
   

  
   

 

 

Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi 
polnost mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je 
zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da 
jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Kakor si mene 
poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, 
da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. (Jn 17,13–15.18–19) 

 

Biti eno s Kristusom v nebesih je cilj našega življenja. Doseči ga moremo, 
če smo z njim in s svojimi bližnjimi povezani že tu na zemlji. V tem tednu, ki je pred nami, se 
potrudimo, da se bomo povsod skupno zbirali; svoje privatne želje podredimo prijateljstvu v 
družini, v službi, v šoli, župniji … Sodelovanje in Kristusova ljubezen naj nas združujeta, da 
bomo povsod razodevali njega, ki je dal za nas vse svoje življenje. Ne pozabimo namreč, da 
nas Jezus pošilja v svet, da bi ga ta po nas spoznaval. 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 14. 5. 2018  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša s šmarnicami za odrasle. Ob 19. uri v kapeli sv. 
Marije Goretti 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 s šmarnično pobožnostjo. Uradne 
ure  so od 9.30 do 11.30 ter od 13.30 do 14.30.  
• V torek, 15. 5. 2017 se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične šmarnična 
pobožnost za otroke, ob 19.30 pa sv. maša s šmarnicami za odrasle. Ob 18. uri se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost za otroke in odrasle. 

• V sredo, 16. 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 s 
šmarnicami za odrasle. Ob 18. uri se prične v cerkvi sv. Vida v Dupljah šmarnična pobožnost.  

• V četrtek, 17. 5. 2018 je ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti šmarnična 
pobožnost, ob 19.30 pa se prične praznična sv. maša s šmarnicami za odrasle. Sv. 
maša se daruje za rajnega duhovnika Cirila Lazarja, ki je pomagal tudi v župniji 
Tržič - Bistrica. Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin, 
ob 18. uri pa poteka šmarnična pobožnost.  
 

BISTRIŠKI ZVON 

7. VELIKONOČNA NEDEJA  

 
13. 5. 2018 – 20. 5. 2018 



   

 

Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične rožni venec, ob 18. uri pa se prične sv. 
maša, pri kateri poteka tudi prvi dan 3 – dnevnice pred prvim svetim obhajilom. Kandidati 
za prvo sveto obhajilo bodo med nagovorom malo izprašani iz molitvic. 
• V petek, 18. 5. 2018 se ob 19. uri prične šmarnična pobožnost za otroke, ob 
19.30 pa vabljeni k sveti maši s šmarnicami za odrasle. Pri maši bo potekala tudi 3 – 
dnevnica na čast sv. Marije Goretti, ker prenavljamo stavbo, smo povabljeni tudi k notranji 
prenovi, saj smo tempelj Sv. Duha. 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 za prvoobhajance ter njihove starše. Ob 18. uri 
pa povabljeni k sveti maši, pri kateri poteka tudi 3 - dnevnica pred prvim svetim obhajilom. Ob 
18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost za otroke in odrasle, ob 20. uri 
pa je v župnišču srečanje zakonske skupine. 

• V soboto, 19. 5. 2018 kapelo ob 9. uri čisti skupina Ročevnica. Iz tega okraja 
vabim nove člane, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele. Ob 19. uri se pričnejo 
šmarnice za otroke. Ob 19.30 vabljeni k maši, pri kateri bomo imeli tudi šmarnično 
pobožnost za odrasle. Ob 20.15 v Bistrici poteka priprava na oratorij (24. -29. 6.). Ob 
17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za duhovne poklice, ob 18. uri pa poteka 
šmarnična pobožnost. Ob 9. uri starši prvoobhajancev čistijo cerkev v Lešah in njeno okolico.  
Ob 17. uri v Lešah poteka generalka za letošnje prvoobhajance. 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 in poteka trudi 3 – dnevnica za 
1. sv. obhajilo.  
• Ko je sveti papež Janez Pavel II. obiskal Brezje je v spominsko knjigo zapisal: »MARIJA 
POMAGAJ«. V zavesti velike potrebe po novih duhovnih poklicih med našim narodom in v svetu, Vas 
vabimo na Brezje, na binkoštno soboto, 19. maja 2018, ob 9.30, »na srečanje molivcev živega 
rožnega venca« za edinost Cerkve, za nove duhovne poklice ter za njihovo svetost in 
stanovitnost. Program: 9.30    Molitev svetega rožnega venca za nove duhovne poklice, 10.00   
Slovesno somaševanje vodi provincial p. MARJAN ČUDEN - frančiškan, 11.00   Predavanje: 
MOLITEV IN DELO ZA DUHOVNE POKLICE V DRUŽINI IN V ŽUPNIJI, Pogovor s frančiškanskim 
provincialom p. Marjanom Čudnom; Pete litanije Matere Božje, posvetitev in blagoslov z 
Najsvetejšim. Z VESELJEM VAS PRIČAKUJEMO IN VAM ŽELIMO SREČNO POT! 

