
   

  
   

 

 

Dejal jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj se vam v srcu oglašajo dvomi? 
Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam. Potipljite me in 
poglejte, kajti duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da jih imam jaz.« Ko 
je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli 
in so se čudili, jim je rekel: »Imate tukaj kakšno jed?« Ponudili so mu 
kos pečene ribe. Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. (Lk 24,38–43) 

 

Gospod, neizmerno hvaležni smo, ker smo te spoznali. Tako dobro in prijetno se 
počutimo, kadar živimo, kot nas učiš, in tako neizmerno boleče, kadar po enem izmed 
tvojih najmanjših užalimo tebe. Prosimo te, pomagaj nam, da boš rasel v nas in mi v tebi. 
Amen. (Uvodi pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah – leto B)

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 16. 4. 2018  se ob 7. uri v kapeli sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 

prične rožni venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša. Po maši potekajo priprave na krst v 
župnijskem domu v Dupljah za starše in botre, ki bodo 22. aprila 2018 prinesli otroka h krstu. 
Uradnih ur v Dupljah so od 9.30 do 11.30 ter od 13.30 do 14.30. Lepo vabljeni.  
• V torek, 17. 4. 2018  je ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti molitev 
rožnega venca in adoracija, ob 19.30 pa bo sv. maša. Lepo vabljeni.  
• V sredo, 18. 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 
za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. Vabljeni vsi, ki bi radi molili ob 
Božji besedi (Jn 10,11-18). Pogovarjali se bomo na temo Dobri pastir – ljubezen do 
papeža. 
• V četrtek, 19. 4. 2018 je ob 18.50 v kapeli sv. Marije Goretti rožni venec za 
nove duhovne poklice in večernic, ob 19.30 pa se prične maša. Ob 18. uri je v 

cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin. 

• V petek, 20. 4. 2018 se ob 19. uri začne molitev rožnega venca za 
spreobrnjenje grešnikov, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši v župnijsko kapelo 
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sv. Marije Goretti. Ker bomo zamenjali strešno kritino na kapeli, vabljeni, da 
naša srca vedno bolj obrnemo k Bogu, zato bo do nedelje med mašo potekala 
3 – dnevnica k sv. Mariji Goretti. Uradne ure v Lešah so od 13.30 do 14.30. Ob 17.30 

se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov 
in priložnost za spoved. Ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši.  
• V soboto, 21. 4. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Deteljica 1 - 
15. Iz tega okoliša vabimo nove člane in članice k skrbi za lepoto svetišča. Ob 19. 
uri se začne molitev rožnega venca, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši. Po 
maši je v župnišču mladinsko srečanje – priprava na oratorij. Ob 18. uri je v 

cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za nove duhovne poklice. Ob 10. uri v cerkvi sv. 
Jakoba v Lešah poteka poročna maša. Zakrament svetega zakona bosta sklenila ženin 
FRANCI PERNUŠ (vera: RKC, stan: samska – civilno poročen z nevesto; po poklicu: 
avtoklepar; oče PERNUŠ Franc – RKC, delavec v pokoju, mati Alojzija, roj. Janša – RKC, 
gospodinja; ženin rojen 2. 3. 1981 v Kranju, krščen 28. 12. 1986 v župniji Leše; biva Deteljica 
11, župnija Tržič - Bistrica) in nevesta MATEJA PRENUŠ, roj. KOŠIR (vera: RKC, stan: samski 
– razglašena ničnost prvega zakona, civilno poročena z ženinom; po poklicu: medicinska sestra; 
oče Janez Košir, RKC, kmet v pokoju, mati Brigita, roj. Škrjanc, RKC, delavka v pokoju; nevesta 
rojena 21. 9. 1975 v Kranju, krščena 26. 10. 1975 v župniji Trstenik, biva Deteljica 11, župnija 
Tržič - Bistrica). Njun zakon izročam v molitev. 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 Paloviče (2). Hvala.  
• V nedeljo, 22. 4. 2018 je 4. velikonočna nedelja – nedelja duhovnih 
poklicev. Maša ob 10.30 bomo potekala pri sv. Juriju. Svoje darove zato cerkev 
boste lahko dali pri ofru na koncu maše. Bog Vam povrni. Po maši se zadržite 
ob pogostitvi. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca. Pri 

maši ob 8.45 bomo imeli tudi krst. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka 
molitev za mir. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za april (23.4.; 28. 4.; 30.4.), maj, 
junij, julij in avgust 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH): Romanje bo trajalo od 27. do 29. 4. 2018. 
Sedaj pa že pobiram prispevek za romanje v višini €. 

