
   

  
   

 

 

»Jaz sem resnična vinska trta in moj Oče je vinogradnik. 
Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani; in vsako, ki 
rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi 
besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. 
Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, 
tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi 
mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, 
kajti brez mene ne morete storiti ničesar.« (Jn 15,1–5) 

 

»Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, 
karkoli hočete, in se vam bo zgodilo.« Jezus, hvala, ker si nam dal 
tako veliko obljubo, in hvala, ker tvoje besede nikoli ne ustvarjajo 

praznih iluzij, ampak nas učijo sprejemati življenje. Hvala, ker se lahko zanesemo 
nate tudi, ko vsi drugi odpovedo. Amen. (Uvodi pri nedeljskih in prazničnih sv. 
mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 30. 4. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. V tem tedni ni verouka ter 
uradnih ur, ker so počitnice. Na voljo bom po telefonu ter pred in po sv. 
mašah.  Lepo vabljeni k osebni in skupni molitvi ter k obisku prazničnih in 
nedeljske sv. maše. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. 

uri pa se prične sv. maša. Uradnih ur  in verouka v Dupljah v tem tedni ni, ker so počitnice. 
Na voljo po telefonu ter pred in po sv. mašah.  Lepo vabljeni k osebni in skupni molitvi 
ter k obisku prazničnih in nedeljske sv. maše.  
• V torek, 1. 5. 2017 praznuje Jožef Delavec. Ob 10. uri povabljeni k molitvi 
rožnega venca, ob 10. uri pa k sveti maši. Letošnje šmarnice bodo govorile 
o Ireneju Frideriku Baragi. Za otroke bodo šmarnice med delovnikom (pol ure 
pred mašo – otroci potem lahko odidejo domov; lahko pa skupaj starši ostanete 
pri maši), v soboto potekajo ob 19.30 (med mašo). Pri maši pa se bodo od 
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ponedeljka do petka brale šmarnice za odrasle o Frančišku in Jacinti – dveh 
fatimskih pastirčkih, v soboto pa ob 19.25. V nedeljo pa bodo šmarnice za 
odrasle potekale pri maši, za otroke pa pri maši ob 10.30. Lepo vabljeni otroci 
(posebej otroci, ki se pripravljajo na obhajilo in birmo – za njih je to priprava na 
in zahvala za zakramente) in odrasli. Izjemamo bodo šmarnice tudi ob drugih 
urah. To pa bo zapisano v oznanilih. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične 

rožni venec, ob 8.45 pa se prične sv. maša, pri kateri bomo molili za domovino ter zapeli 
himno. Šmarnice o Frideriku Ireneju Baragi potekajo od ponedeljka do sobote ob 18. uri, 
v nedeljo pa pri nedeljski maši. 

• V sredo, 2. 5. 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, ob 19. uri pa se 
prične šmarnična pobožnost. Sv. maša v kapeli sv. Marije Goretti se prične 
ob 19.30. Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec, ob 18. uri pa sveta maša. 

• V četrtek, 3. 5. 2018 je ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti šmarnična 
pobožnost, ob 19.30 pa se prične maša. Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah 

rožni venec za blagoslov družin ter priložnost za sv. spoved, ob 18. uri pa sveta maša. 
Dopoldne po župnijah Duplje in Leše obiskujem bolne, onemogle in ostarele. 