• V nedeljo, 20. 5. 2018 praznujemo binkoštno nedeljo. Pri maši ob 7. uri se bodo 
brale šmarnice za odrasle. Pri maši ob 10.30, ki jo bo daroval lomski župnik, pa 
šmarnice za otroke. 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. Ob 20. uri v cerkvi sv. Mihaela v Zg. 
Dupljah poteka molitev za mir. Ob 10. uri se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca, 
ob 10.30 pa sveta maša, pri kateri poteka 1. sveto obhajilo. Starši in prvoobhajanci se zberejo 
pred župniščem ob 10.10, da se v miru pripravimo na slovesnost. Med slovesnostjo fotografira 
uradni fotograf. 

 

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

KRONIKA: 
 



   

 

MARIJINA ZEMLJA: V soboto, 5. 5. 2018 je po večerni maši v Bistrici v župnišču sledil ogled 
dokumentarnega filma Marijina zemlja. Ogledalo si ga je 20 ljudi. Danes se mnogi odločijo, da 
bodo živeli, kot da Boga ne bi bilo. A kljub temu na milijone ljudi govori z Bogom, Jezusom in 
Marijo. Dokumentarni film Marijina zemlja ("Tierra de Maria"), ki človeku 21. stoletja s 
humorjem, globino in razburljivostjo predstavi Marijina prikazovanja in božjo ljubezen, je 
navdušil na milijone ljudi po vsem svetu. Naslednji ogled bo 25. 5. 2018 ob 20. uri v župnišču. 

 

GASILSKA MAŠA: Ob zavetniku gasilcev sv. Florjanu, smo v nedeljo, 6. 5. 2018 praznovali 
slovesno sveto mašo za vse žive in pokojne gasilce. Mašo je daroval gospod župnik David 
Jensterle. Pri maši  so sodelovali tudi gasilci z branjem, pevci pa so jo obogatili z ubranim 
petjem. Župnija Tržič – Bistrica je puščico maše ob 10.30 podarila PGD Bistrica pri Tržiču ( €). 
Blagoslov naj bi predvsem varoval gasilce pri njihovem požrtvovalnem delu. 

 

PRVO SVETO OBHAJILO: V sredo, 9. 5. 2018, je bil v učilnici župnijskega doma sestanek za 
starše otrok 3. razreda (letošnji prvoobhajanci). Srečanje se je pričelo z molitvijo in sicer ob 20. 
uri. Obiskovanje šmarnic je priprava na prvo sveto obhajilo. Starši so povabljeni, da jih 
spremljajo. V torek, 15. 5. 2018 je med veroukom za 3. R. (na voljo bo fotograf že ob 14.45) 
pomerjanje oblek in fotografiranje. Tri dni pred prvim svetim obhajilom, ki bo v nedeljo, 3. 6. 
2018, ob 10.30, se bo pričela tri-dnevnica (v četrtek, 31. 5. bodo otroci imeli izpit iz molitvic in 
otroci naj pridejo s košarico cvetja za procesijo; v petek, 1. 6. bo spoved med mašo - 
poskrbljeno bo tudi za sveto spoved staršev; v soboto, 2. 6. bo generalka eno uro pred mašo – 
18.30, v soboto dopoldne bodo starši čistili cerkev in okolico s pričetkom ob 9. uri). Otroci bodo 
v enotnih oblekah (za njih in za čiščenje starši) in obred bo slikal samo uradni fotograf iz 
FOTOČEBRON (slike starši dvignejo v studiu). Prispevek za obhajilo v višini € prinesejo otroci k 
verouku ali pa dajo starši po šmarnicah. Sestanek se je zaključil z molitvijo ob 20.50. 

 

OBNOVA: V petek, 11. 5. 2018 se je končalo delo na strehah župnijskega doma in mali 
drvarnici v Bistrici. Hvala anonimnima darovalcema za dar za streho ( €), anonimnmi darovalki 
za dar za kapelo ( €). 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 Kristu s) 
 

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 bowling 

13. 5. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

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 

Bonifacij, mučenec 
Apd 19,1-8; Ps 67,2-7; Jn 16,29-33 

Zdaj verujete? (Jn 16,32). 

