
   

  

 
  

 

  

DUHOVNA MISEL: 
 

Bratje in sestre, kakor je po enem človeku prišel na 
svet greh in po grehu smrt, tako je smrt prišla na vse 
ljudi, ker so vsi grešili (prim. Rim 5,12). Kako je lahko po 
grehu in vseh njegovih posledicah prišla in prihaja smrt na 
svet? Tega nikoli ne bomo popolnoma razumeli. Toda 
razmislek v zemeljskih okvirih nam lahko pomaga. 

Predstavljajmo si, da bi vsi upoštevali higienske, varnostne in okoljevarstvene 
predpise. Da nihče ne bi prodajal ali uporabljal orožja in drog. Da se nihče ne bi 
ukvarjal z mafijskimi in drugimi nezakonitimi posli ter s prostitucijo. Da bi vsi živeli 
čisto in varno spolnost. Da bi vsi pred poroko opravili zdravniške preglede in 
laboratorijske analize. Da bi vsi, z zdravniki na čelu, opravljali svoj poklic 
strokovno in zavzeto. Skratka, zamišljajmo si, da ne bi bilo nikogar, ki bi bil 
pretkan, nasilen, brezvesten, izkoriščevalski, podkupljiv, ki bi se izmikal 
obveznostim ... Če bi se to zgodilo, ne bi izginile bolezni in smrt, bili pa bi blizu 
Božjemu načrtu: življenje v sreči tu na zemlji, nato prijeten spanec in potem raj. 
Lepe sanje ... Seveda! Toda pozor!  Manj grehov pomeni manj bolezni, nesreč in 
smrti. To pa ni majhna odgovornost. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj) 

 

OZNANILA: 
 

➢ V ponedeljek, 2. 3. 2020, ob 7. uri povabljeni v kapelo sv. Marije Goretti v 
Bistrici k molitvi rožnega venca, ob 7.30 pa se daruje sv. maša. Ob 16.30 se v 
cerkvi sv. Vida v Sp. Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 17. uri pa 
sveta maša. Po večerni maši pa je v župnišču srečanje ŽPS Duplje. V 
župnišču v Sp. Dupljah bodo od 9.30 do 11.30 ter pred  in takoj po večerni 
maši uradne ure. 
V torek, 3. 3. 2020, se ob 17.50 v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
molitev rožnega venca in adoracija, ob 18.30 pa sv. maša. Po maši je 
srečanje Župnijske Karitas Tržič – Bistrica. Na to srečanje povabljeni tudi 
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prostovoljci iz Leš ter novi prostovoljci in prostovoljke nasploh (pred 
srečanjem povabljeni k sv. maši). 

➢ V sredo, 4. 3. 2020, se ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine (vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. Zmolili bomo tudi 
litanije na čast sv. Jožefa in prejeli blagoslov z Najsvetejšim, ob 18.30 pa 
sveta maša. Ob 17. uri je v Bistrici ministrantsko srečanje. 

➢ V četrtek, 5. 3. 2020, se ob 17.50 v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 
18.30 pa se prične sv. maša. Po maši je srečanje ŽPS Tržič – Bistrica, ki se mu 
pridružijo že člani in članice iz Leš (pred srečanjem povabljeni k sv. maši). 
Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega za blagoslov 
družin, ki se konča z Marijinimi litanijami (priložnost tudi za sv. spoved), ob 
17. uri pa se prične sveta maša, ki se konča z litanijami Srcu Jezusovemu, 
posvetitvijo Jezusovemu Presvetemu Srcu in z blagoslovom z Najsvetejšim. 
Lepo vabljeni.  Dopoldne bo  obisk bolnikov, ostarelih po Dupljah in Lešah. 

➢ V petek, 6. 3. 2020, se ob 16.30 začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca in po njem križev pot (tudi priložnost za sv. spoved), ob 17. 
uri pa sv. maša. Ob 17.45 se v kapeli sv. Marije Goretti začne molitev rožnega 
venca in potem pobožnost križevega pota (tudi priložnost za sveto spoved), 
ob 18.30 pa sv. maša v kapeli sv. Marije Goretti. Dopoldne po Bistrici 
obiskujem bolne, onemogle in ostarele. Ob 17. uri je v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah pobožnost križevega pota (otroci in straši 3. R.); srečanje zakonske 
skupine bo.  

