
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: »Ali me imaš 
rad?« in mu je rekel: »Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam 
rad.« Jezus mu je rekel: »Hrani moje ovce!« (Jn 21,17). Peter 
je tokrat nenavadno previden. Spomin na trikratno zatajitev je 
še svež in preveč boli. Ker pa je prepričan o svoji ljubezni do 
tebe, ti prepušča žogo: »Gospod, ti vse veš«. In ti mu zaupaš 

svojo Cerkev. Jezus, čudovit si, enkraten! Včasih si moja domišljija predstavlja, 
da tudi danes ti izbiraš cerkvene avtoritete. Kakšen veličasten prizor! Izginejo 
vsi zanesljivo podložni in po možnosti brezbarvni moški in ženske, ki jim manjka 
domiselnosti in poleta, strah pred morebitnimi napakami pa jim hromi duha 
podjetnosti. Cerkev pa kar mrgoli od mož in žena, podobnih Petru, ki so se 
pripravljeni vreči in hoditi po vodi, brez strahu, da bi ga polomili. Sposobnih te 
zatajiti, pa tudi bridko jokati nad svojimi napakami. Vendar ti, Jezus, prepuščaš 
izbiro nam. Z ljubeznijo in potrpežljivostjo podpiraš barko Cerkve, da ne potone. 
Toda če bi imeli več poguma, da bi te posnemali, bi tvoje kraljestvo že mnogo 
bolj napredovalo. In ta zamuda ti ne more biti všeč. Gospod, oprosti nam! (Po: 
T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj) 

 

OZNANILA: 
 

• S tem tednom se v veroučnih šolah Tržič – Bistrica, Leše in Duplje, 
zopet pričnejo veroučna srečanja. 
• V ponedeljek, 6. 5. 2019, se ob 7. uri v župnijski kapeli sv. Marije 
Goretti prične molitev rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Ob 19. uri v 
cerkvi sv. Marije Goretti poteka. Šmarnična pobožnost. Uradne ure v 
Dupljah so dopoldne od 9.30 do 11.30, popoldne pa od 16.40 do 17.30. Ob 
17.30 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 18. 
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uri pa sv. maša. Med mašo poteka šmarnična pobožnost. Po maši je 
srečanje ŽPS Duplje. Pred srečanjem povabljeni k maši. 
• V torek, 7. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa sveta maša. Ob 18. uri se v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost.  
• V sredo, 8. 5. 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. uri so šmarnice, ob 19.30 pa sveta maša. 
Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost. 
• V četrtek, 9. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa sveta maša. Ob 18. uri se v cerkvi sv. 
Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost, po  pobožnosti pa sledi 
molitev rožnega venca za duhovne poklice in svetost duhovnikov.  

• V petek, 10. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti priče 
šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa maša.  Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične šmarnična pobožnost. Ob 20. Uri je v župnišču v Dupljah 
srečanje zakonske skupine 1. Ob 17.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v 
Lešah molitev rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši.  

• V soboto, 11. 5. 2018 kapelo ob 9. uri čisti skupina Na Jasi, Zelenica. 
Iz tega okraja vabim nove člane, da se tej skupini pridružite pri čiščenju kapele. 
Ob 19. uri se v kapeli sv. Marije Goretti prične molitev rožnega venca, ob 
19.30 vabljeni k maši, med katero poteka tudi šmarnična pobožnost. Po 
maši je srečanje mladinske skupine za Tržič – Bistrico, Leše in Duplje. Ob 
17.30 se začne molitev rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši. 
TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA. Pri maši potema namenska 
nabirka za socialno zavarovanje duhovnikov. Priporočamo se 
radodarnosti. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi (2). Lepo vabljeni.  
• V nedeljo, 12. 5. 2019, praznujemo 4. velikonočno nedeljo – nedeljo 
dobrega pastirja.  Pri obeh mašah v Bistrici bo nabirka za socialno 
zavarovanje duhovnikov. Priporočamo se radodarnosti. Pri maši ob 10.30 
bo t. i. družinska maša, pri kateri pojejo otroci. Pri tej maši je tudi 
slovesnost prvega svetega obhajila. Prvoobhajanci in njihovi starši pridejo 
vsaj do 10.10, da se bomo v miru pripravili na začetek slovesnosti. Pri sveti 
maši je le uradni fotograf, drugi prosim, fotoaparate in kamere pustite doma. 
To je duhovno dogajanje in ne foto-seansa. Prav je, da smo pobožno pri sveti 



   

 

maši. Po maši  bodo starši pripravili pogostitev Za starše bodo v cerkvi 
rezervirani sedeži z imeni otrok, ostali povabljeni naj se razporedijo po cerkvi. 
Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 
8.45 pa je slovesna nedeljska maša. Pri tej maši poteka šmarnična 
pobožnost in pobirala se bo namenska nabirka za socialno zavarovanje 
duhovnikov. Priporočamo se vaši radodarnosti. Ob 20. uri v cerkvi sv. 
Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. 

