
   

  
   

 

 

Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v 
moji ljubezni! Če se boste držali mojih zapovedi, boste ostali 
v moji ljubezni, kakor sem se tudi jaz držal zapovedi svojega 
Očeta in ostajam v njegovi ljubezni. To sem vam povedal, da 
bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. To je 
moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz 
ljubil. (Jn 15,9–12) 

 

Zaupaj v to, da ti bo Bog vedno znova poslal svojega angela, 
da se ti bo odpiralo srce in boš odprtega srca izlival ljubezen 

na vse, s čimer se boš srečeval: na ljudi, pa tudi na živali in stvari okoli sebe, na rože v 
svojem vrtu … Z vsakim vdihom sprejmi vase Božjo ljubezen – in predstavljaj si, kako 
veliko srce imaš in kako se vsega okoli tebe dotika Božja ljubezen. (Po: A. Grün, 
Izkusimo velikonočno veselje)

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 7. 5. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša, pri kateri bo potekala prošnja procesija, da 
prosimo Boga na priprošnjo vseh svetnikov, da da rast, varuje pridelke ter 
blagoslovi naše delo in šmarnice za odrasle. V tem tednu se v župniji Tržič – 
Bistrica zopet prične veroučna šola. Ob 19. uri v kapeli poteka šmarnična 
pobožnost za otroke. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 18. uri pa 

se prične sv. maša, pri kateri bo potekala prošnja procesija, da prosimo Boga na priprošnjo 
vseh svetnikov, da da rast, varuje pridelke ter blagoslovi naše delo, in šmarnična pobožnost za 
otroke. Uradnih ur  so od 9.30 do 11.30 ter od 13.30 do 14.30. V Dupljah se v tem tednu zopet 
prične veroučna šola.  Po večerni maši je srečanje ŽPS – ja Duplje, ob 20. uri pa gospodarskega 
sveta in ključarjev.  
• V torek, 8. 5. 2017 se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične šmarnična 
pobožnost za otroke, ob 19.30 pa sv. maša, pri kateri bo potekala prošnja procesija, 
da prosimo Boga na priprošnjo vseh svetnikov, da da rast, varuje pridelke ter 
blagoslovi naše delo, in šmarnice za odrasle. Po maši je v učilnici v Bistrici 
srečanje Župnijske Karitas; v župnijski pisarni pa poteka zapisnik pred poroko. Ob 

17.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične rožni venec, ob 18. uri pa se prične sv. maša, pri 
kateri bo potekala prošnja procesija, da prosimo Boga na priprošnjo vseh svetnikov, da da rast, 
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varuje pridelke ter blagoslovi naše delo. Ta sveta maša se bo darovala za župnika Cirila Lazarja 
ob 7. dnevu. Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost za otroke in 
odrasle. 

• V sredo, 9. 5. 2018 je ob 18.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine, ob 19. uri se prične šmarnična pobožnost za otroke, ob 19.30 pa sv. maša, 
pri kateri bo potekala prošnja procesija, da prosimo Boga na priprošnjo vseh 
svetnikov, da da rast, varuje pridelke ter blagoslovi naše delo, in šmarnice za 
odrasle. Po maši je v učilnici v Bistrici srečanje za starše otrok 3. razreda, ki bodo 
letos prejeli prvo sveto obhajilo.  Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, 
ob 18. uri pa se prične sv. maša, pri kateri bo potekala prošnja procesija, da prosimo Boga na 
priprošnjo vseh svetnikov, da da rast, varuje pridelke ter blagoslovi naše delo, in šmarnična 
pobožnost za otroke.  

• V četrtek, 10. 5. 2018 je praznik Gospodovega vnebohoda.  Ob 19. uri je v 
kapeli sv. Marije Goretti šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa se prične praznična sv. 
maša s šmarnicami za odrasle. Po maši je srečanje ŽPS ja Tržič - Bistrica. Ob 17.30 
je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin, ob 18. uri pa praznična 
sveta maša s šmarnično pobožnostjo. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične 
rožni venec, ob 18. uri pa se prične praznična sv. maša, ki jo bo daroval kovorski župnik. 
• V petek, 11. 5. 2018 se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične molitev rožnega 
venca in spoved, ob 10.30 pa sveta maša, pri kateri bomo delili bolniško maziljenje. 
Ob 19. uri se prične šmarnična pobožnost za otroke, ob 19.30 pa vabljeni k sveti maši 
s šmarnicami za odrasle. Uradne ure so v Lešah od 14. do 14.45, v Lešah pa se zopet prične 
veroučna šola. 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. Ob 18. uri se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost za otroke in odrasle. 