➢ V sobota, 7. 3. 2020, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici 
čisti skupina Kovorska 1 - 23. Iz te skupine k skrbi za skupno svetišče vabim 
nove člane in članice. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca in križev pot 
v cerkvi sv. Jakoba v Lešah (priložnost za sv. spoved), ob 17. uri pa 
povabljeni k sveti maši. Pri maši bo tudi sv. krst.. TO JE TUDI NEDELJSKA 
SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čistijo Fridovi, Brlekovi, Krsnikovi 
(2). Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne molitev rožnega 
venca (tudi priložnost za sv. spoved), ki se konča z litanijami Matere Božje in z 
blagoslovom z Najsvetejšim, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Po maši se 
v Bistrici za župniji (Tržič – Bistric in Duplje) prične mladinsko srečanje. 
Lepo vabljeni.  Ob 17. uri se bo v cerkvi sv. Vida v Dupljah molil rožni venec 
za nove duhovne poklice in svetost duhovnikov. Lepo vabljeni. 

➢ V nedeljo, 8. 3. 2020, je 2. postna nedelja med letom. Vabljeni, da skupaj s 
sveto mašo ob 7. ali 10.30 uri počastimo Boga. Po maši ob 10.30 bo sveti 



   

 

krst. Pri obeh mašah bo potekala namenska nabirka/ofer za obnovitvena dela 
pred župnijsko kapelo (smo v varčevalni fazi). Potrebno je urediti še dvorišče (ga 
asfaltirati) in urediti parkirišča. V zahvalo boste dobili podobico. Bog Vam povrni. 
Ob 15.30 v Bistrici Podbrezjah na Taboru poteka tudi postni shod in križev 
pot za župniji: Tržič – Bistrica, Duplje.  Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne 
molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša. Ob 14. uri povabljeni v cerkev 
sv. Vida k pobožnosti križevega pota. 

➢ GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE V LJUBLJANI, TOREK, 17. MARCA 2020, 
OB 19. URI: Nicky Cruz je avtor sedemnajstih knjig, vključno z eno od najboljših 
krščanskih avtobiografij “Run Baby Run”. V slovenščini je izšla pod naslovom 
“Teci sinko, teci”. Nicky Cruz je odraščal v Portoriku. Starša sta bila močno 
vpletena v magijo in okultizem. Za Nickyja se nista menila in sta bila do njega 
kruta. Nicky je odšel v New York, kjer pa se je njegovo življenje v obupu še 
stopnjevalo. Zapadel je v mestno tolpo nasilnežev, kjer se je po lestvici hierarhije 
hitro povzpel do vrha. Nickyjevo življenje je po spirali, ki vodi v vedno večje 
maščevanje in nasilje, drvelo navzdol proti razsutju. Sodni psihiater je ocenil, da je 
z Nickyjem konec in da se pogreza po poti brez povratka proti ječi, električnemu 
stolu in peklu. Nekega dne pa je nek pridigar - David Wilkerson, Nickyju prinesel 
sporočilo: “Jezus te ljubi, Nicky!” Nicky je hotel pridigarja ubiti, toda nekaj tednov 
kasneje je svoje življenje posvetil Bogu in je svoje orožje zamenjal za Sveto 
pismo. Prodaja vstopnic: www.eventim.si in prodajna mesta v sistemu Eventim Si.  
Več o dogodku: www.facebook.com/nickycruzSLO/ 
www.facebook.com/nickycruzSLO/  

  

ZBOR NOVIH ČLANOV ŽPS: Na 4. postno nedeljo, 22. 3. 2020, bo po naših 
župnijah potekal izbor novih članov župnijskih pastoralnih svetov. V ŽPS so lahko 
izbrani tisti, ki so dopolnili 16 let, prejeli zakramente uvajanja in redno prejemajo 
zakramente (cerkveno poročen, reden nedeljnik, …). Ožigosane lističe bomo 
razdelili v nedeljo, 15. 3. 2020 (v Lešah v soboto, 14. 3.), in jih prinesete  nazaj v 
nedeljo, 22. 3. 2020 (v Lešah v soboto, 21. 3.). Na lističe bo vsak napisal tri svoje 
predloge za člane ŽPS. Podružnica Leše bo v ŽPS imela 3 predstavnike. Prav je, 
da smo vsi pripravljeni dati Bogu na razpolago svoje talente za rast Božjega 
kraljestva. Člani ŽPS-ja so župnikov posvetovalni organ. Do izbora smo 
povabljeni, da vsak dan molimo za odprtost Svetemu Duhu.  Treba bo potrditi tudi 
stare oz. nove ključarje ter njihov 5 letni mandat. Hvala in Bog Vas blagoslovi! 

