
   

  
   

 

 

Jezus je pristopil in jim spregovóril: »Dana mi je 
vsa oblast v nebesih in na zemlji. Pojdite torej in 
poučujte vse narode. Krščujte jih v imenu Očeta 
in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati 
vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz 
sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,18–
20) 

 

Hvala, Bog Oče, da si se nam razkril preko svojega 
Sina. Hvala za Sina, da nam je postal enak in da je 

prišel odkupit naše grehe, hvala za Svetega Duha, ki ostaja vedno z nami. 
Prosimo te, da bi znali živeti v tem trojstvu in da bi v vse svoje odnose 
vključevali tudi tebe, o Gospod. Amen. (Po: Uvodi pri nedeljskih in 
prazničnih svetih mašah – leto B) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 28. 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, 29. 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 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši. Ob 18. uri pa 
poteka sveta maša s šmarnično pobožnostjo.  
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• V sredo, 30. 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. Po maši v Bistrici se 
prične Biblična skupina. Vabljeni vsi, ki bi radi molili ob Svetem pismu. 
Naslov srečanja je Naučiti se moliti (Mr 10,32-45). Od 22. do 23. ure 
župljani in župljanke župnij Tržič – Bistrici, Dupelj in Leše vabljeni v 
Križe v župnijsko cerkev na češčenje pred Najsvetejšim za: življenja 
spočetih otrok, blagor slovenskih družin, pravično slovensko družbo in za 
osebne namene udeležencev: potrebe, želje, nerazrešene težave ...  Ob 
18. uri pa poteka sveta maša s šmarnično pobožnostjo.  
• V četrtek, 31. 5. 2018 se ob ob 8. ali 19. uri se v kapeli sv. Marije 
Goretti v Bistrici prične rožni venec oz. šmarnična pobožnost. Ob 8.30 
bo dopoldanska praznična maša; ob 19.30 pa se prične praznična 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. Na dvorišču pred kapelo bo potekala tudi telovska 
procesija, pri kateri bodo sodelovali prvoobhajanci in njihovi starši. Otroci 
naj imajo košarice napolnjene s cvetovi rož. Sodelovali bodo z branjem, 
zato bodo teksti njim prilagojeni. Telovo je zapovedani praznik. Cerkvena 
zapoved pravi, da bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri 
sveti maši. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev 
rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k praznični sveti maši s 
telovsko procesijo. Telovo je zapovedani praznik. Cerkvena zapoved 
pravi, da bodi ob nedeljah in zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. 
Ob 17.30 je v cerkvi sv. Vida v Dupljah rožni venec za blagoslov družin 
in spovedi, ob 18. uri pa poteka slovesna praznična sveta maša s 
šmarnično pobožnostjo, ki jo daruje kovorski župnik. Telovo je 
zapovedani praznik. Cerkvena zapoved pravi, da bodi ob nedeljah in 
zapovedanih praznikih pobožno pri sveti maši. Dopoldne bom obiskoval 
bolne in ostarele po župnijah Duplje in Leše.  
• V petek, 1. 6. 2018 se ob 19. uri prične šmarnična pobožnost za 
otroke, ki se konča z litanijami in z blagoslovom z Najsvetejšim, ob 
19.30 pa vabljeni k sveti maši s šmarnicami za odrasle. Pri maši poteka 
tudi 3 - dnevnica pred prvim svetim obhajilom in med mašo bo tudi sv. 



   

 

