMŽ) 

rožni venec in večernice 
+ Anka Golmajer (30. dan)

 

D.: rož. ven. za blagoslov družin 

Bertold, redovnik 
Oz 14,2-10; Ps 80,6-17; Mr 12,28-34 

Nisi daleč od božjega kraljestva 
(Mr 12,34). 

– Naš Bog govori: poslušajte 
me!   

29. 3. 

2019 
 

PETEK 
 

17.30 
18.00 

18.00  
 

18.45 
19.30 

20.00 

rožni venec in križev pot 

v dober namen v zahvalo 

 Duplje: križev pot 

Bistr.: rožni venec in križev pot 
++ starši Smolej 

srečanje mladinske skupine 

Amadej (Bogoljub), knez 

Oz 6,1-6; Ps 50,3-21; Lk 18,9-14 

Bog, bodi milostljiv meni 

grešniku! (Lk 18,13).  
– Bog hoče ljubezni, ne daritve. 
- Bistrica: čisti skupina 

Deteljica 1 – 15 

30. 3. 

2019 
 

SOBOTA 

 
 

17.30 
18.00 

 
 
 

 

18.00 
 

19.00 
19.30 

Leše: rožni venec  
+ župnik Ciril Lazar  

- Leše: čistijo Špornovi, Valavčkovi, 

Cajhnovi, Mrdotovi, Fifkovi, Prinčevi, 
Vrankarjevi, Krčevi (2) 

 

rožni venec po namenu sv. očeta 
 

Bistrica: molitev rožnega venca  
++ Milica in Drago Gudlin 

4. POSTNA NEDELJA 
VESELA NEDELJA  

Benjamin, mučenec 

Joz 5,9.10-12; Ps 33,2-7; 2 
Kor 5,17-21; Lk 15,1-3.11-32 

Spravite se z Bogom! (1 Kor 5,20). 
– Okusite in spoznajte, kako 

dober je Gospod.  

31. 3. 

2019 
 

NEDELJA 
  

LETO C  

6.30 
7.00 

 

10.30 
15.00 

 

8.15 
8.45 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica: + Marija Žnidaršič, 

obl., in družina Thaler 

za žive/rajne farane/farank 
Tržič (sv. Jožef): križev pot 

 Sp. Duplje: rožni venec 
+ Janko Kržišnik ob r. d.; (+ 

Ciril Meglič ob godu) 
 

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 (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 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 36 donatorjev in s tem 39,1 
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 49 prijavljenih. 
Bog Vas blagoslovi. 

 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 14. 3. 2019, s 
pričetkom ob 20. uri v župnijskem domu v Bistrici. Najprej smo skupaj prebrali 
molitev za spravo z naslovom Moj Oče. Nato pa sta nam Nuša in gospod 
župnik predstavila nekaj vtisov in zanimivosti, ki so jih doživeli na romanju po 
Sveti deželi. Obiskali so Betlehem, Nazaret in Jeruzalem. Na četrto postno 
nedeljo, 31. 3., bo postni shod pri svetem Juriju. Na tiho nedeljo 7. aprila bodo 
že na voljo oljčne vejice in bagance. Sveta spoved bo v soboto, 13. 4., po 
sveti maši. Obredi cvetne nedelje in velikonočnega tri-dnevja bodo enaki kot 
lansko leto. Gospodu župniku bo v Lešah pomagal maševati gospod Peter 
Kokotec. Na veliki Četrtek bo predstavitev prvo obhajancev. Na velikonočni 
ponedeljek, 22. 4., bo ob 10.30 maša pri svetem Juriju. Župnija Duplje pa 
organizira romanje za sodelavce na katerega so vabljeni tudi sodelavci iz 
Bistrice. V soboto, 27. 4., bo sveta birma ob 8.30 v Dupljah in ob 11. uri v 
Bistrici. Večerne maše to soboto ne bo. Slovenska kapucinska provinca nam 
je dovolila, da lahko izdamo ponatis knjige o Mariji Goretti. Nuši smo 
predstavili, kako naj zgleda kratka zloženka, s katero bi povabili starše vero 
učencev  k čiščenju kapele in učilnice. V sredo, 13. 3., so se na 
gospodarskem svetu dogovorili, da se bodo zamenjale cevi in utrdilo ter 
asfaltiralo dvorišče. Omenili smo nekaj dogodkov v okviru praznovanja 50 
letnice naše župnije, o katerih smo govorili že na prejšnjem sestanku ŽPS-ja. 
Začeli bi v jeseni 2020, ko bo gospod župnik Marko Košir imel srebrno sveto 
mašo, to je 25 let opravljanja duhovniškega poslanstva. Romali bi v 



   

 

Sodražico, kjer je v župnijski cerkvi Svete Marije Magdalene barvno okno 
posvečeno sveti Mariji Goretti, vitraž, ki ga je naredil slovenski slikar Stane 
Kregar. Za več dni bi romali tudi v Nettuno in Rim. Srečanje smo z molitvijo in 
blagoslovom zaključili ob 21.30. Po srečanju  je sledilo druženje.  (Marjeta 
Hervol) 

 

FILM OBRAZ USMIJENJA: V soboto, 16. 3. 2019, se je v župnijskem domu 
v Bistrici pri Tržiču po večerni maši gledal omenjeni film. Prišlo je okoli 15 
ljudi. Papež Frančišek je s spodbujanjem navdihnil milijone oseb, da so objeli 
usmiljenje. Film nam preko močnih videnj sv. Favstine razkrije usmiljenega 
Boga. Spoznali smo ženo, ki je našla svobodo v odpuščanju, potem ko je 
videla svojo družino pokončano v genocidu; spoznali smo bivšega igralca 
ameriškega nogometa, ki je pustil nogomet zato, da deli Kristusovo usmiljenje 
brezdomcem; spoznali smo igralca baseballa, ki je najboljšo ligo na svetu 
zamenjal za samostan; spoznali smo mlado vdovo, ki je odpustila morilcu 
svojega moža. Spoznali smo, da Božje usmiljenje ni nekaj neotipljivega, 
ampak da je živi in prisotno dandanes ter da spreminja svet. 

KRST:  V nedeljo, 17. 3. 2019 je božji otrok postala VERONIKA TURK. Njo in 
njeno družino izročam v molitev. VERONKINA zavetnica in priprošnjica je sv. 
Veronika Giuliani (17./18. stoletje, italijanska mistikinja) in  goduje 10. julija.  

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical LIDIJO BEČAN, roj. Ajdnik 
(Ročevnica 43, župnija Tržič - Bistrica, roj. 21. 4. 1958 – Tržič, župnija Tržič, 
pogreb 19. 3. 2019 v Tržiču). Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj 
mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. Namesto cvetja so za maše za rajno 
Lidijo darovali: soseda Rina in Ciril (1 maša) ter Drago in Fani Hlebar (2 
maši). Bog Vam povrni. 

 

DELAVNA AKCIJA: V v župnijskem domu smo izvedli prepotrebno obnovo. 
Prebelili smo kuhinjo () ter hodnika pred kuhinjo in vhodom ter pralnico (tu 
smo uredili tudi prezračevanje) in kopalnico (tu smo znižali tudi strope za bolj 
ekonomično ogrevanje) (). Zamenjali smo tudi dotrajana vhodna vrata z 
novimi jesenovimi vrati (- dar donatorja). Stroški obnove so bili €. Župnijski 
stroški so torej bili €. Hvala vsem, ki z molitvijo delom in darovi skrbite za 
župnijsko skupnost. 