 

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. 

 

http://www.eventim.si/
http://www.facebook.com/nickycruzSLO/
http://www.facebook.com/nickycruzSLO/
mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

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) 
 

1. POSTNA NEDELJA  
Polikarp, škof, mučenec 

1 Mz 2,7-9;3,1-7; Ps 51,3-17; 
Rim 5,12-19; Mt 4,1-11 

Poberi se, satan (Mt 4,10). 
– Usmili se nas, o Bog, ker smo 

grešili.  

1. 3. 

2020 
 

NEDELJA 
 

LETO A  

6.30 
7.00 

 
10.30 

15.00 
 

8.15 

8.45 
 

 
14.00 

in 10.00 Bistrica:  rožni venec  
+++ Jože Žnidaršič, obl., in 

Milan Meglič 
za žive/rajne farane/faranke  
Tržič (sv. Andrej): križev pot 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+++ Ivan Rozman in 
Bidetovi; (+ Marija Šparovec, 

obl.; Ignac Bajželj, obl.) 
križev pot 

Neža Praška, devica 
3 Mz 19,1-18; Ps 18,8-15; Mr 25,31-46 

Proč izpred mene (Mr 25,41). 
– Gospod ima besede večnega 

življenja. 

2. 3. 

2020 
 

PONEDELJEK 

18.00 

18.30 
 

16.30 
17.00 

17.30 

Bistrica: rožni venec 

za rajne po namenu očenašev 

Tržič – Bistrica, Leše in Duplje 

rožni venec  
+ Mari Fajdiga (dar. Mekučevi) 

srečanje ŽPS Duplje 

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

Oče naš (Mt 6,9). 
– Gospod me je rešil iz moje 

stiske.  

3. 3. 

2020 
 

 TOREK 

17.50 
18.30 

19.00 

15.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija 
+ Doroteja Leban, obl. 

srečanje Župnijske Karitas 

Duplje – pogreb: + Boštjan 

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

Vstani, pojdi (Jon 3,2). 
– Skesanega in ponižnega srca, 

o Bog, ne zametuješ. 

4. 3. 

2020 

 

prvi 

SREDA 

17.10 
18.30 

18.30  

Bistrica: molitvena skupina 
+ Ivan Mesić (30. dan) 

+ Marija Ravnik  
 

Hadrijan, mučenec 

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

Prosite (Mt 7,7). 
– Ko sem te klical, si me 

uslišal, Gospod. 
 

obisk bolnikov Duplje in Leše. 

5. 3. 

2020 
 

 

prvi 
ČETRTEK 

17.50 
18.30 

19.00 
 

16.30 

17.00 

Bistrica: rožni venec in večernice  
+++ Bekševi 

srečanje ŽPS Tržič - Bistrica 

 Duplje: rož. ven. za blag. družin 

+ Frančišk in Peter Rozman 

Fridolin (Miroslav), opat 

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

Ne ubijaj (Mt 5,21). 
– Gospod, ne spominjaj se naših 
pregreh. 

zakonska skupina  

6. 3. 

2020 
 

prvi 
PETEK 

 

16.30 
17.00 

17.45 
18.30 

 

Bistrica: obisk bolnikov 

Leše: rožni venec in križev pot 
Leše: +++ Cvenkljnovi iz Leš  

Bistrica: rožni venec in križev pot 
+++ Alojz Činč in za duše v 

vicah 

Perpetua in Felicita, mučenki 
5 Mz 26,16-19; Ps 118,1-8; Mt 5,43-48 

Hodi za menoj (Lk 5,27). 
– Blagor njim, ki hodijo v 

Gospodovi postavi.  

- čistijo Fridovi, Brlekovi, 

Krsnikovi (2) 
 

7. 3. 

2020 
 

prva 
SOBOTA 

 

9.00 

16.30 
17.00 

17.00 
18.00 

18.30 
 

Bistrica: čisti skupina Kov. 1 - 23 

Leše: rožni venec in križev pot 
Leše: za vse Boštanove 

Leše: sv. krst 
Bistrica: rožni venec in spoved 

+ Ida Kukič - Avstralija (7. 
Dan; darovala sestra in nečaki) 



   

 

17.00 Duplje: rožni venec za 
nove duhovne poklice 

18.30
19.15 

+ Jakob Šter 
 mladinska skupina 

2. POSTNA NEDELJA  

Janez od Boga, redovnik 
1 Mz 12,1-4; Ps 33,4-5.18-

20.22; 2 Tim 1,8-10; Mt 17,1-9 
Vstanite in ne bojte se (Mt 17,7). 

