
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

In položili so na žrebe svoja oblačila in nanj posadili Jezusa. Ko 
pa je šel dalje, so na pot razgrinjali svoje plašče. In ko se je že 
bližal pobočju Oljske gore, je začela vsa množica učencev z 
močnim glasom veselo hvaliti Boga za vsa čudovita dela, ki so 
jih videli. Klicali so: »Blagoslovljen kralj, ki prihaja v 
Gospodovem imenu; mir v nebesih in slava na višavah!« Nekaj 
farizejev iz množice mu je reklo: »Učenik, posvári svoje učence!« 

Odgovoril jim je: »Povem vam, če ti umolknejo, bodo kamni vpili.« (prim. Lk 19,35–40) 
 

Nebeški oče, blagoslovljena butara nas spominja na dogodke izpred dva tisoč let, ko so 
množice pozdravljale  tvojega Sina kot kralja. Prosimo te, pomagaj nam, da ga bomo tudi 
mi sprejeli ne le kot kralja, ampak tudi kot našega Odrešenika. Naj ga častimo in slavimo 
ter vedno ostanemo njegovi zvesti učenci. Pomagaj nam s svojo milostjo. Amen. (Po: 
Praznujemo cerkveno leto – Cvetna nedelja) 

 

OZNANILA: 
 

• V velikem tednu v veroučnih šolah Tržič – Bistrica, Leše in Duplje, 
poteka spoved, verouk je tudi obiskovanje velikonočnega tridnevja. K 
temu so posebno vabljeni pripravniki na zakrament prvega svetega 
obhajila (3. razred) in pripravniki na zakrament svete birme (8. in 9. 
razreda). Gospod Jezus nas vabi, da ga spremljamo na tej poti ljubezni, 
ki se ne ustraši niti križa, da nas bo popeljal v slavo vstajenja. Dragi 
starši, vzemite si čas in spremljate svoje otroke na poti vere! 
• V ponedeljek, 15. 4. 2013,  se ob 19. uri v župnijski kapeli sv. Marije 
Goretti prične molitev rožnega venca, ob 19.30 pa sv. maša. Uradnih ur v 
Dupljah ni. Ob 16. uri v cerkvi sv. Vida poteka za otroke veroučne šole 
(razen za 1., 2.) božična spoved. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
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 prične molitev rožnega venca ter velikonočna spoved, pri kateri bo 
pomagal kovorski župnik, ob 18. uri pa se prične sv. maša, med katero 
bo tudi potekala velikonočna spoved.  
• V torek, 16. 4. 2019, se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične 
velikonočna spoved in molitev rožnega venca, ob 10.30 pa sveta maša. 
Pri verouku se slikamo s prvoobhajanci in prvoobhajankami. Ob 18.50 
se 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.   

• V sredo, 17. 4. 2019, se ob 18.10 v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
srečanje molitvene skupine, ki se konča z litanijami k sv. Jožefu in z 
blagoslovom z Najsvetejšim, ob 19.30 pa sveta maša. Ob 19. uri je v 
Bistrici srečanje Delavnice molitve in življenja (DMŽ) v učilnici 
župnijskega doma v Bistrici za vse 3 župnije: Tržič – Bistrica, Duplje in 
Leše. 
• Na veliki četrtek (18. 4. 2019) se spominjamo trenutka, ko je pri zadnji 
večerji kruh prvič postal Jezusovo telo in se je vino spremenilo v njegovo kri. 
S tem, ko nam je podaril samega sebe pod podobo kruha in vina, nam je 
Jezus izkazal vso globino svoje ljubezni. Ob 19.30 bo slovesna sveta maša 
v naši cerkvi (vaje za ministrante se pričnejo ob 19. uri). Pri sveti maši se 
bodo predstavili letošnji prvoobhajanci (vaje za njih in njihove starše bodo 
ob 19.10). S mašo se prične tudi 9 – dnevnica pred sv. birmo. Za njih je 
obvezna. Poleg birmancev in birmank vabljeni tudi njihovi starši in botri. Po 
maši bo skupna molitvena ura do 21. ure, od 21. do 22. ure pa kdor želi 
(molitev za duhovnike in peti vzkliki Božjemu usmiljenju). Ob 17.30 bo 
slovesna sveta maša v cerkvi sv. Vida v Dupljah (vaje za ministrante se 
pričnejo ob 17. uri). Pri sveti maši se bodo predstavili letošnji 
prvoobhajanci (vaje za njih in njihove starše bodo ob 17.10). S mašo se 
prične tudi 9 – dnevnica pred sv. birmo. Za njih je obvezna. Poleg 
birmancev in birmank vabljeni tudi njihovi starši in botri. Po maši bo skupna 
molitev. Molil se bo rožni venec. Ob 18. uri bo slovesna sveta maša v 
cerkvi sv. Jakoba v Lešah (vaje za ministrante se pričnejo ob 17.20), ki jo 
bo darova g. Peter Kokotec. Pri sveti maši se bodo predstavili letošnji 
prvoobhajanci (vaje za njih in njihove starše bodo ob 17.40). Po maši bo 
skupna molitev. Molil se bo rožni venec.  