14. 5. 

2018 
 

7.00 
7.30 

 

molitev rožnega venca 
Bistrica: za duhovne poklice 

in svetost duhovnikov 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– Vsa zemlja naj poje Gospodu. 
 

 

PONEDELJEK 

19.00 
 

17.30 
18.00 

 

šmarnična pobožnost 
 

uradne ure 
Duplje: molitev rožnega venca 

+ Francka Verdir, obl.; (+ 
Janko Kržišnik ob godu) 

Zofij (Sonja), mučenka 
Apd 20,17-27; Ps 67,10-21; Jn 17,1-11 

Zanje prosim (Jn 17,9). 

– Vsa zemlja naj poje Gospodu.  

15. 5. 

2018 
 

 TOREK 

18.00 
 

19.00 
19.30 

Duplje: šmarnična pobožnost 
 

Bistrica: šmarnična pobožnost  
+ Franc Jekovec, obl. 

Janez Nepomuk, mučenec 
Apd 20,28-38; Ps 67,29-36; Jn 17,11-19 

Posveti jih v resnici (Jn 17,17). 

– Vsa zemlja naj poje Gospodu.  

16. 5. 

2018 
 

 

SREDA 
 

18.00 
 

18.10 

19.00 
19.30 

 

Duplje: šmarnična pobožnost  
 

molitvena skupina 

šmarnična pobožnost za otroke 
+++ Marija in Franc Rajgelj 

ter Janko Jerman 
 

Janez Nepomuk, mučenec 
Apd 22,30-23,11; Ps 15,1-11; Jn 17,20-26 

Pravični Oče (Jn 17,25). 
- Gospod, varuj me, vate 
zaupam, aleluja! 

17. 5. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.30 

18.00 
 

17.30 

18.00 

19.00 
19.30 

Duplje: rožni venec za dupljanske družine 

šmarnična pobožnost 
 

Leše: molitev rožnega venca 

+ Jakob Meglič (3 - dnevnica) 
 

šmarnična pobožnost za otroke 
Bistrica: + Ciril Lazar   

Janez I., papež, mučenec 
Apd 25,13-21; Ps 102,1-20; Jn 21,15-19 

Ali me ljubiš? (Jn 21,17).  

– Gospod je postavil svoj 

prestol v nebesih, aleluja. 
 

18.00 Duplje: šmarnična pobožnost 

20.00 zakonska skupina 

18. 5. 

2018 
 

PETEK 

19.00 
19.30 

19.00 
 

17.30 
18.00 

šmarnična pobožnost za otroke 
+ Viktor Švab 

3 – dnevnica na čast sv. Marije Goretti 
 

Leše: rožni venec in spoved 
++ Janez in Ivanka Mravlje 

(3 – dnevnica pred 1. sv. obh.) 

Urban I., papež 
Apd 28,16-31; Ps 10,4-7; Jn 21,20-25 

Gospod, kaj pa ta? (Jn 21,21). 

– Pravični bodo gledali božje 
obličje, aleluja. 

- B.: čisti skupina Ročevnica 

- Leše: čistijo starši 

prvoobhajancev 

19. 5. 

2018 
 

SOBOTA 

 
 

19.00 

19.30 

20.15 
 

17.00 

17.30 
18.00 

 

17.30 

18.00 

Bistrica: šmarnice za otroke 

++ Blaž in Kristina Kopač 

priprava na oratorij 
 

generalka pred 1. sv. obhajilom 

rožni venec  
+ Viktor Švab 

 

Duplje: rožni venec za duh. poklice 

šmarnična pobožnost 

BINKOŠTNA NEDELJA 

Bernardin, duhovnik 

Apd 2,1-11; Ps 104,1-34; Gal 

5,16-25; Jn 15,26-27;16,12-15 
Sad Duha pa je: mir, … (Gal 5,22).  

– Pošlji svojega Duha in 
prenovi obličje zemlje.  

 

LEŠE: PRVO SV. OBHAJILO 

 

20. 5. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

 

6.30 

7.00 
 

10.30 
 

8.15 
8.45 

20.00 
 

10.00 

10.30 

in 10.00 rožni venec  

+++ Pepi Žnidaršič, obl., in 
starši Prodanovič 

po namenu 
 

rožni venec 
Duplje: + Peter Kuhar 
Zg. Duplje: molitev za mir 

 

Leše: rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke  
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. 

 


