
 

 

 

 

 
  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Čez osem dni so bili njegovi učenci spet notri in Tomaž z njimi. Jezus je prišel 
pri zaprtih vratih, stopil mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Potem je rekel 
Tomažu: »Polôži svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo polôži v 
mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« Tomaž mu je odgovóril in rekel: 
»Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, veruješ? Blagor 
tistim, ki niso videli, pa verujejo!« (Jn 20,24–29) 

 

Nedeljo Božjega usmiljenja je razglasil sv. Janez Pavel II. in tako želel poudariti 
pomen bele nedelje. Navdih mu je bila tudi sv. Favstina Kowalska s svojimi 

zasebnimi razodetji. V svoj dnevnik je namreč zapisala Jezusove besede: »Hči moja, govori 
vsemu svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče 
vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja.Kdor bo 
ta dan opravil sveto spoved in prejel obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za 
grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik 
mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči.« (Po: radio.ognjisce.si) 

 

OZNANILA: 
 

• V tem tednu v veroučnih šolah Tržič – Bistrica, Leše in Duplje, potekajo majske 
počitnice. Doma negujte redno družinsko molitev ter obisk prazničnih ter nedeljske maše. 

• V ponedeljek, 29. 4. 2019, se ob 7. uri v župnijski kapeli sv. Marije Goretti prične 
molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša.  

• V torek, 30. 4. 2019, se ob 18.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega 
venca Božjega usmiljenja in adoracija (zrenje Boga, ki se konča z litanijami in z blagoslovom 
z Najsvetejšim), ob 19.30 pa sveta maša. Dopoldne obiskujem bolnike, onemogle in ostarele 
po župnijah Tržič – Bistrica,  Duplje in Leše. 

• V sredo, 1. 5. 2019, praznuje Jožef Delavec. Ob 9.30 povabljeni k molitvi rožnega venca 
v kapelo sv. Marije Goretti v Bistrico, ob 10. uri pa k sveti maši (daruje lomski župnik), ki se 
končajo z litanijami. S pomočjo letošnjih šmarnic želimo v nas utrditi podobo Boga Očeta. 
Pri tem nam bo v oporo Prilika o izgubljenem sinu, ob kateri bomo spoznavali lastnosti očetovske 
ljubezni, s katero nas ljubi Bog in nas vabi, da ga posnemamo. Za otroke bodo šmarnice med 
delovnikom (pol ure pred mašo – otroci potem lahko odidejo domov; lahko pa skupaj starši 
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ostanete pri maši), v soboto potekajo ob 19.30 (med mašo). Pri maši pa se bodo od ponedeljka 
do petka brale šmarnice za odrasle o Ignacu Knobleharju, v soboto pa ob 19.25. V nedeljo 
pa bodo šmarnice za odrasle potekale pri maši ob 7. uri, 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. Izjemoma bodo šmarnice tudi ob drugih urah. To pa bo 
zapisano v oznanilih.  

• ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH): Romanje bo trajalo od 1. do 3. 5. 2019. V sredo, 1. 
5. 2019 se odpravimo ob 4.30 zjutraj izpred kapele sv. Marije Goretti v Bistrici. Pobiramo še v 
Žiganji vasi, Dupljah. Najprej se bomo odpravili v Marijino svetišče v Sinju (HRV), kjer bomo 
darovali sv. mašo. Pot nas potem pelje do Medjugorja. Vmes imamo malico, ki je dar donatorja. 
S seboj imejte pijačo (vsak pozna svoje potrebe). V drugem dnevu bomo obiskali Križevac, 
Crnico, 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 petek v Medjugorju 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 četrtek, 2. 5. 2019, je ob 19. uri v kapeli sv. Marije Goretti šmarnična pobožnost.  

• V petek, 3. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti priče šmarnična pobožnost.  

• V soboto, 4. 5. 2018 kapelo ob 9. uri čisti skupina Ročevnica. Iz tega okraja vabim nove 
člane, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele. Zakrament svetega zakona bosta  v cerkvi 
sv. Jurija sklenila ženin JOŽE GODNOV (vera: RKC, stan: samski; po poklicu: elektrotehnik 
elektronik; oče GODNOV Jožefa  – RKC, sodar v pokoju, mati Štefanija, roj. Klemenc – RKC, 
prešivalka v pokoju; ženin rojen 11. 4. 1979 v Kranju, krščen 1. 7. 1979 v župniji Tržič, biva 
Kovorska cesta 21, župnija Tržič - Bistrica) in nevesta LUČKA GODNOV, roj. Pirih (vera: RKC, 
stan: samska; po poklicu: uni. Dipl. komunikologinja; oče PIRIH Janez, RKC, klepar, mati 
Katarina, roj. Meglič, RKC, ekonomski tehnik; nevesta rojena 22. 3. 1983 v Kranju, krščena 15. 
5. 1983 v župniji Podbrezje, biva Kovorska cesta 21, župnija Tržič - Bistrica). Njun zakon izročam 
v molitev. Ob 19. uri se v kapeli šmarnična pobožnost, ob 19.30 vabljeni k maši. župnijskem 
domu v Stični bo srečanje za izredne delivce obhajila ljubljanske nadškofije. Srečanje bo 
potekalo od 9. do 12. ure. Predavanju, ki ga bo imel p. dr. Nikolaj Aracki Ocist, bo sledil pogovor 
po skupinah o aktualnih vprašanjih, ki so povezani s to lepo liturgično službo. Izredni delci iz 
župnije Tržič  - Bistrica lepo vabljeni. Organizirajte si lastni prevoz. 