• V petek, 4. 5. 2018 je pobožnost prvega petka v mesecu, ko smo 
povabljeni, da se posvetimo Jezusovemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo 
za spreobrnjenje grešnikov. Ob 19. uri se pričnejo šmarnice in priložnost za 
sv. spoved. Ob 19.30 vabljeni k maši, pri kateri bomo molili litanije Srca 
Jezusovega in prejeli blagoslov z Najsvetejšim. Med mašo bo tradicionalna 
nabirka za mašni dar za nove duhovne poklice. Dopoldne obiskujem bolne, 
onemogle, ostarele. Uradne ure in verouk v Lešah zaradi počitnic odpadejo. Ob 17.30 

se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca za spreobrnjenje grešnikov 
in sv. spoved. Ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši, ki se daruje za vse žive in rajne 
gasilce in gasilke.  
• V soboto, 5. 5. 2018 kapelo ob 9. uri čisti skupina Stara Bistrica. Iz 
tega okraja vabim nove člane, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele. 
Na ta dan poteka pobožnost prve sobote v mesecu, ko smo povabljeni, da se 
posvetimo Marijinemu Brezmadežnemu Srcu ter molimo za spreobrnjenje 
grešnikov. Ob 19. uri se pričneta rožni venec in sv. spoved. Ob 19.30 vabljeni k 
maši, pri kateri bomo molili litanije Matere Božje in prejeli blagoslov z 
Najsvetejšim. Po maši vabljeni k ogledu dokumentarnega filma Marijina 
zemlja. Ob 18. uri je v cerkvi sv. Vida v Dupljah poteka šmarnična pobožnost. Ob 17.30 

se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca in sveta spoved, ob 18. uri pa sveta 



   

 

maša, ki jo pričnemo z litanijami Matere Božje.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. 
Cerkev čisti skupina čistijo Peračica (2). Hvala.  
• V nedeljo, 6. 5. 2018 praznujemo 6. velikonočno nedeljo. Ob 10.30 se 
bomo tudi zahvalili ter prosili za člane PGD Bistrica pri Tržiču. Nabirka te 
maše bo namenjena PGD Bistrica pri Tržiču. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 

prične molitev rožnega venca. Mašo ob 8.45 bomo darovali za vse rajne in žive gasilke in 
gasilce. Nabirka bo namenjena PGD Duplje. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah 
poteka molitev za mir. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za maj (7.5.; 14.5.; 17.-18.5.; 
21.5.; 25.5.31.5.), junij, julij in avgust 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

KRONIKA: 
 

OBNOVITVENA DELA: V petek, 20. 4. 2018, in v soboto, 21. 4. 2018, sta brata 
Škrjanc pričela s postavitvijo gradbenega odra. V ponedeljek, 23. 4. 2018 pa sta 
pričela staro kritino menjati z novo. V sredo, 25. 4. 2018 smo pri maši blagoslovili 
4 okrasne slemenjake. Prvi je že pritrjen na strehi (na strešnem oknu nad 
napisom) in to je Jezus, ki z eno roko kaže na svoje srce, z drugo pa blagoslavlja. 
Drugi slemenjak je kip Device Marije, ki nas spominja na dogodke iz Lurda. Vabi 
nas k prejemanju zakramentov, k molitvi rožnega venca, k spreobrnjenju in k 
življenju brez greha. Tretji slemenjak je kip sv. Frančiška Asiškega. Ta obnova se 
je pričela v času pontifikata papeža Frančiška, ki se je za svoj ponifikat izbral pot 
Frančiška Asiškega. Pot veselja evangelija in skromnosti. Četrti slemenjak bo na 
drvarnici in to je petelin, ki nas bo vabil k čuječnosti. Bog je Petra posvaril pred 
zatajitvijo. Po zatajitvi pa se je Peter zjokal, pokesal. Bog je z nami – Emanuel. V 
življenju nas obdaja Božja modrost, Njegova pomoč in moč ter Božje usmiljenje. 
Bodimo čuječi, da ga ne spregledamo.

 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 25. 4. 2018 se je pri 
maši ob 19.30 srečanje pričela skupina za so-pomoč z Božjo pomočjo. Prišli je 5 
članov. Po maši so srečanje nadaljevali v župnišču. Pogovarjali so se KAKO 
LAHKO NEUSPEH PRELEVIMO V USPEH? – ZAGOTOVITE SI BOŽJO 
NAVZOČNOST V SVOJEM ŽIVLJENJU. Slovenci imamo pregovor: »Vsako delo z 
Bogom začni, d bo dober tek imelo.«. Srečanje smo končali ob 21. uri.  