   

 

• Na veliki petek (19.  4. 2019) ni nikjer svete maše. To je dan strogega 
posta. Ob uri Jezusove smrti – to je ob 15. uri – ste povabljeni k molitvi 
križevega pota v kapelo sv. Marije Goretti. Ministrantske vaje se pričnejo ob 
19. uri. Obred velikega petka se prične ob 19.30. Središče Božje besede je 
pasijon - trpljenje Gospoda Jezusa Kristusa (MNOŽICA JE LJUDSTVO PRI 
OBREDU). Pri obredu poteka tudi 9 – dnevnica pred sv. birmo. Za njih je 
obvezna. Poleg birmancev in birmank vabljeni tudi njihovi starši in botri. Po 
obredih velikega petka sledi češčenje ob božjem grobu do 21. ure. Molili bomo 
rožni venec in vzklike Božjemu usmiljenju. Kapelo Čisti skupina Mladina s 
pričetkom ob 16. uri. Vabljeni pripravniki in pripravnice na zakrament sv. birme.. 
Na ta dan bo v vseh treh župnijah (Tržič – Bistrica, Duplje in Leše) nabirka 
za vzdrževanje božjega groba v Sveti deželi. Ob uri Jezusove smrti – to je ob 
15. uri – ste povabljeni k molitvi križevega pota v cerkev sv. Vida v Dupljah. 
Ministrantske vaje se pričnejo ob 17. uri. Obred velikega petka se prične ob 
17.30. Središče Božje besede je pasijon - trpljenje Gospoda Jezusa Kristusa. 
Pri obredu poteka tudi 9 – dnevnica pred sv. birmo. Za njih je obvezna. 
Poleg birmancev in birmank vabljeni tudi njihovi starši in botri. Po obredih 
velikega petka sledi češčenje ob božjem grobu. Molil se bo rožni venec. 
Ministrantske vaje se pričnejo ob 17.30 v cerkvi sv. Jakoba v Lešah. Obred 
velikega petka se prične ob 18. uri, ki ga bo vodil g. Peter. Središče Božje 
besede je pasijon - trpljenje Gospoda Jezusa Kristusa. Po obredih velikega 
petka sledi češčenje ob božjem grobu. Molil se bo rožni venec. 
• Na veliko soboto (20. 4. 2019) lahko najbolj doživimo resnico, da je vse 
stvarstvo umerjeno h Kristusu. Če smo vstali z njim, iščimo kar je zgoraj. Ob 
7. uri  bo blagoslov ognja in vode, ob 7.15 hvalnice pred božjim grobom. 
Čez dan bodo blagoslovi velikonočnih jedil; dopoldne v župnijski kapeli ob 
11. uri, popoldan v župnijski kapeli ob 14. in 14.45. Ob 11.45 bo blagoslov 
jedil v Domu ostarelih¸15.30 pri sv. Juriju (kapela), ob 15.45 pa pri kapelici 
Žalostne Matere Božje. Bog povrni za darove pri žegnu. Ministrantske vaje 
in rožni venec se pričnejo ob 19. uri. Ob 19.30 bo slovesno obhajanje 
VELIKONOČNE VIGILIJE (prinesite sveče). Pri maši poteka tudi 9 – 
dnevnica pred sv. birmo. Za njih je obvezna. Poleg birmancev in birmank 
vabljeni tudi njihovi starši in botri. Ob 7.45 uri  bo blagoslov ognja in vode 
pred cerkvijo sv. Vida v Dupljah. Čez dan bodo blagoslovi velikonočnih 
jedil: ob 16.20 uri je blagoslov velikonočnih jedil v Spodnjih Dupljah v cerkvi 



   