• V nedeljo, 5. 5. 2019 praznujemo 3. velikonočno nedeljo.  Na to nedeljo se prične tudi 
teden za duhovne poklice. Ob 10.30 se bomo tudi zahvalili ter prosili za člane PGD Bistrica 
pri Tržiču. Nabirka te maše ob 10.30 bo namenjena PGD Bistrica pri Tržiču. 

 

GLASILO ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA – DAVID JENSTERLE, župnik. Telefon 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   
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I N  O B V E S T I L A  –  “Pridi in poglej!” (Jezus Kristus) 
 

2. VELIKOČNA, BELA NEDELJA 
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA 

Valter, škof 

Apd 5,12-16; Ps 117,2-27; Raz 

1,9-19; Jn 20,19-31 
Mir vam bodi (Jn 20,21).  

– Zahvaljujte se Gospodu, ker je 

dober, aleluja. 

28. 4. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 
7.00 

10.30 

 
 

8.15 

8.45 
8.45 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 
za žive in rajne farane/faranke 

+ Andreja Ahačič 

krstna nedelja 
 

Duplje: rožni venec 

prvo sveto obhajilo 
+++ Janez in Marija Gradišar ter 

Vida Matoz; (+ Ludvik Mekuč) 

Katarina Sienska, devica 
1 Jn 1,5-2,2; Ps 45,11-17; Mt 25,1-13 

Glejte, ženin gre (Mt 25,1-13). 

– Glejte, ženin gre, pojdite 
naproti Kristusu, Gospodu. 

29. 4. 

2019 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

17.30 
18.00 

molitev rožnega venca 

Bistrica: + Ludvik Mekuč 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

Duplje: + Ana Marija Hafner 

Pij V., papež 

Apd 4,32-37; Ps 93,1-5; Jn 3,7-15 

Treba vam je, da se rodite 
znova (Jn 3,7-15) 

– Gospod je kralj veličastva. 

30. 4. 

2019 
 

 TOREK 

 
18.50 

19.30 
19.30 

obisk bolnikov Bistrica, Leše in Duplje 
Bistrica: rožni venec in adoracija 

za duše v vicah 
+ Josip Žalac (7. dan)  

JOŽEF DELAVEC 
Praznik dela 
1 Mz 1,26-2,3; Ps 89,2-16; Mt 13,54-58 

In ni storil tam veliko čudežev 
zaradi njihove nevere (Mt 13,54-58). 

– Gospod, podpiraj delo naših 
rok.  

1. 5. 

2019 
 

 SREDA 
 

d. p. d. 

9.30 
10.00 

 
 

18.00 
  

Bistrica: rožni venec 
za dobrotnike in sorodnike 

(Grmovškovi) 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 
 

romanje: ++ Vera in Janez Vuk 

Atanazij, škof 
Apd 5,27-33; Ps 34,2-20; Jn 3,31-34 

Bog je treba bolj ubogati ko ljudi 
(Apd 5,27-33). 

- Ubožec je klical in Gospod ga 

je slišal. 

2. 5. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

 

d. p. d. 

 19.00 
 

17.30 
18.00 

  

Bistrica: šmarnična pobožnost  
 

Duplje: rožni venec za družine 
za blagoslov otrok, ki so nosili 

ogenj 
 

romanje: za srečen zakon 

Filip in Jakob, apostola 
 

1 Kor 15,1-8; Ps 19,2-5; Jn 14,6-14 

Jaz sem pot in resnica in 
življenje (Jn 14,6-14). 

– Po vsej zemlji se razlega njih 
glas. 

  

3. 5. 

2019 
 

PRVI 
PETEK 

 

19.00 
 

18.00 
 

17.30 

18.00 
 

 

 

Bistrica: šmarnična pobožnost 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Leše: rožni venec 

+++ Marija Valjavec in vsi 
Cvenkeljnovi iz Leš 

 

romanje: + Ana Šparovec, obl. 

Florijan (Cvetko), mučenec 
Apd 6,1-7; Ps 33,1-19; Jn 6,16-21 

Jaz sem, ne bojte se (Jn 6,16-21). 
– Tvoje usmiljenje, Gospod, 

bodi nad nami. 
Bistri.: čisti skupina Ročevnica 

- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi (1) 

 

Stična: izredni delivci 

4. 5. 