 

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) 
 

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 

Dominik Savio, mladenič 
Apd 6,8-15; Ps 119,23-30; Jn 6,22-29 

Učenik, kdaj si semkaj prišel? 

(Jn 6,22-29). 
– Blagor njim, ki živijo brez 

madeža. 

6. 5. 

2019 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 
7.30 

19.00 
 

17.30 

18.00 
18.00 

18.30 

Bistrica: molitev rožnega venca 
za zdravje sina in za mirne živce 

šmarnična pobožnost 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Vinko Šparovec ml., obl. 
šmarnična pobožnost 

srečanje ŽPS Duplje 

Gizela, opatinja 
Apd 7,51-8,1; Ps 31,3-21; Jn 6,30-35 

Jaz sem kruh življenja (Jn 

6,30-35).  
– Gospod, v tvoje roke izročam 

svojo dušo. 

7. 5. 

2019 
 

 TOREK 

19.00 
19.30 

 

18.00 
  

Bistrica: šmarnična pobožnost 
+ Janez Meglič, obl. 

 

Duplje: šmarnična pobožnost  

Bonifacij 
Apd 8,1-8; Ps 66,1-7; Jn 6,35-40 

Kdor pride k meni, ga ne bom 
zavrgel (Jn 6,35-40).  

– Pojte Bogu vse dežele. 

8. 5. 

2019 
 

 SREDA 

18.10 
19.00 

19.30 
 

18.00 

Bistrica: molitvena skupina 
šmarnična pobožnost 

+++ Mrak in Horvat 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Pahomij, puščavnik 
Apd 8,26-40; Ps 66,8-20; Jn 6,44-51 

In vsi se bodo dali Bogu poučiti 

(Jn 6,44-51). 
- Pojte Bogu vse dežele. 

9. 5. 

2019 
 

 

ČETRTEK 
 

 19.00 

19.30 
 

18.00 
18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost  

+++ Mekuč in Mali 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 
rožni venec za duhovne poklice 

Job, svetopisemski mož 
Apd 9,1-20; Ps 117,1-2; Jn 6,52-59 

To je kruh, ki je prišel iz nebes 

10. 5. 

2019 
 

19.00 

19.30 
 

18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost 

+ Katarina Grguraš (30. dan) 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

(Jn 6,52-59). 
– Pojdite po vsem svetu 

oznanjat evangelij. 

PETEK 
 

20.00 
 

17.30 
18.00 
 

zakonska skupina 1 

Leše: rožni venec 
+++ Janez in Ivanka Mravlje 

ter Anže Peterman 

Estela (Zvezdana), mučenka 
Apd 9,31-42; Ps 116,12-17; Jn 6,60-69 

Trda je ta beseda, kdo je more 

poslušati? (Jn 6,60-69). 
– Kako naj povrnem Gospodu 

vse dobro? 
Bistrica: čisti skupina Na Jasi, 

Zelenica 
- Leše: čistijo Fridovi, Brlekovi, 

Krsnikovi (2) 

11. 5. 

2019 
 

SOBOTA 

19.00 

19.30 
20.00 

 

13.00 

15.00 
18.00 

18.00 
 

17.30

18.00 

Bistrica: rožni venec 

+ Samo Praprotnik 
mladinska skupina 

 

Zg. Duplje: poročni obred 

Zg. Duplje: poročna maša 
Duplje: šmarnice 

rožni venec za duhovne poklice 

Leše: rožni venec  

+++ Ivanka, Anton in Jože Meglič 

4. VELIKOČNA NEDELJA 
nedelja Dobrega pastirja 

Pankracij, mučenec 

Apd 13,14.43-52; Ps 100,1-

2.3.5; Raz 7,9-14; Jn 10,27-30 
Moje ovce poslušajo moj glas 

(Jn 10,27-30).  
– Služite Gospodu z veseljem. 

12. 5. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 
7.00 

10.30 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 

20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 
++ Franc in Helenca Rozman 

za žive in rajne farane/faranke 

prvo sveto obhajilo 
 

Duplje: rožni venec 
+ Ignacij Kuhar, obl.; (za 

zdravje in srečno pot 
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 (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 47 donatorjev in s tem 50,5 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). 