spoved za prvoobhajance ter njihove starše (za starše bo v spovednici 
na voljo kovorski župnik). Dopoldne obiskujem bolne in onemogle. 
Uradne ure so v Lešah od 17. do 17.30. 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 prične z litanijami 
in z blagoslovom z Najsvetejšim Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične šmarnična pobožnost za otroke in odrasle. 
• V soboto, 2. 6. 2018 bo dekanija Tržič poromala na Brezje. Temu 
romanju se bomo pridružili tudi župnije Tržič – Bistrica, Leše (predlagam 
da se zberete pred cerkvijo v Lešah ob 7.20 in poromate na Brezje) in 
Duplje (predlagam odhod izpred gasilnega doma v Dupljah ob 5.30).  Vsi 
se zberemo ob 7. uri pred župniščem v Kovorju in in skupaj odidemo 
proti Brezjam, kjer se romarji/romarice pridružijo sveti maši ob 8.30. 
Romamo zato, da bi imeli dobro srce (da bi mi pripomogli, da bi občina 
Tržič bila kraj ljudi z dobrimi srci in mislimi), da bi volili ljudi, ki bodo delovali 
v dobrobit slovenskega naroda, da bi naše učenje preraslo v modro 
odločanje (romamo ob koncu šolskega leta), da bi vedno vredno prejemali 
sv. Rešnje Telo (romamo, ker potekajo prva sv. obhajila), za blagoslov v 
zakonu (potekajo zakonski jubileji). Kdor ne bo šel peš, vabljen, da se pelje 
z avtomobilom in se nam pridruži pri sveti maši na Brezjah. Lepo vabljeni. 
• V soboto, 2. 6. 2018 kapelo in njeno okolico ob 9. uri čistijo starši 
letošnjih prvoobhajancev in prvoobhajank. Ob 9.30 vabljeni v cerkev 
svetega Jurija, kjer bo potekala grajska maša. Ob 10. uri v župnišču v 
Bistrici poteka priprava na sv. krst. Ob 19. uri se pričnejo šmarnice za 
otroke v zakristiji v Bistrici. Ob 19. uri v Bistrici poteka generalka za 
letošnje prvoobhajance in prvoobhajanke. Ob 19.30 vabljeni k maši, pri 
kateri bomo 3 – dnevnica pred 1. sv. obhajilom in ta maša se konča z 
litanijami in  blagoslovom z Najsvetejšim. Ob 20.15 v Bistrici poteka 
priprava na oratorij (25. -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 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 sv. Jakoba čistijo Rahotovi, Kroparjevi, Batkovi, Dorini (1). Hvala. 



   

 

Prišel je dober predlog, da skupina, ki čisti, tisti dan tudi malo pogleda na 
grobu župnika Cirila Lazarja in ga uredi. 
• V nedeljo, 3. 6. 2018 praznujemo 9. nedeljo med letom. Pri maši 
ob 7. uri se bodo brale šmarnice za odrasle. Ob 10. uri se v cerkvi sv. 
Marije Goretti v Bistrici 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 samo uradni fotograf. 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. Lepo vabljeni.  
• V nedeljo, 3. 6. 2018 bodo državnozborske volitve. Odkar smo 
Boga in Devico Marijo izrinili iz javnega življenja, smo večinoma razočarani 
nad dogajanjem v Sloveniji. Z molitvijo bomo prosili, da bi znali na volitvah 
oddati glas za dobro slovenskega naroda. 10 Božjih zapovedi ščitijo in 
vabijo k trem vrednotam: vera, družina in privatna lastnina. V zgodovini 
človeštva so se pojavile ideologije, ki ponazarjale svetopisemsko 
svarilo, da se bo volk preoblekel v ovco ter povzročal zlo: komunizem, 
fašizem in nacizem. Vse tri ideologije so se pravzaprav trudile, da bi 
uničile tri temelje, ki nas delajo Bogu podobne: vero, družino in privatno 
lastnino (Marx je to zapisal v Komunističnemu manifestu, da bo uničil tri 
temelje dotedanjega sistema: vero, družino in privatno lastnino. Iz te 
Marxove dogme je  izhajal tudi Hitler s svojim nacionalsocializmom). S tem 
pa izgine svobodna volja, razum in neumrljiva duša iz človekovega 
zavedanja. Vera pomeni Bogu dati srce in živeti po Božjih zapovedih ter jih 
imeti za merilo človeških zakonov. Če je človeški zakon krivičen, sebičen, 
smo ga dolžni zavrniti ter zaradi Božje zapovedi celo dati življenje. Blaženi 
Franz Jegesteter iz Avstrije se je uprl nacizmu, ker ni mogel sodelovati z 
zlom. Potrebno se je zavedati, da za celovit duhovni duševni in telesni 
razvoj otrok potrebuje očeta in mamo – družino. Treba je spoštovati in 
varovati človeško življenje od naravnega spočetja do naravne smrti. Splav 
in evtanazija nista v skladu z Božjim načrtom. Ta vrednota človeške družine 
kaže še na odnose, ki so nad biološkimi. Družina, ki se zapre vase, začne 
umirati, izumirati. Vsi smo tudi Božji otroci. Vsak narod mora tudi poskrbeti, 



