
   

  
   

 

 

Skupaj sta tekla, vendar je drugi učenec Petra prehitel in prvi prišel h grobu. 
Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Tedaj je prišel 
tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v grob. Videl je povoje, ki so 
ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, vendar ni ležal s povoji, temveč 
posebej zvit na drugem mestu. Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je 
prvi prišel h grobu; in videl je in veroval. (Jn 20,4–8) 

 

Veliko noč imenujemo vstajenje. To pomeni, da se je že začelo; neskončna prihodnost se je že 
začela. Preobrazba sveta ni ideal in predpostavka, ampak resničnost. Točka, kjer se je pojavil 
tak začetek popolnega konca, se imenuje Jezus iz Nazareta, križani in vstali. Ker je njegov grob 
prazen, ker se je on, ki je bil mrtev, izkazal kot živi v polnosti svoje oprijemljive človeške 
podobe, zato vemo: resnično se je vse začelo tako, da bo dobro. Dejansko je še vse na poti. 
Vendar na poti k cilju, ki ni utopični ideal, ampak sedanja resničnost. Kajti konec se je že začel. 
In čudovit je! Aleluja. (Karel Rahner) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 2. 4. 2018 je velikonočni ponedeljek. Maše v Bistrici bodo ob 7. in 10.30 
uri. Mašo ob 10.30 bo daroval g. Peter Kokotec, rektor v ljubljanskem semenišču. Šli bomo v 
Emavs, kjer bomo pri lomljenju kruha (pri maši) spoznali Vstalega Jezusa. Gospod nas vabi, da 
mu odpremo svoje srce. Pred vsako mašo bomo molili rožni venec. Lepo vabljeni! V cerkvi sv. 
Mihaela v Zg. Dupljah se ob 8.15 prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa praznična 
sveta maša. Po maši bo za otroke pred cerkvijo sv. Mihaela pirhanje Za zlatega zajčka. V 
cerkvi sv. Jakoba v Lešah se ob 8.30 prične molitev rožnega venca, ob 9. uri pa praznična 
sveta maša. Na ta dan bo tudi  romanje župnijskih sodelavcev. Avtobus bo sodelavce 
začel pobirati pred cerkvijo sv. Marije Goretti ob 9.40, ob 10. uri pa je odhod izpred 
gasilnega doma v Dupljah. Romali bomo v Ljubljano, Ivančno Gorico in Zaplaz. Prijavnina je 
10 € (avtobus). Do sedaj je 41 prijavljenih. Vrnemo se do 21. ure. Prijavite se župniku. Prijave 
še sprejemamo. 

• V tednu, ki je pred nami, v župniji Tržič – Bistrica ni veroučne šole; v župnijah 
Leše in Duplje (Na velikonočni ponedeljek vabljeni k praznični maši v cerkev sv. Mihaela 
– posebno tisti otroci, ki imate na ta praznični dan verouk) pa se zopet prične veroučna 
šola. Lepo vabljeni. 
• V torek, 3. 4. 2018  je ob 17. uri v župnišču v Bistrici priprava na krst. Ob 18.50 bo v 
kapeli sv. Marije Goretti molitev rožnega venca, sledi pa adoracija – to je zrenje Boga in 
oseben pogovor z Njim, ob 19.30 pa bo sv. maša. Po maši je srečanje Župnijske Karitas. 
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• V sredo, 4. 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. Po 
maši se prične srečanje Biblične skupine za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. 
Pogovarjali se bomo na temo Ali je Bog resnično popoln? (Mt 5,43-48). Lepo vabljeni! V 
cerkvi sv. Vida v Dupljah se ob 17.30 prične molitev rožnega venca, ob 18. uri pa sveta 
maša. 

• V četrtek, 5. 4. 2018 je ob 18.50 v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za nove 
duhovne poklice ter večernice, ob 19.30 pa se prične maša. Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah rožni venec za blagoslov družin in priložnost za spoved, ob 18. uri pa sveta 
maša. Po župnijah Leše in Duplje ne bom obiskoval bolnikov, ker sem jih v velikem tednu. 