 

sv. Vida, ob 16.50 uri pa je blagoslov velikonočnih jedil v Zgornjih Dupljah v 
cerkvi sv. Mihaela. Ministrantske vaje se pričnejo ob 17.10. Ob 17.30 bo 
slovesno obhajanje VELIKONOČNE VIGILIJE (prinesite sveče). Pri maši 
poteka tudi 9 – dnevnica pred sv. birmo. Za njih je obvezna. Poleg 
birmancev in birmank vabljeni tudi njihovi starši in botri. Pri maši bo odrasli 
človek prejel zakramente uvajanja: sv. krst, birma in obhajilo (vaje so ob 
17.20). Ob 6. uri  bo blagoslov ognja in vode pred cerkvijo sv. Jakoba v 
Lešah. Čez dan bodo blagoslovi velikonočnih jedil, ki jih bo imel g. Peter: 
ob 10. uri je blagoslov velikonočnih jedil v Peračici, ob 11. uri je v Hudem 
Grabnu; ob 13. uri v Palovičah; ob 14. uri v Lešah. Hvala za darove pri 
žegnu. Ministrantske vaje se pričnejo ob 17.30. Ob 18. uri bo slovesno 
obhajanje VELIKONOČNE VIGILIJE, ki jo bo daroval g. Peter. 
• Velika noč (21. 4. 2019) je praznik vstajenja. Predvsem pa je velika noč 
praznik našega duhovnega vstajenja danes, to letošnjo veliko noč. Pomladiti 
hoče naše sile in našemu življenju dati nov polet. Kristjani nikdar ne smemo 
ostareti. Slovesnost vstajenja bo ob 7. uri, sledila bo vstajenjska procesija 
(vrstni red v procesiji: zastava; Vstali Kristus; možje v procesiji; bandera; 
ministranti nosijo svečnike; laterne; pevci; ostalo občestvo) in nato slovesna 
sveta maša. Prosim tiste, ki ste lansko leto nosili vstajenjske 
pripomočke, da jih nosite tudi letos. Zamenjavo si, prosim priskrbite sami, 
lahko tudi tako, da  vzgajate naslednika. Druga sveta maša bo ob 10.30, ki 
jo bo daroval g. Peter. Pri obeh svetih mašah bo ofer, da si sežemo v roke 
in zaželimo veselo alelujo. Za vaš dar se zelo priporočam, ker smo v 
postopku priprave projekta obnovitve dvorišča pred župnijsko kapelo. 
Udeležba pri eni izmed maš velja tudi za 9 – dnevnico pred sv. birmo. Za 
njih je obvezna. Poleg birmancev in birmank vabljeni tudi njihovi starši in 
botri. Slovesnost vstajenja v Lešah bo ob 7. uri (daroval jo bo g. Peter), 
sledila bo vstajenjska procesija (vrstni red v procesiji: zastava; Vstali Kristus; 
možje v procesiji; bandera; ministranti nosijo svečnike; laterne; pevci; ostalo 
občestvo) in nato slovesna sveta maša. Prosim tiste, ki ste lansko leto 
nosili vstajenjske pripomočke, da jih nosite tudi letos. Zamenjavo si, 
prosim priskrbite sami, lahko tudi tako, da  vzgajate naslednika. Pri sveti 
maši bo ofer, da si sežemo v roke in zaželimo veselo alelujo. Za vaš dar se 
zelo priporočam, ker smo v polnem teku obnove ograje pred župnijskim 
domom in opornega zidu (da se zaščiti pred nadaljnjim propadanjem).  



   

 

Slovesnost vstajenja v Dupljah bo ob 9. uri, sledila bo vstajenjska procesija 
(vrstni red v procesiji: zastava; Vstali Kristus; možje v procesiji; bandera; 
ministranti nosijo svečnike; laterne; pevci; ostalo občestvo) in nato slovesna 
sveta maša. Prosim tiste, ki ste lansko leto nosili vstajenjske 
pripomočke, da jih nosite tudi letos. Zamenjavo si, prosim priskrbite sami, 
lahko tudi tako, da  vzgajate naslednika. Pri sveti maši bo ofer, da si 
sežemo v roke in zaželimo veselo alelujo. Za vaš dar se zelo priporočam, ker 
smo v polnem teku obnove: asvaltiranje dvorišča in prebarvanje župnijskega 
doma. Pri maši poteka tudi 9 – dnevnica pred sv. birmo. Za njih je 
obvezna. Poleg birmancev in birmank vabljeni tudi njihovi starši in botri. 