   

 

da ima vsak član naroda države svoj grob. Če država zato ne poskrbi, ta 
država ne more imeti blagoslova. Privatna lastnina je temelj 
dostojanstva in s tem tudi dialoga. Seveda lastnina, ki je sad poštenega 
dela in dedovanja. Danes smo priče, da lahko nekdo izhaja iz dediščine, ki 
je sad krivičnosti. To ne more prinašati blagoslova. Med privatno lastnino 
spada tudi narodnost, državnost. Če se zavedaš svojih korenin, lahko 
gradiš pravi dialog ter tudi lahko prav pomagaš, sicer hočeš le preživeti in 
zadovoljiti svoje naravne potrebe na račun drugih. To ni pravično ne za tebe 
ne za drugega. Evropa in Slovenija se srečujeta z večjo mortaliteto kot 
nataliteto. Lahko narediš najprej notranjo, osebno narodno in državno 
katarzo (očiščenje), zakaj se dogaja tako. Lahko pa boš ohranil sebično 
mišljenje, ne boš se želel odpovedati svojim sebičnim interesom in zato boš 
izkoristil migrante. In tu ne bo dialoga, ampak hudič. Te tri vrednote (vera, 
družina in privatna lastnina) morajo živeti ena ob drugi. Če samo eno 
izločimo od ostalih dveh, se prične obdobje odvisnosti oz. 
»odštekanosti«. Torej kristjan lahko podpre stranko, ki brani vse tri 
vrednote skupaj. Najprej smo odrasli (tisti, ki imamo volilno pravico) 
vabljeni, da se obnašamo zrelo in gremo na volitve. Sedaj pa smo priče, 
da se volitev ne udeležujemo, strašno radi pa kritiziramo. Kdor ne gre na 
volitve, mu je pač všeč zmešnjava oz. ima od tega koristi (sebičnost), 
v kateri se nahajamo oz. da glas tistemu, ki izkorišča slovensko 
domovino. Kristjan voli po vrednotah 10 božjih zapovedi. Bog živi ves 
slovenski svet, pravi Prešern. 

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) 
 

NEDELJA SVETE TROJICE 

Alojzij Grozde, mučenec 

5 Mz 4,32-40; Ps 33,4-22; Rim 

8,14-17; Mt 28,16-20 
Pojdite torej in poučujte vse 

narode (Mt 28,19).  
– Blagor narodu, ki ima Boga 

za Gospoda.  

27. 5. 

2018 
 

NEDELJA 

 

LETO B 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

8.45 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke 

 +++ Po namenu, obl.  
 

rožni venec 
Duplje: ++ Po namenu, obl.;  

Telovska procesija 
Zg. Duplje: molitev za mir 

Anton Julijan, mučenec 
1 Pt 1,3-9; Ps 110,1-10; Mr 10,17-27 

Eno ti manjka (Mr 10,21). 

28. 5. 

2018 

7.00 
7.30 

molitev rožnega venca 
B.: ++ Po namenu, obl. 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

– Bog se vedno spominja svoje 
zaveze. 

 

 

 

PONEDELJEK 

19.00 
 

17.30 
 

18.00 

šmarnična pobožnost 
 

uradne ure 
Duplje: molitev rožnega venca 

++ Po namenu, obl. 

Maksim Emonski, škof 
1 Pt 1,10-16; Ps 97,1-4; Mr 10,28-31 

Bodite sveti (Mr 10,16). 

– Gospod je naznanil svojo 
zmago.  

 

18.00 Duplje: šmarnična pobožnost 

29. 5. 

2018 
 

 TOREK 

17.30 

18.00 
 

19.00 
19.30 

Leše: rožni venec 

+ Po namenu (30. dan) 
 

Bistrica: šmarnična pobožnost  
+ Po namenu (dar. sestra 

Justi) 

Kacijan, mučenec 
1 Pt 1,18-25; Ps 147,12-20; Mr 10,32-45 

Ne vesta, kaj prosita (Mr 10,38). 

– Hvali, Jeruzalem, Gospoda! 
 

18.00 Duplje: šmarnična pobožnost 

30. 5. 

