
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tisti čas je Jezus rekel: »Moje ovce poslušajo moj 
glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim 
večno življenje; nikoli se ne bodo pogubile in nihče 
jih ne bo iztrgal iz moje roke.« (Jn 10,27–28) 

 

Gospod Jezus, dobri pastir, daroval si svoje življenje, da bi 
vsi imeli življenje. Daj nam, skupnosti verujočih, ki je 

razširjena po vsem svetu, bogastvo svojega življenja in nas usposobi, da ga bomo izpričali in 
posredovali drugim. Dobri pastir, podari bogastvo svojega življenja vsem tistim oseba, ki so v 
službi Cerkve tebi posvečene. Osreči jih pri njihovem razdajanju, naredi jih neutrudne v službi 
in velikodušne v žrtvovanju. Njihov zgled naj odpre še srca drugih, da bodo slišali tvoj klic in šli 
za teboj. Dobri pastir, podari bogastvo svojega življenja vsem krščanskim družinam, da bodo 
goreče v veri in v službi Cerkvi, in bodo tako omogočile, da vzklijejo in zrastejo tudi novi 
duhovni poklici. (sv. Janez Pavel II., 19. svetovni molitveni dan za duhovne poklice) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 13. 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. uri pa sv. maša. Med mašo poteka šmarnična 
pobožnost. Po maši je srečanje ŽPS Duplje. Pred srečanjem povabljeni k maši. 
• V torek, 14. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične šmarnična 
pobožnost, ob 19.30 pa sveta maša. Po maši je srečanje Župnijske Karitas Tržič – 
Bistrica. Poleg »starih« članov vabimo tudi nove člane. Pred srečanjem povabljeni k 
maši. Ob 18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost.  
• V sredo, 15. 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. 

BISTRIŠKI ZVON 
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• V četrtek, 16. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične šmarnična 
pobožnost, ob 19.30 pa sveta maša. Po maši  je srečanje ŽPS Tržič – Bistrica. Pred 
mašo povabljeni k maši. 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. Ob 17.30 se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične molitev 
rožnega venca, ob 18. uri pa maša. Pri maši pa se prične tudi 3- dnevnic pred 1. sv. 
obhajilom. Pri maši bo potekalo izpraševanje prvoobhajancev.  
• V petek, 17. 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. Pri maši pa se prične tudi 3- dnevnic pred 1. sv. 
obhajilom. Pri maši bo potekalo izpraševanje prvoobhajancev. Pri maši bomo 
prvoobhajancem in prvoobhajankam izročili križe poslanstva . 
• V soboto, 18. 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 9. uri se v 
cerkvi sv. Jurija prične grajska maša in s tem se pričnejo grajski dnevi. Ob 10.30 je  v 
župnišču v Bistrici priprava na krst. 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. uri se v cerkvi sv. Jakoba prične generalka za prvoobhajance in 
prvoobhajanke. Ob 17.30 se začne molitev rožnega venca, ob 18. uri pa povabljeni k 
sveti maši. Pri maši poteka tudi 3 – dnevnica pred 1. sv. obhajilom. Cerkev sv. 
Jakoba v Lešah in njeno okolico čistijo ob 9. uri starši letošnjih prvoobhajancev in 
prvoobhajank. Pripomočke prinesite s seboj. 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 nedeljo, 19. 5. 2019, praznujemo 5. velikonočno nedeljo.  Povabljeni, da z 
darovanjem svetem maše ob 7. ali 10.30 slavimo Boga. Mašo ob 10.30 bo daroval 
lomski župnik. Pri maši ob 10.30 bomo delili bolniško maziljenje starejšim, bolnim in 
onemoglim. To milost Cerkve lahko prejmejo tudi tisti, ki so pred operacijo. 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. Ob 20. uri v cerkvi sv. 
Mihaela v Zg. Dupljah poteka molitev za mir. Ob 10. uri se v cerkvi sv. Jakoba v 
Lešah prične molitev rožnega venca, ob 10.30 pa svete maša. 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. 



   

 

• 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, 31. 5. 2019 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, 31. 5.  2019, po 
večerni sveti maši. 

 

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) 
 

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 

Fatimska Mati Božja 
Apd 11,1-18; Ps 42,2-43,4; Jn 10,1-10 

Jaz sem dobri pastir (Jn 10,1-10). 
– Mojo dušo žeja po Bogu, 

živem Bogu. 

13. 5. 

2019 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 
7.30 

19.00 
 

17.30 
18.00 

18.00 
18.30 

Bistrica: molitev rožnega venca 
v dober namen 

šmarnična pobožnost 
 

Duplje: molitev rožnega venca 

+ Gregor Štebljaj, obl. 

