
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

»Novo zapoved vam dam, da se ljúbite med 
seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi 
ljubíte med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da 
ste moji učenci, če boste med seboj imeli 
ljubezen.« (Jn 13,34–35) 

 

Hvala ti, Jezus, ker nas učiš ceniti vrednote ljubezni, saj 
si ti Ljubezen sama. Hvala ti, ker se pri vsaki mašni daritvi daruješ za nas in nas 
nesebično ljubiš ter nam vselej odpuščaš grehe. Hvala, ker si luč na naši poti. Prosimo 
te, ostani z nami. Naj vedno slišimo tvoj glas in ti vselej sledimo! Amen. (Po: Uvodi pri 
nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 20. 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. uri je v župnišču v 
Dupljah priprava na krst. 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.  
• V torek, 21. 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, 22. 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, 23. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične 
šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa sveta maša. Po maši  je srečanje 
Gospodarskega sveta in ključarjev. Pred srečanjem povabljeni k maši. Ob 18. uri 
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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, 24. 5. 2019, se ob 19. uri v cerkvi sv. Marije Goretti priče 
šmarnična pobožnost, ob 19.30 pa maša, ki se konča z Marijinimi litanijami. Ob 
18. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične šmarnična pobožnost. Ob 17.30 se 
začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 18. uri pa 
povabljeni k sveti maši.  

• V soboto, 25. 5. 2019 kapelo ob 9. uri čisti skupina Kovorska 25 - 59. 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 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 daruje za rajnega 
župnika Cirila Lazarja. TO JE TUDI NEDELJSKA MAŠA. Po maši sledi procesija 
na pokopališče, kjer bomo blagoslovili postavljen nov grob župnika Cirila 
Lazarja. Cerkev čistijo Paloviče (1). Ob 10. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 
pričnejo ministrantske vaje, ob 18. uri pa se prične šmarnična pobožnost, po  
pobožnosti pa sledi molitev rožnega venca za duhovne poklice in svetost 
duhovnikov. 
• V nedeljo, 26. 5. 2019, praznujemo 6. velikonočno nedeljo.  Povabljeni, da z 
darovanjem svetem maše ob 7. ali 10.30 slavimo Boga. Pri maši ob 10.30 se bo 
tudi krščevalo in pri tej maši bo potekala tudi šmarnična pobožnost. 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.  
• Pojdimo na volitve in podprimo Evropo, ki bo spoštovala krščanske 
korenine in vrednote: Slovenski škofje vabimo vse državljanke in državljane, da se 
volitev v Evropski parlament, ki bodo prihodnjo nedeljo, 26. maja 2019, zanesljivo 
udeležijo in podprejo kandidatke in kandidate ter stranke, ki si prizadevajo za 
evropsko Slovenijo in Evropo krščanskega izročila. Volilni rezultat bo naslednjih pet 
let pomembno vplival na življenje vseh prebivalcev Evropske unije. V času 
migrantske krize, nepredvidljivih ekonomskih razmer, varnostnih izzivov in verjetnem 
odhodu Velike Britanije iz Evropske unije moramo s temi volitvami podpreti Evropsko 
unijo kot jamstvo za varnost in red ter mirno sožitje in sodelovanje v Evropi. Obenem 
pričakujemo, da bodo poslanci nove sestave Evropskega parlamenta podprli tiste 
rešitve, ki bodo učinkovito odgovorile na pojav verske nestrpnosti do kristjanov v 
Evropi in po svetu, prav tako pa aktivno skrbeli za spoštovanje vseh človekovih 



   

 

pravic in solidarnosti med ljudmi. Zato vas lepo vabimo, da se prihodnjo nedeljo 
udeležite volitev in tako izpolnite svojo državljansko dolžnost. 
• ZAKONSKI JUBILANTI: V nedeljo, 2. 6. 2018, se bomo v naši župniji Tržič 
– Bistrica z zakonci, ki obhajate 5; 10; 15; 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. Prosim, da se do petka, 31. 5. 2019 
prijavite v župnišču tisti, ki boste prisotni pri obredu. 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) 
 

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. 

 

10.00 Leše: rožni venec 

10.30 za žive/rajne farane/faranke 
10.30 prvo sveto obhajilo 

19. 5. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 

7.00 
 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 

20.00 

in 10.00 Bistrica: rožni venec 

+++ Pepi Žnidaršič in starši 
Prodanovič 

+ Andrej Gros 
 

Duplje: rožni venec 

++ Franc in Marija Jeglič; (+ 
Francka Verdir, obl.) 

sv. Mihael: molitev za mir 

Bernardin, duhovnik 
Apd 14,5-18; Ps 115,1-16,4; Jn 14,21-26 

Možje, kaj to počenjate? (Apd 14,5-18). 