• V soboto, 12. 5. 2018 kapelo ob 9. uri čisti skupina Mladina. Iz tega okraja vabim 
nove člane, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele. Ob 19. uri se prične rožni 
venec, ob 19.25 pa šmarnice za odrasle. Ob 19.30 vabljeni k maši, pri kateri bomo 
imeli tudi šmarnično pobožnost za otroke. Ob 20.15 v Bistrici poteka priprava na 
oratorij (24. -29. 6.). 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 Špelnovi, Grabnovi, Golmarjevi, Tavčarjevi, Kovačevi (1). Hvala.  
• Vljudno vabljeni na tradicionalno ROMANJE V GLINJE NA KOROŠKO, ki bo v 
nedeljo, 13. maja 2018. Avtobus bo odpeljal iz Loma izpred gasilnega doma ob 8. 30 
uri, naslednje postanki pa so: avtobusna postaja Tržič - 8.35, Križe, parkirišče pri 
cerkvi - 8.45, mimo avtobusne postaje na Retnjah, avtobusna postaja v Bistrici - 
9.00, avtobusna postaja Kovor - 9.05, še avtobusna postaja v Zvirčah in,če bo 
potrebno pa še v Podljubelju. Potem krenemo preko Ljubelja na Koroško. PEŠ 
ROMARJI, ki želite priti v Glinje na način, kot so tja hodili naši predniki pred letom 1920, 
se boste zbrali pred tržiško farno cerkvijo v soboto, 12. maja 2018 ob 10.45. Vaš 
prispevek za pokritje stroškov organizacije, prevoza in organiziranega obroka hrane  je 



   

 

17.00 €. S seboj je potrebno imeti veljaven osebni dokument in zvrhan koš dobre volje. 
Prijave sprejema do zasedbe avtobusa MARIJA LAVTAR - 031/220-365. 
• V nedeljo, 13. 5. 2018 praznujemo 7. velikonočno nedeljo. Pri obeh mašah bo 
potekala nabirka za zavarovanje duhovnikov. Hvala. Pri maši ob 7. uri se bodo brale 
šmarnice za odrasle. Pri maši ob 10.30 bomo delili bolniško maziljenje starejšim, 
bolnim in onemoglim. To milost Cerkve lahko prejmejo tudi tisti, ki so pred 
operacijo. Pri maši bo potekala šmarnična pobožnost za otroke. Pri obeh mašah se nam 
bodo predstavili mladi iz skupine POTA, ki gredo poleti na Madagaskar. Po maši lahko 
naredite dobro delo in jih izročite dar za misijone. Otroško – mladinski zbor gre na bovling 
ob 16. uri izpred kapele sv. Marije Goretti. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične 

molitev rožnega venca. Pri sv. maši ob 8.45 bomo imeli tudi šmarnično pobožnost in imeli 
bomo namensko nabirko za zavarovanje duhovnikov. Je t. i. družinska maša (pevske vaje so ob 
8.15 v župnišču). Pri maši se nam bodo predstavili mladi iz skupine POTA, ki gredo poleti na 
Madagaskar. Po maši lahko naredite dobro delo in jim izročite dar za misijone. Ob 20. uri v 
cerkvi sv. Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. 

 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za maj (21.5.; 31.5.), junij, julij in 
avgust 2018. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

KRONIKA: 
 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical DUHOVNIKA CIRILA LAZARJA (Lepi pot 26, 
župnija Ljubljana - Trnovo, 83 let). Umrla je 1. 5. 2018, pogreb pa je bil 4. 5. 2018  v Lešah. 
Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen.  

 

PRVI PETEK: V petek, 4. 5. 2018 so se pri večerni maši zbirali darovi za mašni dar za nove 
duhovne poklice in svetost duhovnikov. Zbrali ste €. Maša po tem namenu se bo darovala v 
župnijski kapeli v Bistrici v ponedeljek, 14. 5. 2018 ob 7.30. Bog Vam povrni. 

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 Kristus) 
 

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 

 

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 

maša za gasilce in gasilke 
 

rožni venec 
Duplje: maša za gasilce in 

gasilke; (za zdravje) 
Zg. Duplje: molitev za mir  

Gizela, opatinja 
PROŠNJI DAN 
Apd 16,11-15; Ps 149,1-9; Jn 15,26-16,4 

In primorala nas je (Apd 16,15). 
– Gospod ljubi svoje ljudstvo. 

 

7. 5. 

