
   

  
   

 

 

Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti 
pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in 
zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je 
pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in 
poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in 
jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. (Jn 10,11–15) 

 

Jezus, Dobri Pastir, prebudi v vseh župnijskih občestvih duhovnike, 
diakone, redovnice in redovnike, apostolske laike in misijonarje za ves svet, ki ga imaš rad in ga želiš 
zveličati. Še posebej ti priporočamo naše župnijsko občestvo, ustvarjaj v nas duhovno ozračje prvih 
kristjanov, da bomo postali molitveno občestvo, ki bo z ljubeznijo sprejemalo Svetega Duha v 
njegovih darovih. Pomagaj vsem duhovnikom in redovnikom. Vodi korake tistih,  ki so se velikodušno 
odzvali tvojemu klicu in se pripravljajo na posvečenje ali na evangeljske zaobljube. Ljubeče se ozri na 
številne mlade in jih povabi, naj gredo za teboj. Daj jim razumeti, da se bodo mogli samo v tebi 
povsem uresničiti. Te velike srčne zadeve izročamo priprošnji Marije, saj je ona mati in vzornica vseh 
duhovnih poklicev. Prosimo te, ohranjaj nam trdno vero, da nas bo Oče uslišal, ko ga prosimo za 
tisto, kar si nam ti naročil prositi. Amen. (bl. Janez Pavel II. ob 23. svetovnem molitvenem 
dnevu za duhovne poklice)

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 23. 4. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Jurija 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. Uradnih ur v Dupljah na ta dan ni, ker imam 
srečanje v semenišču, verouk pa je. Lepo vabljeni.  
• V torek, 24. 4. 2018  je ob 18.50 v kapeli sv. Marije Goretti molitev rožnega 
venca in adoracija, ob 19.30 pa bo sv. maša. Lepo vabljeni.  
• V sredo, 25. 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 in z njo se prične srečanje skupine za so-pomoč 
z Božjo pomočjo za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, Duplje in Leše. Vabljeni vsi, 
ki ste se znašli v »temi«, da vanjo posijemo z lučjo Božje besede (Lk 5,1-11). 
Pogovarjali se bomo na temo Kako lahko neuspeh prelevimo v uspeh? – Zagotovite 
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si Božjo navzočnost v svojem življenju. Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni 

venec, ob 18. uri pa sveta maša. 

• V četrtek, 26. 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 17.30 je v 

cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin, ob 18. uri pa sveta maša. 

• ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH): Romanje bo trajalo od 27. do 29. 4. 
2018. V petek, 27. 4. 2018 se odpravimo ob 3.30 zjutraj. Najprej se bomo odpravili v 
svetišče sv. Janeza Krstnika blizu Jajca, kjer bomo darovali sv. mašo. Pot nas potem 
pelje do Mostarja in do  Medjugorja. V drugem dnevu bomo obiskali Križevac, 
Crnico, pričevanje v skupnosti Pot ter obisk novega svetišča ob reki Neretvi, kjer so 
relikvije sv. Favstine Kowalske in sv. Janeza Pavla II. Kako bomo vse to časovno 
umestili v romanje, boste spoznali na samem romanju. V nedeljo v Medjegorju 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. V času moje odsotnosti (za pogreb ali 
bolniško maziljenje) se obrnite na sosednje župnike: na tržiškega župnika g. Tomaža 
Prelovška (041/681-963), kovorskega župnika Ivana Potrebuješa (040/365-827). Bodimo 
povezani v molitvi. Bog vas blagoslovi.  

• V petek, 27. 4. 2018 se ob 19. uri začne molitev rožnega venca za 
spreobrnjenje grešnikov, ob 19.30 pa povabljeni k sveti maši v župnijsko kapelo 
sv. Marije Goretti, ki jo bo daroval g. Vlado. Uradne ure v Lešah zaradi romanja 

odpadejo. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za 
spreobrnjenje grešnikov. Ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval g. Peter 
Kokotec. Vse skupine, ki imate v petek verouka, ga imate pri sv. maši.  
• V soboto, 28. 4. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo čisti skupina Loka, Cesta 
na Loko in Na Logu. 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, ki jo bo daroval g. Peter Kokotec. 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 in jo bo daroval g. Peter Kokotec.  TO JE TUDI 
NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev čisti skupina čistijo Peračica (1). Hvala.  
• V nedeljo, 29. 4. 2018 je 5. velikonočna nedelja. Maši ob 7. in 10.30 uri v 
župniji Tržič – Bistrici bo daroval g. Peter Kokotec. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v 