– Božjemu imenu dajmo čast! 
 

7.00 B.: molitev rožnega venca 
7.30 v zahvalo 

19.00 šmarnična pobožnost 

20. 5. 

2019 
 

PONEDELJEK 
 

17.00 

17.30 

18.00 
 

 
18.00 

Duplje: priprava na krst 

molitev rožnega venca 

+ Rezka Oman, obl.; (++ 
Anton in Elizabeta Svetič; + 

Janko Kržišnik ob godu) 
šmarnična pobožnost 

Krištof in mehiški mučenci 
Apd 14,19-28; Ps 145,10-21; Jn 14,27-31 

Odhajam in pridem k vam (Jn 14,27-31).  

– Slava tvojemu kraljestvu! 

21. 5. 

2019 
 

 TOREK 

19.00 

19.30 
 

18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost 

po namenu (M. M., Zadraga)  
 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Marjeta Kasijska, redovnica 
Apd 15,1-6; Ps 122,1-5; Jn 15,1-8 

Jaz sem trta, vi mladike (Jn 15,1-8).  
– V Gospodovo hišo pojdemo 

veseli. 

22. 5. 

2019 
 

 SREDA 

18.10 
19.00 

19.30 
 

18.00 

Bistrica: molitvena skupina 
šmarnična pobožnost 

+ Ivana Berlot (dar. sosedov) 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Socerb, mučenec 
Apd 15,7-21; Ps 96,1-10; Jn 15,9-11 

Ostanite v moji ljubezni (Jn 15,9-11). 

- Oznanjajte Gospodova 
čudovita dela. 

23. 5. 

2019 
 

 

ČETRTEK 
 

 19.00 

19.30 

20.00 
 

18.00 

18.00 

Bistrica: šmarnična pobožnost  

v zahvalo 

srečanje gospodarskega sveta 
 

Duplje: šmarnična pobožnost 

rožni venec za duhovne poklice 

Marija Pomagaj 

Raz 12,1.3.7-12.17; Ps Raz 
24. 5. 19.00 

19.30 

Bistrica: šmarnična pobožnost 

po namenu 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

15,3-4; Gal 4,4-7; Jn 2,1-11 
Aba, Oče! (Gal 4,4-7). 

– Hvalimo Gospoda z veselim 
glasom. 

2019 
 

PETEK 
 

 

18.00 
 

17.30 
18.00 

 

Duplje: šmarnična pobožnost 

Leše: rožni venec 
+ Marjan Papler, obl. 

Gregor VII., papež 
Apd 16,1-10; Ps 100,1-5; Jn 15,18-21 

Ponoči je Pavel imel prikazen 
(Apd 16,1-10). 

– Pojte Bogu vse dežele. 

- Bistrica: čisti skupina 
Kovorska 25 - 59 

- Leše: čistijo Paloviče (1) 

25. 5. 

2019 
 

SOBOTA 

19.00 

19.30
20.15

 

10.00 
18.00 

18.00 
 

17.30
18.00 

Bistrica: rožni venec 

+ Josip Žalac (30. dan) 
mladinsko srečanje 

 

Duplje: ministrantske vaje 
šmarnice 

rožni venec za duhovne poklice 

Leše: rožni venec  
+ župnik Ciril Lazar  

6. VELIKOČNA NEDELJA 
Filip Neri, duhovnik 

Apd 15,1-2.22-29; Ps 66,2-8; 

Raz 21,10-23; Jn 14,23-29 
Pozdtravljeni! (Apd 15,29).  

– Slavijo naj te, o Bog, vsa 
ljudstva. 

26. 5. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 
7.00 

10.30 

10.30 
 

8.15 

8.45 
 

 
 

20.00 

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

+ Lidija Bečan (dar. Rina) 

krstna nedelja 
 

Duplje: rožni venec 

++ Ciril in Frančiška Jelar, 
obl.; (+ Anton Rozman, obl.; 

za žive in rajne iz družine 
Rozman; +++ Francetovi) 

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, avgust  in 
september 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 51 
donatorjev in s tem 63 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni. 

 

PRVO SVETO OBHAJILO IN NAMENSKA NABIRKA ZA SOCIALNO 
ZAVAROVANJE DUHOVNIKOV: V nedeljo, 12. 5. 2019, je pri maši ob 10.30 
potekala slovesnost prvega obhajila. Šest fantov in eno dekle so prvič prejeli Jezusa 
v svoje srce.. Nabirka pri vseh nedeljskih mašah je bila namenska in sicer za 
socialno zavarovanje duhovnikov. Dobri ljudje ste za njih zbrali €. Bog Vam povrni. 