2018 
 

 
 

PONEDELJEK 

 
17.30 

18.00 
 

18.30 

uradne ure 
Duplje: molitev rožnega venca 

+ Vinko Šparovec ml., obl.; 
(+ Ignacij Kuhar, obl.) 

srečanje ŽPS – ja Duplje 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

 7.00 molitev rožnega venca 
7. 30 Bistrica: za zdravje 

19.00 šmarnična pobožnost 

20.00 srečanje gospodarskega sveta 

Bonifacij, papež 
PROŠNJI DAN 
Apd 16,22-34; Ps 137,1-8; Jn 16,5-11 

Veruj v Gospoda Jezusa (Apd 16,31). 

– Božja roka nas rešuje. 
 

18.00 Duplje: šmarnična 

pobožnost  

8. 5. 

2018 
 

 TOREK 

17.30 
18.00 

 

19.00 
19.30 

 
20.00 

20.00 

Leše: molitev rožnega venca 

+ župnik Ciril Lazar (7. dan) 
 

Bistrica: šmarnična pobožnost  
za uspešno operacijo in 

zdravje za sestro ( S. M.) 
srečanje Župnijske Karitas  

zapisnik pred poroko 

Ludovika, redovnica 
PROŠNJI DAN 
Apd 17,15-18,1; Ps 148,1-14; Jn 16,12-15 

Celo njegovega rodu smo (Apd 17,28). 
– Nebo in zemlja sta polna 

božje slave.  

9. 5. 

2018 
 

 

SREDA 
 

17.30 
18.00 

 

18.10 
19.00 

19.30 

20.00 

Duplje: rožni venec  
+ Lucijan Snedic 

 

molitvena skupina 
šmarnična pobožnost za otroke 

+++ Fajdigovi  

srečanje pred 1. sv. obhajilom 

GOSPODOV VNEBOHOD 

Apd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 
4,1-13; Mr 16,15-20 

Pojdite po vsem svetu (Mr 16,15). 
- Bog se dviga med vzklikanjem. 

 

17.30 Leše: molitev rožnega venca 

18.00 + oče Janez Lombar, obl. 

10. 5. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.30 

18.00 
 

19.00 

19.30 

20.00 

Duplje: rožni venec za dupljanske družine 

za pokojne prednike družine Benedik 
 

šmarnična pobožnost za otroke 
Bistrica: + Ivan Moškon (Venezuela)  

srečanje ŽPS –ja Tržič - Bistrica 

Estela (Zvezdana), mučenka 
Apd 18,1-8; Ps 97,1-4; Jn 16,16-20 

Grem k Očetu? (Jn 16,17).  

– Vsa zemlja bo videla božjo 
zmago. 

 

18.00 Duplje: šmarnična pobožnost 

11. 5. 

2018 
 

PETEK 

10.00 

10.30 
19.00 

19.30 
 

17.30 
18.00 

Dom: molitev rožnega venca 

Dom: + Ciril Lazar  
šmarnična pobožnost za otroke 

+ Marija Medič (30. dan) 
 

Leše: rožni venec in spoved 
+++ Požunovi 

Leopold, redovnik 
Apd 18,23-28; Ps 46,2-10; Jn 16,23b-28 

Izšel sem iz Očeta (Jn 16,28). 

– Bog kraljuje nad narodi. 

- B.: čisti skupina Mladina 

- Leše: čistijo Špelnovi, 

Grabnovi, Golmarjevi, 
Tavčarjevi, Kovačevi (1) 

12. 5. 

2018 
 

SOBOTA 
 
 

19.00 
19.25 

19.30 
20.15 

 

17.30 

18.00 
 

18.00 

Bistrica: molitev rožnega venca 
šmarnice za odrasle 

+++ Tomaž in starši Tadel 
priprava na oratorij 

 

rožni venec in spoved 

+ Marija Valjavec (Tavčarjeva) 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 

7. VELIKOČNA NEDELJA 

Fatimska Mati Božja 

Apd 1,15-26; Ps 103,1-20; 1 Jn 

4,11-16; Jn 17,11b-19 
Bog je ljubezen (1 Jn 4,16).  

– Gospod je postavil svoj 
prestol v nebesih. 

 

- 16.00 Bistrica: odhod na 
otroškega zbora na bovling 

13. 5. 

2018 
 

NEDELJA  
 

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke 

+ Samo Praprotnik 

sveto bolniško maziljenje 
 

rožni venec 

Duplje: + Gregor Štebljaj; (za 
božje varstvo družine 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. 

 