2019 
 

PRVA 

SOBOTA 

10.00 
19.00 

19.30 
 

15.30 
 

18.00 

18.00 
 

17.30

18.00 
 

sv. Jurij: poročna maša 
Bistrica: šmarnice 

+++ iz rodu Benedik 
 

Planica:  poročna maša 
 

Duplje: šmarnice 

rožni venec za duhovne poklice 

Leše: rožni venec  

gasilska maša 
blagoslov groba župnika Cirila 



 

 

 

 

3. VELIKOČNA NEDELJA 
Angel, mučenec 

Apd 5,27-32.40-41; Ps 30,2-
13; Raz 5,11-14; Jn 21,1-19 

Gospod je (Jn 21,1-19).  
– Gospod, slavil te bom, ker si 

me rešil. 

5. 5. 

2019 
 

NEDELJA 
 

 
6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 

8.45 
 

20.00 

začetek tedna mol. za duh. pokl. 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 

za žive in rajne farane/faranke 

gasilska maša 
 

Duplje: rožni venec 

gasilska maša; (+++ Mekuč in 
Mali) 

sv. Mihael: 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. 
 

OZNANILA - KRONIKA: 
 

SVETE MAŠE: Sprejemam darove za svete maše za maj (13.5.; 20.5.; 27.5.), junij, julij in avgust  
2019. Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

SODELOVANJE PRI OBNOVI KLOPI V ŽUPNIJSI KAPELI SV. MARIJE GORETTI: ŽPS in 
ključarji župnijske cerkve ter nekateri gospodarski svetovalci so podprli že dolgotrajno 
željo, da se naredijo nove klopi v cerkvi. Odločili smo se za akcijo, da iščemo donatorje za 
toliko sedežev, kolikor jih je sedaj v kapeli. 225 po € (to je en sedež; lahko daste tudi po obrokih) 
za prenovo klopi v kapeli. Hvaležni bomo za vsak dar po zmožnostih vsakega: 5. 10, … €. Bog 
Vam povrni. En meter klopi bi nas stal €, torej bi klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 45 
donatorjev in s tem 50,3 sedišča. Hvala in Bog Vam povrni. 

 

ROMANJE K PATRU PIJU IN MARIJI GORETTI od 26. do 29. 10. 2019: Cena po 
osebi znaša € ob udeležbi najmanj 47 oseb. Prijave že sprejemam. Ob prijavi je 
akontacija €. Hvala. Do sedaj je 49 prijavljenih. Bog Vas blagoslovi. Avtobus je 
poln, je že čakalna lista (7). 

 

VELIKI ČETRTEK: Pri maši na veliki četrtek, 18. 4. 2019, je župnik predstavil letošnje 
prvoobhajance in prvoobhajanke. Prišlo je 5 kandidatov/kandidatk od 6 (odsoten zaradi 
bolezni). 

 

VELIKI PETEK: Pri obredu na veliki petek, 19. 4. 2019, ste pri nabirki za vzdrževanje sv. 
krajev (SVETA DEŽELA) zbrali €. Bog Vam povrni. Pri pasijonu so letos sodelovali otroci.  

 

VELIKA NOČ: V nedeljo, 21. 4. 2019 se je ob 7. uri s petjem 3 - x aleluje pred praznim 
grobom pričela vstajenjska procesija, ki je potekala po Ročevnici nazaj  v župnijsko kapelo. 
Hvala vsem, ki ste se udeležili tudi maše ob 10.30. Hvala vsem za pomoč in sodelovanje. 
Bil je tudi ofer in za cerkev ste darovali €. Bog Vam povrni in Vas blagoslovi! Naj vstajenjska 
skrivnost postane način življenja.  

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical JOSIPA ŽALAC (Ročevnica 40, župnija Tržič 
- Bistrica, roj. 11. 2. 1939 – Žalčev breg, župnija Krašiči, pogreb 24. 4. 2019 v Kovorju). 
Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v miru. Amen. 

 



 

 

 

 

SREČANJE Z BIRMOVALCEM: V torek, 23. 4. 2019, se je ob 18.45 birmovalec Franci 
Petrič srečal z 20 kandidati in kandidatkami za prejem sv. birme, njihovimi starši in botri. Z 
njimi se je pogovarjal o veri. V soboto, 27. 4. 2019, je ob 11. uri bila sv. birma. 
KRST: V nedeljo, 28. 4. 2018, je božji otrok in član Cerkve postala hči HANA PEJIĆ. 
Slavljenko in njeno družino izročam v molitev. HANA goduje 26. 7. Njena krstna zavetnica 
je sv. Ana, mati Device Marije (1. stoletje; »sv. Joahim in Ana«).  Je zavetnica Bretanije, 
Kanade, mater, vdov, gospodinj, delavk, poslov, klekljaric, tkalcev, vrvarjev, strugarjev, 
zlatarjev, kramarjev, rudarjev, priprošnjica za srečno poroko, zakon in porod, obdarjenost z 
otroki, srečno zadnjo uro, dež. SV. ANA IN JOAHIM, PROSITA ZA NAS. 
 