• V petek, 6. 4. 2018 je pobožnost prvega petka v mesecu, ko smo povabljeni, da se 
posvetimo Jezusovemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje grešnikov. Ob 
18.50 se začne molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov ter priložnost za sv. 
spoved, ki se končata z litanijami Srca Jezusovega ter z blagoslovom z Najsvetejšim, ob 
19.30 pa povabljeni k sveti maši v župnijsko kapelo sv. Marije Goretti. Po maši nam bo 
gospa Jelka Snedic predstavila svojo pot po portugalskem kaminu. Dopoldne ne bom 
obiskoval starejših, bolnih in onemoglih, ker sem jih v velikem tednu.  Uradne ure v 
Lešah so od 13.30 do 14.30. Zopet se v Lešah prične veroučna šola. Ob 17.30 se začne v 
cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov in 
priložnost za spoved. Pred sv. mašo bomo imeli tudi litanije Srca Jezusovega. Ob 18. uri 
pa povabljeni k sveti maši.  
• V soboto, 7. 4. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Kovorska 25 - 59. Iz tega 
okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Zakrament svetega zakona 
bosta sklenila ženin ROK PERNE (vera: RKC, stan: samski; po poklicu: živilski tehnik; oče 
PERNE Alojzij – RKC, strojni ključavničar, mati Janja, roj. Potočnik – RKC, administratorka; 
ženin rojen 20. 11. 1986 v Kranju, krščen 28. 12. 1986 v župniji Kranj, biva Kovorska cesta 7, 
župnija Tržič - Bistrica) in nevesta EVA PANGERŠIČ (vera: RKC, stan: samski; po poklicu: 
ekonomistka; oče PANGERŠIČ Vilijem, RKC, orodjar, mati Mojca, roj. Podlipnik, RKC, trgovka; 
nevesta rojena 9. 12. 1988 v Kranju, krščena 12. 3. 1989 v župniji Tržič – Bistrica, biva 
Kovorska cesta 7, župnija Tržič - Bistrica). Njun zakon izročam v molitev. Po poročnem obredu 
sledi krstni obred za Piko PERNE. Poteka tudi pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo 
povabljeni, da se posvetimo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje 
grešnikov. Ob 18.50 se začne z molitvijo rožnega venca s premišljevanjem  ter priložnost za 
sv. spoved, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Sveto mašo začnemo z litanijami Matere 
Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni 
venec za nove duhovne poklice. 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 Fridovi, 
Brlekovi, Krsnikovi, Kokaljevi (2). Hvala.  
• V nedeljo, 8. 4. 2018 je bela nedelja in nedelja Božjega usmiljenja. Odprimo se 
Božjemu usmiljenju. Pri prvi maši ob 7. uri bomo izpostavili Najsvetejše in izrekli vzklike 
Božjega usmiljenja ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Tradicionalno na dan ustanovitve 



   

 

župnije 25. 3. poteka spravna nedelja. Letos ta spravni dan poteka na to nedeljo. Pri maši ob 
10.30 bomo molili za spravo, blagoslovili pa bomo tudi nova tri vrata v župnijski kapeli, ki 
prestavljajo tri božje kreposti: vera, upanje in ljubezen, ter štiri v župnišču, ki nosijo svete 
podobe in nam »pričujejo« o Božjem usmiljenju. Slovesnost bo vodil g. Tone Česen, direktor 
Škofovih zavodov. Lepo vabljeni. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev 
rožnega venca. Pri maši ob 8.45 bo t. i. družinska maša, pri kateri pojejo otroci (vaje so ob 
8.15 v župnišču). Pri prvi maši bomo izpostavili Najsvetejše in izrekli vzklike Božjega 
usmiljenja ter prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. 
Dupljah poteka molitev za mir. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za april (27. – 30. 4.), maj, junij, julij in avgust 
2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

KRONIKA: 
 

POSTNI PETEK – NOVE VEROUČNE KLOPI/MIZE: Na srečanju ŽPS-ja Tržič – Bistrica smo 
se dogovorili, da bomo vsi farani in faranke župnije Tržič – Bistrica povabljeni, naj petke v postu 
preživimo skromno, prihranke pa, ki jih bomo s tem privarčevali, oddamo v skrinjico, ki stoji v 
kapeli pred daritvenim oltarjem in jih namenite za nakup novih šolskih klopi v veroučni učilnici. V 
postni akciji ste zbrali €. Bog Vam povrni.

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical MARJANA MATEVŽA MOKORELA (Prehod 2, 
župnija Tržič; 87 let). Umrl je 22. 3. 2018, pogreb pa je bil 27. 3. 2018  v Tržiču. Gospod, daj mu 
večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.  

NOVA VRATA: Nova vrata v prvem nadstropju, ki so iz iverke in prelepljene s folijo z imitacijo 
hrasta in si bila naročene v Merkurju (njihova znamka MQ, izdeluje pa jih Lip Bled) ter drsna 
vrata v učilnico, ki jih je izdelal Igor Ribič, ter vgradnja vseh vrat je stalo €.  