 

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   

I N  O B V E S T I L A  –  “Pridi in poglej!” (Jezus Kristus) 
 

5. POSTNA, TIHA NEDELJA 

Benjamin, mučenec 

Iz 43,16-21; Ps 125,1-6; Flp 

3,8-14; Jn 8,1-11 
Pojdi in odslej ne greši več (Jn 

8,11). 
– Velike reči je Gospod storil za 

nas. 

14. 4. 

2019 
 

CVETNA

NEDELJA 
  

LETO C  

6.30 

7.00 
 

10.30 
 

15.00 
 

8.15 

8.45 
14.00 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica: ++ Štefanija Kuhar 
in brat Marjan 

za žive/rajne farane/farank  
 

Tržič (sv. Ana): križev pot 

 Sp. Duplje: rožni venec 

+ Peter Čimžar, obl.  
križev pot 

Helena, kneginja 

Iz 42,1-7; Ps 22,1-6; Jn 12,1-11 

… mazilila Jezusu noge (Jn 12,3). 
- Gospod je moja luč in moja 

rešitev. 

15. 4. 

2019 
 

PONEDELJEK  
 

 

16.00 
17.30 

17.30 
18.00 

 

19.00

19.30 

spoved za otroke 
Duplje: molitev rožnega venca 

velikonočna spoved 
+++ Tomše, Perko in Pokoren  

 

Bistrica: molitev rožnega venca 

Bistr.: + Tomaž Hafner 

Bernardka, redovnica 

Iz 49,1-6; Ps 70,1-17; Jn 13,21-38 

Gospod, kdo je? (Jn 13,25). 

- Oznanjal bom tvojo 
pravičnost. 

16. 4. 

2019 
 

 TOREK 

10.00 

10.30 
18.50 

19.30 

Dom: velikonočna spoved in rožni venec 

Dom: za duhovne poklice 
Bistrica: rožni venec in adoracija 

za blagoslov ob R. D. in godu 

Rudolf, mučenec 

Iz 50,4-9a; Ps 68,8-34; Mt 26,14-25 

Učenik, ali sem jaz? (Mt 26,25). 
– O Bog, usliši me v svoji veliki 

dobroti!  

17. 4. 

2019 
 

 

SREDA 

18.10 
19.00 

19.30 

Bistrica: molitvena skupina 
skupina DMŽ 

Za zdravje  

Evzebij, škof 
2 Mz 12,1-14; Ps 115,12-18; 1 

Kor 11,23-26; Jn 13,1-15 
Niste vsi čisti (Jn 13,11). 

 

18. 4. 

2019 
 

 

VELIKI 
ČETRTEK 

17.20 
17.30  

17.40 
18.00 

 

Leše: ministrantske vaje 
rožni venec  

vaje za prvoobhajance in starše 
+++ Frančiška, Janez, in 

 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

- Kelih zahvale je udeležba pri 
Kristusovi krvi. 

 

17.00 ministrantske vaje 

17.10 vaje za prvoobhajance in starše 

17.00 rož. ven. za dup. Družine 

17.30 ++ Ana in Jože Janc, obl. 

17.30 9 – dnevnica pred birmo 

18.30 molitev 

 
 18.30  

 

19.00 

19.00 
19.10 

19.30 
 

19.30 
20.30 

 Franci Razinger 
molitev 

 

ministrantske vaje 

molitev rožnega venca za župnijo 
vaje za prvoobhajance in starše 

+++ Matevž in starši 
Valjavec in Erlah 

9 – dnevnica pred birmo 
molitvena ura do 22. ure 

Leon IX., papež 

Iz 52,13-53,12; Ps 30,2-25; 
Heb 4,14-5,9; Jn 18,1-19,42 

Koga iščete? (Jn 18,7).  
– Oče, v tvoje roke izročam 

svojo dušo. 
 

17.30 ministrantske vaje 

18.00 obredi velikega petka 
19.00 molitev  

19. 4. 

2019 
 

VELIKI 
PETEK 

 

15.00 

16.00 
19.00 

19.30 
19.30 

20.30
 

15.00 

17.00 
17.30 

17.30 
18.30 

Bistri.: pobožnost križevega pota 

čisti skupina Mladina 
ministrantske vaje 

obredi velikega petka 
9 – dnevnica pred birmo 

molitvena ura do 21. ure 
 

pobožnost križevega pota 

ministrantske vaje 
obredi velikega petka 

9 – dnevnica pred birmo 
molitev  

Teotim, škof 

Iz 54,5-14; Ps 50,12-19; Rim 
6,3-11; Lk 24,1-12 

Ni ga tukaj (Lk 24,6). 
– Čisto srce, o Bog, mi ustvari. 