Dupljah prične molitev rožnega venca. Mašo ob 8.45 bo daroval g. Peter Kokotec. Ob 20. 
uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za maj, junij, julij in avgust 2018. 
Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 



   

 

KRONIKA: 
 

Srečanja Župnijskega pastoralnega sveta je bilo v četrtek, 12. 4. 2018 s pričetkom ob 20. uri v 
župnijskem domu v Bistrici pri Tržiču. Najprej smo zmolili Večernice in spregovorili nekaj besed o 
nedeljskem blagoslovu novih vrat. Gospod župnik nam je povedal, da bodo v tem tednu okrog cerkve 
začeli postavljati oder za obnovo strehe. Pokazal nam je tudi projekcijo Jezusovega kipa, ki bo krasil 
vrh strehe. Dogovorili smo se, da bomo vsak mesec imeli tri dnevnico naše zavetnice Marije Goretti. V 
aprilu se bo začela v petek 20. 4. in končala v nedeljo 22. 4. V mesecu maju pa bo od 18. 5. do 20. 5. 
Šmarnice v mesecu maju bodo pred sveto mašo. K sodelovanji bomo povabili Klaro in otroški zborček, 
pomagala pa bosta tudi Jelka in Mirko. Letošnje šmarnično branje bo posvečeno Frideriku Baragi. V 
nedeljo 22. 4. bo ob 10.30 maša pri svetem Juriju. V soboto, 5. 5. 2018 si bomo po sveti maši lahko 
ogledali dokumentarni film Marijina zemlja. V mesecu maju bomo imeli kar nekaj namenskih svetih 
maš. V nedeljo, 6. 5. bo sveta maša za gasilce, maši bosta tudi za bolnike in zakonske jubilante. V 
ponedeljek, 7. 5. se začnejo prošnji dnevi.  V ponedeljek bo pri svetem Juriju, v torek in sredo pa v 
Bistrici. Prvo Sveto obhajilo bo v Lešah 20. 5., v Bistrici pa 3. 6. 2018. V okviru tržiškega  Ex-tempora  
bodo letos v Bistrici na našo kapelo narisali sliko Marije Goretti.  Projekt bo vodil slikar in kipar 
Mašukov Nikolaj. Slika mora biti končana do 25. 6. 2018. Blagoslovili pa jo bomo 6. 7. 2018 na praznik 
svete Marije Goretti. Povabili bomo nadškofa Alojza Urana. Sestanek ŽPS-ja se je z molitvijo in 
blagoslovom zaključil ob 21.15. Po sestanku je sledilo druženje. (Marjeta Hervol) 

 

BIBLIČNA SKUPINA: V sredo, 18. 4. 2018  se je po večerni maši v župnišču v Bistrici pri Tržiču 
pričelo srečanje Biblične skupine. Prišlo je 5 članov (2 iz župnije Duplje). Po molitvi večernic in k 
Svetemu Duhu in branju svetopisemskega odlomka (Lk 24,35-48) smo se pogovarjali na temo DOBRI 
PASTIR – LJUBEZEN DO PAPEŽA. Jezus je dobri pastir. Petra in njegove naslednike je zadolžil, naj 
nadaljujejo njegovo poslanstvo pri vodenju Cerkve tukaj na zemlji. Na Petrovem prvem mestu v Cerkvi 
– na skali – bo do konca sveta temeljila zgradba Cerkve. Petrov lik se poveč na neizmeren način, kajti 
resnični temelj Cerkve je Kristus, in od takrat naprej je ne njegovem mestu Peter. Ljubezen do papeža 
izhaja že iz samih začetkov Cerkve. »Ljubezen do papeža mora biti v nas čudovita strast, ker v njem 
vidimo Kristusa.« Ne smemo popustiti skušnjavi, da bi primerjali enega papeža z drugimi. V papežu 
moramo videti tistega, ki je na svetu na Kristusovem mestu: »sladki Kristus na zemlji«, kakor je 
navadno pravila sveta Katarina Sienska. Srečanje se je z molitvijo končalo ob 21.15.  