 

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) 
 

VELIKA NOČ 

Irena, mučenka 

Apd 10,34a.37-43; Ps 118,1-

23; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 
O njem pričujejo vsi preroki 

(Apd 10,43).  
– To je dan, ki ga je Gospod 

naredil, aleluja. 

1. 4. 

2018 
 

VELIKA 

NEDELJA 

 

LETO B 

7.00 

7.00 
10.30 

 

8.30 

9.00 
9.00 

14.00 
 

6.30 

7.00 
7.00 

VSTAJENJSKA PROCESIJA 

za žive in rajne farane/faranke  
+ Martin Ribič 

 

rožni venec 

vstajenjska procesija 
Duplje: + Anka Kolničar 

pogrebna maša: + Jože Rozman 
 

rožni venec 

vstajenjska procesija 
Leše: +++ Bernard in Jožefa Hrovat 

Frančišek, red. ustanovitelj 
Apd 3,1-10; Ps 104,1-9; Lk 24,1-35 

Ostani z nama … (Lk 24,29). 

2. 4. 

2018 
 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

in 10.00 molitev rožnega venca 

Bistrica: + Lojzka Erlah 
+ Terezija Kosem 
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– Zemlja je polna Gospodove 
dobrote, aleluja. 

 

romanje sodelavcev 

 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

 

 

8.15 
8.45 

 

8.30 

9.00 

Zg. Duplje: molitev rožnega venca 

Zg. Duplje: + Franci Kuhar, obl. 
 

Leše: molitev rožnega venca  

Leše: Viktor Švab (agr. skup.) 

Sikst I., papež, mučenec 
Apd 2,36-41; Ps 32,4-22; Jn 20,11-18 

Žena, kaj jokaš? (Jn 20,13). 

– Zemlja je polna Gospodove 
dobrote, aleluja. 

3. 4. 

2018 
 

 TOREK 

17.00 

18.50 
19.30 

20.00 

priprava na krst 

molitev rožnega venca in adoracija 

Bistrica: v zahvalo za službo 

srečanje Župnijske Karitas  
 

velikonočna osmina 

Izidor, škof 
Apd 2,14-32; Ps 15,1-11; Mt 28,8-15 

Pozdravljene! (Mt 28,9). 

– Gospod, varuj me, vate 
zaupam, aleluja.  

 

velikonočna osmina 

4. 4. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 

19.30 
19.30 

20.00 
 

17.30 
18.00 

molitvena skupina 

+ Katarina Švab, obl. 
+ Marjan Matevž Mokorel (7. dan) 

srečanje Biblične skupine 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

Duplje: + Ciril Meglič  

Vincencij Ferer, duhovnik 
Apd 3,11-26; Ps 8,2-9; Lk 24,35-48 

Mir vam bodi! (Lk 24,36). 
- Kako čudovito je božje ime po 

vsej zemlji, aleluja. 

5. 4. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.30 
18.00 

 

18.50 

19.30 
 

rožni venec za dupljanske družine 
Duplje: + Janko Kržišnik 

 

rožnega venec in večernice 
Bistrica: za pravo odločitev 

 

velikonočna osmina 

Vilijem, oapt 
Apd 4,1-12; Ps 117,1-27; Jn 21,1-14 

Ribe grem lovit (Jn 21,3).  
– Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, 
je postal vogelni kamen, aleluja. 

 

velikonočna osmina 

6. 4. 

2018 
 

PRVI 
PETEK 

 

 

18.50 

19.30 
20.00 

 
 

 

17.30  
18.00  

molitev rožnega venca in spoved 

++ Marija in Tončka Istenič 
potopis Jelke Snedic o 

portugalskem kaminu  
 

uradne ure 

Leše: rožni venec in spoved 
+++ Ivanka, Anton in Jože Meglič 

Janez, duhovnk 
Apd 4,13-21; Ps 117,1-21; Mr 16,9-15 

Pojdite po vsem svetu (Mr 16,15). 
– Zahvaljujem se ti, da si me 

uslišal, aleluja. 
- B.: čisti skupina Kovorska 25 - 59 

- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi, Kokaljevi (2) 

7. 4. 

2018 
 

PRVA 
SOBOTA 

 
velikonočna 

osmina 

11.00 

14.00 
18.50 

19.30 
 

 

17.30  
18.00 

poročni obred in krst 

priprava na krst 
rožni venec in spoved 

+++ mama in ata Pohleven 
ter teta Rezka 

 

Leše: rožni venec in spoved 
+++ Žlindrovi in Bogatajevi 

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 
 

NEDELJA 
SPRAVE 

 

 

 

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: + Jože Hojan; (++ 

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

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. 

 