- Leše: čistijo Okornovi, 
Hočevarjevi, Šlosarjevi, 

Samorašnikovi; Marjana Oblak, 
Katja Razinger (1) 

 

6.00 Leše: blagoslov vode in ognja 

17.30 rožni venec  
17.30 ministrantske vaje 

18.00 +++ Justina in Jože 
Avsenik ter Franc Bohinjec 

blagoslovi velikonočnih jedil: 
10.00 Peračica 

11.00 Hudi Graben 
13.00 Paloviče 

14.00 Leše 

20. 4. 

2019 
 

VELIKA 

SOBOTA  
 

7.00 

7.15 
19.00 

19.30 
19.30 

 
 

 
 

 
 

7.45 
17.00 

17.10 
17.20 

17.30 
17.30 

blagoslov vode in ognja 

hvalnice 
ministrantske vaje in rožni venec 

++ starši Ana in Lovro Lupša 
9 – dnevnica pred birmo 

blagoslovi velikonočnih jedil: 
kapela:  11.,14.,14.45 uri; 
Dom Petra Uzarja: 11.45; 
kapela sv. Jurija: 15.30;  
kapela sv. Marije na Bistrici:  15.45. 

 

blagoslov vode in ognja 
rožni venec za duhovne poklice 

ministrantske vaje 
vaje za krst in birmo 

+ Frančiška Šparovec 

9 – dnevnica pred birmo 

blagoslovi velikonočnih jedil: 
16.20 Sp. Duplje – sv. Vid;  

16.50 Zg. Duplje – sv. Mihael. 

VELIKA NOČ 
Irena, mučenka 

Apd 10,34a.37-43; Ps 118,1-
23; Kol 3,1-4; Jn 20,1-9 

O njem pričujejo vsi preroki 
(Apd 10,43).  

– To je dan, ki ga je Gospod 
naredil, aleluja.  

6.30 Leše: rožni venec 

 

21. 4. 

2019 
 

VELIKA 
NEDELJA 

 

6.30 
7.00 

7.00 
 

10.30 
 

 

8.30 

9.00 
9.00 

 

in 10.00 rožni venec 
VTAJENJSKA PROCESIJA 

+++ Bečanovi in Medičevi ter 
starši Leskovec 

za žive in rajne farane/faranke 

birmanska 9 - dnevnica  
 

rožni venec 

vstajenjska procesija 
Duplje: + Jože Rozman, obl.; 

 



   

 

7.00 vstajenjska procesija 
7.00 +++ starši Janez in Ana 

ter brati in sestre Legat (Rodine)   

 
 

9.00 

 (+++ Marija Benegalija, obl., 
in starši Kozjek) 

birmanska 9 – dnevnica 
 

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, junij, julij in avgust  2019. 
Hvala in Bog Vas blagoslovi.  

 

ROMANJE SODELAVCEV ŽUPNIJ DUPLJE, TRŽIČ – BISTRICA IN LEŠE (zbor, 
ministranti/ministrantke, ŽPS, ključarji, krasilke/krasilci, čistilke/čistilci, 
bralci/bralke, katehisti/katehistinje, gospodarski svet, Karitas, 
animatorji/animatorke, člani župnijskih skupin…): Začnemo s sveto mašo na 
velikonočni ponedeljek, 22. 4. 2019, v cerkvi sv. Mihaela v Zgornjih Dupljah ob 8.45 
oz. odhod avtobusa je ob 10. uri izpred gasilnega doma v Dupljah (za Župnijo Tržič 
– Bistrica je odhod ob 8.15 izpred kapele sv. Marije Goretti in se gre potem k sv. 
maši v Zg. Duplje ob 8.45; lahko se pa tudi sami pripeljete v Duplje). Po maši se 
odpravimo v župnijo Sveta Helena – Dolsko, kjer bomo imeli kosili in spoznali bomo 
lik slovenskega misijonarja zdravnika Janeza Janeža, ki je deloval na Tajvanu (o 
njem si bomo pogledali tudi film). Potem se odpravimo proti Šmartnu pri Litiji, kjer nas 
bo sprejel »naš« vodič in prijatelj Peter Avbelj. Ogledali si bomo grad Bogenšperk, v 
katerem je živel Janez Vajkard Valvazor, ki je napisal Slava vojvodine Kranjske. 
Ogledali si bomo tudi župnijsko cerkev sv. Martina v Šmartnu pri Litiji. Potem pa se 
odpravimo proti domu.  Prijavnina in dar je € (avtobus). Prijave sprejema župnik na 
064/182-333. Lepo povabljeni. 