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) 
 

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 

 

LETO B 

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 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Jurij, mučenec 
Apd 11,1-18; Ps 41,2-42,4; Jn 10,1-10 

Jaz sem vrata k ovcam (Jn 10,7). 
– Mojo dušo žeja po Bogu, po 

živem Bogu, aleluja. 

23. 4. 

2018 
 

 

 

PONEDELJEK 
 

 

7.00 
7.30 

 

17.30 

18.00 
 

molitev rožnega venca 
sv. Jurij: za zdravje 

 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Matej Florjanič; (+++ 
Fajdigovi) 

Fidelis, duhovnik, mučenec 
Apd 11,19-26; Ps 86,2-7; Jn 10,22-30 

Povedal sem vam, pa ne  

verujete (Jn 10,25). 

24. 4. 

2018 
 

 TOREK 

18.50 

19.30 

molitev rožnega venca in adoracija  

B.: + Lojze Zaplotnik, obl. 
 

– Hvalite Gospoda vsi narodi, 

aleluja. 

Marko, evnagelist 
Apd 12,24-13,5; Ps 66,2-8; Jn 12,,44-50 

Kdor vame veruje, … (Jn 12,45). 

– Slavijo naj te, o Bog, vsa 
ljudstva, aleluja.  

25. 4. 

2018 
 

 

SREDA 

17.30 
18.00 

 

18.10 
19.30 

20.00 

Duplje: rožni venec  
+ Lucijan Snedic (dar. pevci) 

 

molitvena skupina 
+ Peter Košir, obl. 

srečanje skupine za so - pomoč  

Marija Mati dobrega sveta; 
Dominik in Gregor, redovnika 
Apd 13,13-25; Ps 88,2-27; Jn 13,16-20 

Kdor sprejme, kogar pošljem, 

mene sprejme (Jn 13,20). 
- Gospodove milosti bom na 

veke opeval, aleluja. 

26. 4. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.30 
18.00 

 

18.50 
 

19.30 

Duplje: rožni venec za dupljanske družine 

+++ Marija Bengalija, obl., in starši Kozjak 
 

molitev rožnega venec za 
duhovne poklice in večernice 
Bistrica: + Aljaž Kolar 

Hozana, devica 
Apd 13,26-33; Ps 2,6-11; Jn 14,1-6 

Jaz se pot in resnic in življenje 

(Jn 14,6).  
– Moj sin si ti, danes sem te rodil, 
aleluja. 

27. 4. 

2018 
 

PETEK 
 

 

19.00 

19.30 
 

 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca  

+ Lojze Zagorc  
romanje: po namenu 

 

Leše: rožni venec 

+ Jožefa Hrovat 

Peter Chanel, duhovnik 
Apd 13,44-52; Ps 97,1-4; Jn 14,7-14 

Pokaži nam Očeta? (Jn 14,9). 

– Vsa zemlja bo videla božjo 
zmago, aleluja? 
- B.: čisti skupina Loka, Na Logu, 

Cesta na Loko 

- Leše: čistijo Peračica (1) 

28. 4. 

2018 
 

SOBOTA 

 
 

19.00 

19.30 
 

 

17.30 

18.00 

Bistrica: molitev rožnega venca 

+ Magd Podrekar  
romanje: + Anamarija Hafner, obl. 

 

rožni venec  

+ Viktor Švab  
 

18.00 D.: rožni venec za duh. pok. 

5. VELIKOČNA NEDELJA 

Katarina, devica, cerkvena 
učiteljica 

Apd 9,26-31; Ps 22,26b-28.30-
32; 1 Jn 3,18-24; Jn 15,1-8 

Jaz sem trta, vi mladike (Jn 
15,5).  
– Gospodu gre moja hvalnica, 

aleluja. 

29. 4. 

2018 
 

NEDELJA  
 

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 
 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke 

+++ Matija, Milka in Stane Rupar 

romanje: + Luka Meglič 
 

rožni venec 

Duplje: + Luka Meglič; (+++ Andrej 

Kuhar, obl., ter Bojan in Eva Kuhar) 

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. 

 