 

KRONIKA: 
 

BLAGOSLOV NOVIH VRAT: V nedeljo, 8. 4. 2018 so se na začetku maše blagoslovili 
nova tri vrata treh božjih kreposti v župnijski kapeli sv. Marije Goretti ter troje novih vrat s 
podobo Device Marije in Sv. Jurija, Fatimske Marije s tremi pastirčki in Križanega Jezusa 
v župnijskem domu. Blagoslov je vodil direktor Škofovih zavodov v Ljubljani, g. Anton 
Česen.  
 



   

 

Ko sta šla g. Anton in župnik nova vrata pokropiti in pokaditi se je vmes pel rožni venec 
Božjega usmiljenja, ker se je praznovala tudi nedelja Božjega usmiljenja. Pri nagovoru 
nas je g. Anton opozori, kaj pravzaprav pomeni beseda usmiljenja. Izhaja iz latinske 
besede misericordija, kar pomeni trpljenje srca. Usmiljenje je torej način sočutja, ki 
prihaja iz besede compassio, trpim z. Lahko bi torej rekli globoka bližina z ljudmi, ki 
trpijo. To je usmiljenje. In lahko bi rekli, da je to ena od lastnosti Boga, ljubeča 
bližina, nežnost. Je izraz njegove ljubezni. Govorimo o bistvu Boga.  Na koncu 
nagovora nas je g. Anton spomnil, da Župnija Tržič  - Bistrica praznuje tudi spravni dan, 
ko vse svoje spore izroči Bogu, da podari milost sprave. Najprej smo prosili Boga za to 
milost po Mariji, ki razvezuje vozle. Potem smo zapeli pesem o miru. Potem se je maša 
nadaljevala. Bog povrni g. Antonu in vsem dobrotnikom župnije. Bog Vas blagoslovi. Za 
pet novih masivnih vrat (tri nova v kapeli – vrata treh božjih kreposti in dvoje novih v 
župnijskem domu – vrata s podobo Fatimske Marije s pastirčki in vrata s Križanim 
Jezusom – smo imeli dobrotnika, ki je dal donacijo v višin €. Župnija je doplačala v višini 
€. Ta vrata so vredna v celoti €. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical MARIJO MEDIČ, roj. Leskovec (Na Logu 11, 
župnija Tržič – Bistrica, 93 let). Umrla je 8. 4. 2018, pogreb pa je bil 14. 4. 2018  v Tržiču. 
Gospod, daj ji večni pokoj in večna luč naj ji sveti. Naj počiva v miru. Amen. Za rajno 
Marijo je sestra Pepca namesto cvetja za rajno darovala dve sv. maši. 

 

KRSTI: V nedeljo, 15. 4. 2018 so po drugi maši v Bistrici potekali sv. krsti. Trije otroci so 
postali Božji otroci in člani družine verujočih – Cerkve. Trem otrokom je Bog izbrisal izvirni 
greh. MAŠO MOČNIK (župnija Tržič  - Bistrica) in njeno družino izročam v molitev. MAŠA 
goduje 24. 5. – NA MARIJO POMAGAJ ALI MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV. Njen 
krstni zavetnik je sv. Devica Marija. MANCO POKLUKAR (ŽUPNIJA LEŠE) in njeno 
družino izročam v molitev.  Tudi MANCA goduje 24. 5. – NA MARIJO POMAGAJ ALI 
MARIJA POMOČNICA KRISTJANOV. Njen krstni zavetnik je sv. Devica Marija. ZALO 
PERKO in njeno družino izročam v molitev. ZALA goduje 4. 9. Njena krstna zavetnica je sv. 
Rozalija iz Palerma (12. stoletje), puščavnica. Je zavetnica proti kugi. 

 

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) 
 

3. VELIKOČNA NEDELJA 
KRSTNA NEDELJA  

Helena, kneginja 

Apd 3,13-15; Ps 4,2.4.7.9; 1 Jn 

2,1-5a; Lk 24,35 - 48 
Imate tukaj kakšno jed? (Lk 

24,41).  
– Dvigni, Gospod, nad nami 
svetlobo svojega obličja, aleluja. 