 

TRADICIONAČNO VSAKOLETNO ROMANJE V MEDJUGORJE (BIH) ŽUPNIJ 
DUPLJE, TRŽIČ – BISTRICA IN LEŠE: Romanje bo trajalo od 1. do 3. 5. 2019. Sami si 
priskrbite evropsko zdravstveno kartico, ki je brezplačna. Dar za romanje je €. Prijave že 
sedaj sprejema župnik (064/182-333). Do sedaj je 48 prijavljenih. 

 

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 43 donatorjev in s tem 47,8 sedišča. 
Hvala in Bog Vam povrni. 

 

ROMANJE K PATRU PIJU IN MARIJI GORETTI od 26. do 29. 10. 2019: Cena znaša 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 
(6). 

 

G. MARTIN GOLOB:  V nedeljo, 7. 4. 2019, sva župniji »zamenjala« župnik župnije Tržič – 
Bistrica, David Jensterle, in župnik župnije Srednja vas v Bohinju, g. Martin Golob. V Srednji 
vasi v Bohinju je bilo zelo lepo. Tudi župnik Martin Golob je pohvalil župljane župnij Tržič – 
Bistrica in Duplje. Najbolj vas je v mislih ostala njegova besedna zveza: ročno vnašanje 
podatkov (oče mu je dal eno po riti). To ste mi povedali povsod, kjer smo se kasneje srečali. 
Bog Vas blagoslovi. 

 

NOVA STENSKA SLIKA O ŽIVLJENJU SV. MARIJE GORETTI: V sredo, 10. 4. 2019, sta 
brata Škerjanec na zunanjo steno kapele pritrdila novo sliko iz življenja sv. Marije Goretti. Pri 
tem sta pomagala Boris Logonder in Franci Prapotnik. Prikazuje pripravljenost za pomoč drugim 
naše zavetnice. Ko ji je umrl oče, je rekla: »Mati ne skrbi. Ti prevzemi delo na polju, jaz pa bom 
prevzela delo v kuhinji.« Ko je to izrekla, še ni imela 10 let. Mater  je tudi vprašala, kdaj bo šla k 
prvemu svetemu obhajilu. Mati je izrazila dvom, da bo sploh šal, ker hči ni znala brati. Svetnica 
jo potolaži, da se bo zapolnila, ker bo poslušala. Z materjo se je domenila, da bo vse domače 
dolžnosti prej opravila, da bo lahko šla k verouku. Ko se je vrnila iz verouka, je domačim vedno 
pripovedovala, kaj se je pri verouku naučila. Da imamo to sliko, gre zahvala Francki Globočnik, 
Marjanu Burji in Zdravku Purgerju, ki so se pot to sliko podpisali. Hvala tudi Občini Tržič, da je 
krila stroške materiala za sliko. Nosilce za sliko so naredili pri Grašci V Križah. Bog Vam povrni 
in Vas blagoslovi. 

 

Rožni venec božjega usmiljenja (moli se na običajnem rožnem vencu): V imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Na začetku: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno 
bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih tako na 
zemlji. Daj nam vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo 
svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava 
Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je 
sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati božja prosi za nas grešnike zdaj in ob naši 
smrtni uri. Amen. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje. In v 
Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega 
Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil v grob 
položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal in šel v nebesa. Sedi na desnici Boga 
Očeta, vsemogočnega od ondod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v 
sveto katoliško Cerkev, v občestvo svetnikov, v odpuščanje grehov, vstajenje mesa in 
večno življenje. Amen. Na očenaševih jagodah (1 krat): Večni Oče, darujem ti telo in kri, 
dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina in našega Gospoda Jezusa Kristusa - v spravo 
za naše grehe in za grehe vsega sveta. Na jagodah zdravamarije(10 krat): Po njegovem 
prebridkem trpljenju - usmili se nas in vsega sveta. Za sklep desetke (3 krat): Sveti Bog, 
sveti Močni, sveti Nesmrtni - usmili se nas in vsega sveta. V imenu Očeta in Sina in 
Svetega Duha. Amen. 
 