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) 
 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

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 

 

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 

+++ 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 

Pij V., papež 
Apd 14,5-18; Ps 113B,1-16; Jn 14,21-26 

Možje, kaj to počenjate (Apd 
14,15). 

– Božjemu imenu dajmo čast. 

30. 4. 

2018 
 

 

 

PONEDELJEK 

7.00 

7.30 
 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca 

Bistrica: za zdravje 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

+++ Mekuč in Mali 

JOŽEF DELAVEC – D. P. D. 
Apd 14,19-28; Ps 144,10-21; Jn 14,27-31a 

Odhajam in pridem k vam (Jn 14,28). 

– Slava tvojemu kraljestvu. 

1. 5. 

2018 
 

 TOREK 

8.15 
8.45 

 

10.00 
10.30 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Jože Rozman (30. dan) 
 

molitev rožnega venca  
Bistrica: + Bruno Kurnik 

Atanazij, škof, cerkveni učitelj 

Apd 15,1-6; Ps 121,1-5; Jn 15,1-8 

Jaz sem trta, vi mladike (Jn 15,5). 

– V Gospodovo hišo pojdemo 
veseli, aleluja.  

2. 5. 

2018 
 

 

SREDA 

d. p. d. 

17.30 

18.00 
 

18.10 

19.00 
19.30 

Duplje: rožni venec  

++ starši Gradišar, obl. 
 

molitvena skupina 

šmarnice 
+ Franjo Boldin (30. dan) 

Filip in Jakob, apostola 
Apd 15,7-21; Ps 95,1-10; Jn 15,9-11 

Bratje, poslušajte me (Apd 15,13). 
- Oznanjajte Gospodova 

čudovita dela, aleluja. 

3. 5. 

2018 
 

 

PRVI 

ČETRTEK 

17.30 

18.00 
 

19.00 

19.30 

Duplje: rožni venec za dupljanske družine 

+ Frančiška Boncelj (7. dan) 
 

šmarnice 
Bistrica: + Janez Mark  

Florijan (Cvetko), mučenec 
Apd 15,22-31; Ps 56,8-12; Jn 15,12-17 

Pozdravljeni (Apd 15,29).  
– Hvalil te bom med ljudstvi, 

Gospod, aleluja. 

4. 5. 

2018 
 

PRVI 
PETEK 

19.00 
19.30 

 

17.30 

18.00 

molitev rožnega venca in spoved 
+ župnik Jože Gregorič 

 

Leše: rožni venec in spoved 

maša za gasilce in gasilke 

Angel, mučenec 
Apd 16,1-10; Ps 99,2-5; Jn 15,18-21 

Služabnik ni večji ko njegov 
gospod (Jn 15,20). 

– Pojte Bogu vse dežele. 
- B.: čisti skupina Stara Bistrica 

- Leše: čistijo Peračica (2) 

5. 5. 

2018 
 

PRVA 
SOBOTA 

 
 

19.00 

19.30 
20.15 

 

17.30 
18.00 

 

18.00 

Bistrica: molitev rožnega venca 

+ Janez Meglič  
ogled filma Marijina Zemlja 

 

rožni venec in spoved 
+ Ivana Marija Požun (7. dan) 

 

Duplje: šmarnična pobožnost 

6. VELIKOČNA NEDELJA 

Dominik SAvio, mladenič 

Apd 10,25-48; Ps 98,1-4; 1 Jn 

4,7-10; Jn 15,9-17 
To vam naročam, da se ljubite 

med seboj (Jn 15,17).  
– Gospod je dal spoznati svoje 

odrešenje, aleluja. 

6. 5. 

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 

maša za gasilce in gasilke 
 

rožni venec 
Duplje: maša za gasilce in 

gasilke; (za zdravje) 
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. 

 