15. 4. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 
7.00 

10.30 

 
 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  
za žive in rajne farane/faranke  

+++ Ljubica, Stjepan in 

Nikola Lukunič 
 

rožni venec 

Duplje: ++ Jože in Ana Janc; 
(+ Bernarda Rozman ob godu) 

Zg. Duplje: molitev za mir 
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Bernardka, redovnica 
Benedikt, spokornik 

Apd 6,8-15; Ps 118,23-30; Jn 
6,22-29 

Učenik, kdaj si semkaj prišel? 

(jn 6,25). 
– Blagor njim, ki živijo brez 

madeža, aleluja. 

16. 4. 

2018 
 

 

 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

 

 

17.30 
18.00 

 
 

18.30 

molitev rožnega venca 
B.: za nove duhovne poklice 

 

uradne ure 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Jože Bajželj, obl.; (+ Ana 

Kuhar; +++ Anton in 
Frančiška Trebar) 

priprava na krst 

Rudolf, mučenec 
Apd 7,51-8-1; Ps 30,3-21; Jn 6,30-35 

Jaz sem kruh življenja (Jn 6,35). 

– Gospod, v tvoje roke izročam 
svojo dušo, aleluja. 

17. 4. 

2018 
 

 TOREK 

18.50 

19.30 

molitev rožnega venca in adoracija  

B.: za duhovne poklice 

Evzebij, škof 
Apd 8,1-8; Ps 65,2-7; Jn 6,35-40 

Jaz sem kruh življenja (Jn 6,35). 

– Pojte Bogu vse dežele, 
aleluja.  

18. 4. 

2018 
 

 

SREDA 

18.10 

19.30 
20.00 

molitvena skupina 

+ Matevž Valjavec 

srečanje Biblične  skupine  

Leon IX., papež 
Apd 8,26-40; Ps 65,8-20; Jn 6,44-51 

Jaz sem živi kruh (Jn 6,51). 
- Pojte Bogu vse dežele, 

aleluja. 

19. 4. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

18.00 
 

18.50 

 

19.30 

rožni venec za dupljanske družine 
 

molitev rožnega venec za 

duhovne poklice in večernice 
B.: + Marinka Longar ob r. d. 

Teotim, škof 
Apd 9,1-20; Ps 116,1-2; Jn 6,52-59 

Kdo si, Gospod? (Apd 9,5).  
– Pojdite po vsem svetu oznanjat 

evangelij, aleluja. 

20. 4. 

2018 
 

PETEK 
 

 

19.00 

19.30 
19.30 

 

 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca  

+ Marica Lausegger 
3-dnevnica k sv. Mariji Goretti 

 

uradne ure 

Leše: rožni venec in spoved 
+ Marjan Bohinjc 

Anzelm, škof 
Apd 9,31-42; Ps 115,12-17; Jn 6,60-69 

To vam je v spotiko’ (Jn 6,62). 
– Kako naj povrnem Gospodu 

vse dobro, aleluja? 
- B.: čisti skupina Deteljica 1 - 15 

- Leše: čistijo Paloviče (2) 
 

 18.00 D.: rožni venec za duh. pok. 

21. 4. 

2018 
 

SOBOTA 
 
 

19.00 
19.30 

19.30 
19.30 

20.15 
 

10.00 
17.30 

18.00 

Bistrica: molitev rožnega venca 
+ Janko in starši Dežman 

+ Marija Medič (7. dan) 
3-dnevnica k sv. Mariji Goretti 

mladinsko srečanje – priprava na oratorij 
 

Leše: poročna maša 
rožni venec in spoved 

+ Marija Papler  

4. VELIKOČNA NEDELJA 

duhovni polici 

krstna nedelja 
Aleksandra mučenka 

Apd 3,13-15; Ps 4,2.4.7.9; 1 Jn 
2,1-5a; Lk 24,35-48 

Mir vam bodi! (Lk 24,36).  
– Dvigni, Gospod, nad nami 
svetlobo svojega običja, aleluja. 

22. 4. 

2018 
 

NEDELJA  
 

 

 

6.30 

7.00 

7.00 
10.30 

 
 

8.15 

8.45 
 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke 

 3-dnevnica k sv. Mariji Goretti 
sv. Jurij: +++ starši Smolej 

ter brat Nace in Justi 
 

rožni venec 

Duplje: ++ Anton in Frančiška 

Trebar; (+++ Marija Bengalija, 
obl., in starši Kozjak) 

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. 

 