šmarnična pobožnost 
srečanje ŽPS Duplje 

Bonifacij, mučenec 
Apd 11,19-26; Ps 87,1-7; Jn 10,22-30 

Jaz in Oče sva eno (Jn 10,22-30).  
– Hvalite Gospoda vsi narodi! 

14. 5. 

2019 
 

 TOREK 

19.00 

19.30 
20.00 

 

18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost 

++ starši Jozo in Anastazija Mikulić 
srečanje Župnijske Karitas  

 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Zofija (Sonja), mučenka 
Apd 12,24-13,5; Ps 67,2-8; Jn 12,44-50 

Kdor vidi mene, … (Jn 12,44-50).  

– Slavijo naj te,o Bog, vsa 
ljudstva. 

15. 5. 

2019 
 

 SREDA 

18.10 

19.00 

19.30 
 

18.00 

Bistrica: molitvena skupina 

šmarnična pobožnost 

+ Franc Jekovec 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Janez Nepomuk, duhovnik 
Apd 13,13-25; Ps 89,2-27; Jn 13,16-20 

Služabnik ni večji ko njegov 
gospod (Jn 13,16-20). 

- Gospodove milosti bom na 
veke opeval. 

16. 5. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

 

 19.00 
19.30 

20.00 
 

18.00 
18.00 

 

17.30 
18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost  

++ Anica in Nace Koder 

srečanje ŽPS Tržič - Bistrica 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 
rožni venec za duhovne poklice 

 

Leše: rožni venec  

za zdravje mamice 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

18.00 3 – dnevnica pred 1. sv. obh. 

Jošt, puščavnik 
Apd 13,26-33; Ps 2,6-11; Jn 14,1-6 

Verujte v Boga (Jn 14,1-6). 

– Moj sin si ti, danes sem te 

rodil. 

17. 5. 

2019 
 

PETEK 

 

19.00 
19.30 

 

18.00 
20.00 

 

17.30 

18.00 
18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost 
za Tejo 

 

Duplje: šmarnična pobožnost 
zakonska skupina 1 

Leše: rožni venec 

+++ Marija Bohinjc in Fridovi starši 
3 – dnevnica pred 1. sv. obh. 

Janez I., papež, mučenec 
Apd 13,44-52; Ps 98,1-4; Jn 14,7-14 

Pokaži nam Očeta? (Jn 14,7-14). 
– Vsa zemlja bo videla Božjo 

zmago 
- Bistrica: čisti skupina Na Jasi, 

Zelenica 
- Leše: čistijo starši 

prvoobhajancev in prvoobhajank 
 

Duplje: romanje zakonskih 

skupin 

18. 5. 

2019 
 

SOBOTA 

9.00 
10.30 

19.00 
19.30 

20.00 
 

18.00 
18.00 

 

17.00 
17.30

18.00 

Sv. Jurij: grajska maša 
Bistrica: priprava na krst 

rožni venec 
za blagoslov birmanke (A. D.) 

mladinska skupina 
 

Duplje: šmarnice 
rožni venec za duhovne poklice 

Leše: generalka 
rožni venec  

+++ oče Janez, obl., in vsi 
Lombarjevi 

5. VELIKOČNA NEDELJA 

Pankracij, mučenec 

Apd 14,21-27; Ps 145,8-13; 

Raz 21,1-5; Jn 13,31-35 
Novo zapoved vam dam (Jn 

13,31-35).  
– Moj Bog in moj kralj, hočem 

te poveličevati. 

19. 5. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

10.00 
10.30 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 
20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 

+++ Pepi Žnidaršič in starši Prodanovič 
+ Andrej Gros 

 

Leše: rožni venec 
za žive in rajne farane/faranke 

prvo sveto obhajilo 
 

Duplje: rožni venec 
++ Franc in Marija Jeglič; (+ 

Francka Verdir, obl.) 
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, 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 49 donatorjev in s tem 57,4 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 100 
€. Hvala. Do sedaj je 49 prijavljenih. Bog Vas blagoslovi. Avtobus je poln, je že 
čakalna lista (7). 

 

GASILSKA MAŠA: V nedeljo, 5. 5. 2019, se je maša ob 10.30 darovala za vse delujoče 
gasilce in gasilke PGD Bistrica pri Tržiču za njihovo varnost na intervencijah ter za vse 
rajne člane in članice tega društva za njihov večni mir in pokoj. Nabirka te maše je za to 
društvo. Dobri ljudje ste za njih zbrali €. Bog Vam povrni. 

 

GOSPODAR ŽIVLJENJA je k sebi poklical MIRANA VIDMAR Kovorska cesta 25, 
župnija Tržič - Bistrica, roj. 19. 9. 1948 – Jelendol, župnija Tržič, pogreb 9. 5. 2019 v 
Križah). Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti. Naj počiva v 
miru. Amen. 
 