– Tvoja dobrota, Gospod, naj 
bo nad nami.  

8. 3. 

2020 
 

NEDELJA 
 

LETO A  

6.30 

7.00 
10.30 

11.15 
15.30 

 

8.15 
8.45 

 

15.30 

in 10.00 Bistrica:  rožni venec  

++ Franc in Helena Rozman 
za žive/rajne farane/faranke  
sv. krst 
Podbrezje - Tabor: križev pot 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Luka Meglič ob R: D.; (+ 

Franc Jeglič, obl.) 

Podbrezje – Tabor: križev pot 
 

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 maše za marec, april, maj in junij 2020. 
Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

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 75 € (to je en sedež; lahko daste tudi po obrokih) za 
prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po zmožnostih vsakega: 5, 10, 
… €. Dar prinesete župniku v župnišče. Bog Vam povrni. En meter klopi bi nas 
stal €, torej bi klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 110 donatorjev in s 
tem 128,4 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni. Vrhovi naslonjal niso zato, da se 
na njih naslonimo z vso silo in se dvignemo. So pomoč. Klopi so trdne, 
vendar vseeno zahtevajo eno spoštljivo ravnanje.  

ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH): Romanje bo trajalo od 27. do 29. 4. 2020. 
V ponedeljek, 27. 4. 2020 se odpravimo ob 4.30 zjutraj izpred kapele sv. Marije 
Goretti v Bistrici. Pobiramo še v Žiganji vasi, Dupljah. Najprej se bomo odpravili v 
Marijino svetišče v Šibenik (HRV), kjer bomo darovali sv. mašo. Na poti je še 
malica. Pot nas potem pelje do Medjugorja, kjer bomo poromali na vse pomembne 
»točke«. V petek v Medjugorju še pozajtrkujemo potem pa krenemo proti domu. 
Ustavili se bomo še v hrvaškem Lurdu (Vepric), kjer bomo darovali sveto mašo. 
En postanek pa sledi še na počivališču Krka, kjer bomo imeli piknik iz bosansko – 
hercegovskih jedi. Sami si priskrbite evropsko zdravstveno kartico, ki je 
brezplačna. Dar za romanje je €. Do sedaj je 17 prijavljenih. 
 

 



   

 

Navodila SŠK za preprečevanje širjenja koronavirusa COVID-19 
 
Slovenska škofovska konferenca je za duhovnike in vernike pripravila navodila za 
preprečevanja širjenja korona virusa COVID-19. V navodilu so zapisana nekatera 
določila, ki veljajo za verske obrede, sestanke in druge združevanja vernikov. 
Posebej je izpostavljeno to, da naj se bogoslužja udeležujejo zdravi ljudje. 
1. Za vse katoličane veljajo splošna navodila za preprečevanje virusnih okužb, ki so 
objavljena na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja (https://www.nijz.si/). 
2. Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni. 
3. Z rokami se ne dotikamo oči, nosu in ust. 
4. V primeru, da zbolimo oziroma imamo že prve znake obolelosti, ostanemo doma. 
5. Upoštevamo pravila higiene kašlja. 
6. Redno si umivamo roke z milom in vodo. 
7. V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo 
namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 
60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za 
čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože. 
8. V cerkvah in pri bogoslužju se upoštevajo naslednja navodila: 

a) Duhovniki naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo ob vhodu v 
cerkev. Verniki naj se pri vstopu v cerkev spoštljivo pokrižajo in 
pokleknejo, kar nadomesti pokrižanje z blagoslovljeno vodo. 
b) Pri pozdravu miru duhovnik in verniki opustijo stisk roke. 
c) Vernike prosimo, da obhajilo spoštljivo prejemajo samo na roko. 

9. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge 
podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje 
okužb. 
10. Romanja, slovesnosti in vse druge oblike združevanj (strokovna in pastoralna 
srečanja) do nadaljnjega lahko potekajo nemoteno ob upoštevanju splošnih 
navodil Inštituta za varovanje zdravja oziroma Ministrstva za zdravje. V primeru 
intenzivnejšega pojava okužb bo SŠK podala dodatne ukrepe in navodila. 
 
Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in 
objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z 
upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb. 
Preventivni ukrepi se začnejo izvajati takoj in veljajo do preklica. 
 

Dr. Tadej Strehovec - Generalni tajnik SŠK 
 

https://www.nijz.si/