2018 
 

 

SREDA 
 

18.10 
19.00 

19.30 
19.30 

22.00 

molitvena skupina 

šmarnična pobožnost za otroke 

++ Po namenu 
Biblična skupina 

do 23.00 Križe: molitvena ura 

SV. REŠNJE TELO IN KRI 

MARIJINO OBISKANJE 
1 Pt 2,2-12; Ps 99,2-5; Mr  10,46-52 

Pokličite ga! (Mr 10,49). 
- Stopajte veseli pred božje 
obličje. 

 

17.30 Leše: rožni venec 

18.00 +++ vsi Lombarjevi 

31. 5. 

2018 
 

 

ČETRTEK 
 

TELOVO 

17.30 

18.00 
 

 

Leše 
 

8.00 
8.30 

19.30 

Duplje: rožni venec za dupljanske družine 

+ Po namenu, obl. 
 

in Duplje: obiskovanje bolnikov in onemoglih 
 

ali 19.00 šmarnice 
Bistrica: + Po namenu 
Telovska procesija 

3—dnevnica pred 1. sv. obh. 

Justin, mučenec 
1 Pt 4,7-13; Ps 95,10-13; Mr 11,11-25 

Imejte vero v Boga! (Mr 11,22).  

– Gospod pride sodit zemljo. 
 

18.00 Duplje: šmarnična pobožnost 

1. 6. 

2018 
 

PRVI 

PETEK 

19.00 

19.30 
 

17.30 
 

18.00 

šmarnična pobožnost za otroke 

+++ Po namenu 
 

uradne ure 
Leše: rožni venec in spoved 

+ leški župnik (30. dan) 

Filip Neri, duhovnik 
Jak 5,13-20; Ps 140,1-8; Mr  10,13-16 

Pustite otročiče k meni (Mr 10,14). 

– Moja molitev naj se dviga 
kakor kadilo. 

- B.: čisti skupina Na jasi, Zelenica 

- Leše: čistijo Špelnovi, 

Grabnovi, Golmarjevi, 
Tavčarjevi, Kovačevi (2) 

26. 5. 

2018 
 

SOBOTA 

 
 

12.00 

19.00 

19.30 
20.15 

 

17.30 
18.00 

 

17.30 

18.00 

Bistrica: poročna maša 

Bistrica: šmarnice za otroke 

++ Po namenu 
priprava na oratorij 

 

Leše: rožni venec  
++ Po namenu 

 

Duplje: rožni venec po mol. namenu 

šmarnična pobožnost 

NEDELJA SVETE TROJICE 

Alojzij Grozde, mučenec 

5 Mz 4,32-40; Ps 33,4-22; Rim 

8,14-17; Mt 28,16-20 
Pojdite torej in poučujte vse 

narode (Mt 28,19).  
– Blagor narodu, ki ima Boga 

za Gospoda.  

27. 5. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO B  

 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 

8.45 
8.45 

20.00 

in 10.00 rožni venec  

za žive in rajne farane/faranke 
+++ Po namenu, obl.  

 

rožni venec 

Duplje: ++ Po namenu, obl. 

Telovska procesija 
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. 

 



   

 

PRIJAVNICA ZA ORATORIJ, KI BO OD 25. 6. DO 29. 6. 2018 
 

Ime in priimek otroka:  _________________________________________________ 
Elektronski naslov staršev:______________________________________________ 
Ime in priimek staršev:_________________________________________________ 
telefonska številka:____________________________________________________ 
Morebitne otrokove bolezni oz. alergije:____________________________________ 
Prespal bo v šotoru: __________________ da ____________ ne _______________ 
Starost:_____________________________________________________________ 
Kraj in datum:________________________________________________________  
S podpisom dovoljujem uporabo  fotografij v oratorijske namene  (župnijsko glasilo, 
za skupno fotografijo, za spletno stran ter za zahvalo sponzorjem) – podpis staršev:  
___________________________________________________________________
Podpis staršev:______________________________________________________ 
 

 

DOGODKI: 
 

DRAGI OTORCI IN DRAGI STARŠI! Letos bo v župniji Bistrica pri Tržiču 
ponovno potekal poletni oratorij. V letošnji zgodbi bomo spoznali Friderika 
Ireneja Barago. Od 25. do 26. 6. 2018 poteka v Dupljah. Prijavite otroke, ki so v 
osnovni šoli. Sprejmemo tudi tiste, ki bodo letos vstopili v 1. R. Prespimo v 
Dupljah v šotoru. Od 27. do 29. 2018 pa poteka v Bistrici pri Tržiču. Skozi 
oratorij bomo skupaj ob različnih simbolih spoznavali različne vrednote, kot sta 
na primer vera in odpuščanje. Brez finančnih sredstev bi naš oratorij težko 
izvedli, zato vas prosimo da skupaj z izpolnjeno prijavnico oddate tudi denarni 
prispevek, ki za vseh pet dni znaša € na osebo. Dobrodošla je tudi vsaka vaša 
»sladka« podpora. Dodatne informacije dobite na tel. 064/182-333 (župnik). 
Prijave zbiramo do 22. 6. 2018. Veseli bomo tudi kakšnih prostovoljnih 
prispevkov, ki jih vržete v cerkvico pri vhodu in da molite za blagoslov oratorija. 

 

ZAKONSKI JUBILANTI: V nedeljo, 10. 6. 2018, se bomo v naši župniji Tržič 
– Bistrica z zakonci, ki obhajate 5; 10; 20; 25; 30; 35; 40; 45; 50; 55; 60 ali 
več let zakona zahvalili Bogu za veselje in vse blagre, ki jih prejemate; hkrati 
bomo prosili Božjega spremstva in blagoslova. Tisti, katerih podatke o poroki 
sem našel, boste prejeli osebna vabila, za mnoge pa nimam podatkov o vaši 
poročenosti, ali so ti težko dostopni. Prosim, da se do petka, 8. 6. 2018 prijavite 
v župnišču tisti, ki boste prisotni pri obredu in ste prejeli vabilo in tudi tisti, ki 
obhajate okroglo obletnico poroke, a osebnega vabila še niste prejeli. Vabljeni 



   

 

tudi na pripravljalno srečanje v župnišče, petek, 8. 6.  2018, po večerni sveti 
maši. 

 

POČITNICE: Dragi starši in vero - učenci/ vero - učenke veroučne šole. Naše 
telo ima potrebe, ki ne smejo imeti počitnic (hranjenje, spanje, higienske 
potrebe, …). Prav tako je potrebno hraniti duha. Jezus pravi, da iz našega srca 
prihaja tisto, kar nas posvečuje in tisto, kar nas omadežuje. V našem svetu je 
tudi normalno, da smo minljivi, grešni in slabotni. Tu nam Bog prihaja naproti, 
zato ste vabljeni, da gojite osebno in družinsko molitev, praznovanje nedeljske 
svete maše in branje svetega pisma. Pripravnice in pripravniki na zakrament 
svete birme ste imeli enostavno nalogo. Do zimskih počitnic povedati 16 
molitvic, ki nam odkrivajo, kaj katoličani verujemo, ter od zimskih do letnih 
počitnic še enkrat obnoviti iste molitve. Z zakramentom nam Bog prižge ogenj v 
naših srcih, z molitvijo pa na ta ogenj nalagamo gorivo, da ne ugasne. Dobili ste 
dober nasvet: vsakič pridi z eno molitvijo in kup bo kmalu preložen ter kuj 
železo dokler je vroče. Če želimo napredovati, moramo najprej sprejeti stanje 
ter se potem truditi. Tisti, ki tega niste opravili, boste dobili v spričevalu 
napisano neocenjeno, vendar boste lahko v juniju popravili. Tisti, ki ste 
dokončali, imate prosto, tisti, ki pa ne imate še verouk v tistih urah kot do - 
sedaj. Dragi starši vaši mladostniki potrebujejo vašega zgleda. 

 

KRONIKA: 
 

SKUPINA ZA SO-POMOČ Z BOŽJO POMOČJO: V sredo, 23. 5. 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? – SODELUJTE Z BOGOM V 
NJEGOVEM NAČRTU (prim. Lk 5,4). Ko so šli učenci drugič v lov, so lovili po 
Jezusovem navodilu. Petrov odgovor na Božje vodstvo je bil čudovit: ni 
razpravljal z Jezusom; ni odlašal; ni sledil svojim čustvom. Srečanje smo 
končali ob 21.10.  

 

FILM MARIJINA ZEMLJA: V petek, 25. 5. 2018 si je po maši ta film ogledalo 
devet ljudi. 


