
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Elija ji je rekel: »Ne boj se; pojdi in pripravi, kakor si rekla, vendar naredi iz 
tega najprej meni kolaček in mi ga prinesi; sebi in svojemu sinu pa ga boš 
pripravila potem. Kajti tako govorí Gospod, Izraelov Bog: ›Moka v loncu ne 
bo pošla in olja v vrču ne bo zmanjkalo do dne, ko bo Gospod poslal dež 
na zemljo.‹« Šla je in storila po Elijevi besedi. In dan za dnem so imeli jesti, 

ona, on in njena družina. Moka v loncu ni pošla in olja v vrču ni zmanjkalo, po besedi, ki jo je 
Gospod govóril po Eliju (1 Kr 17, 13–16). Kdove ali bi kakšen moški na njenem mestu tako 
zaupal preroku Eliju, da bi se odpovedal zadnji pesti moke in zadnjim kapljam olja? Zdi se, da 
imajo ženske večjo sposobnost kakor moški, da zaupajo drugim, zlasti iz ljubezni. Mnogo, 
premnogo je žensk, ki iz ljubezni zaupajo moškim, pozneje pa se izkaže, da so ti moški prazni in 
da jim niso sposobni dati nič drugega kakor dneve, polne trpljenja in poniževanja. Ravno tako 
seveda ne manjka moških, ki se pustijo prevarati od žensk, za katere se pozneje izkaže, da so 
prava poguba. Vendar se jim to navadno zgodi zaradi  preveč preračunljivosti in premalo 
ljubezni. Sposobnost zaupanja, ki je s človeškega vidika lahko izvor nevšečnosti, je osnovna 
zahteva vere, saj je vera zaupanje in predanost Bogu. Vdova iz Sarepte je čudovito znamenje 
vere. (Po: T. Lasconi, 365+1 dan s Teboj) 

 

OZNANILA: 
 

• V ponedeljek, 12. 11. 2018,  se ob 7. uri v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca, ob 7.30 pa sv. maša. Pri maši na ta dan bom molil po namenih očenašev 
št. 17., 18. in 19.  

• V torek, 13. 11. 2018, se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija (zrenje Boga), ob 18.30 pa sv. maša. Pri maši bo župnik molil 
po namenu očenašev št. 20. in 21.  

• V sredo, 14. 11. 2018, je ob 17.10 v kapeli sv. Marije Goretti srečanje molitvene 
skupine (vabimo tudi nove člane in članice) in adoracija. Zmolili bomo tudi litanije na 
čast sv. Jožefa, ob 18.30 pa bo sv. maša. Lepo vabljeni. Pri maši bo župnik molil po 
namenu očenašev št. 22. in 23. Z mašo se prične tudi srečanje skupine za so – pomoč z 
Božjo pomočjo za vse tri župnije: Tržič – Bistrica, Leše in Duplje. Vabljeni vsi, ki ste 
znašli v temi, da vanjo posijemo z Lučjo.  Pogovarjali se bomo na temo Kako lahko 
premagam depresijo? (prim. 1 Kr 19,2-5). 

BISTRIŠKI ZVON 

32. NEDEJA MED LETOM  

 
11. 11. 2018 – 18. 11. 2018 



   

 

• Režiser filma Marijina zemlja Juan Manuel Cotelo se vrača v Slovenijo s svojim novim 
filmom NAJVEČJI DAR, ki prinaša močno sporočilo za vsakega posameznika, za vse narode in 
za ves svet. Sporoča nam veselo novico: odpuščanje je mogoče. Film nam z resničnimi 
zgodbami sprave kaže, da odpuščanje postavi konec vsaki vojni. V Španiji, na Irskem, v 
Franciji, Mehiki, Kolumbiji, Ruandi, v Sloveniji … Ustvarjalna moč odpuščanja ne pozna meja. 
Premiera filma NJVEČJI DAR bo v četrtek, 15. novembra 2018, ob 20. uri v Koloseju v 
Ljubljani. Ogledali si ga bomo lahko tudi v Koloseju v Mariboru in Kranju; v drugih  
kinodvoranah je predvajanje filma odvisna o povpraševanja. Tudi tokrat je za premiero na voljo 
180 kart zastonj. Rezervirate jih lahko na Pastoralni službi Ljubljana: 01/234-26-40 ali 
ps.lj@rkc.si. 

• V četrtek, 15. 11. 2018 se ob 17.50  se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične 
rožni venec za duhovne poklice in molitev večernice (molitve Cerkve), ob 18.30 pa se 
prične sv. maša. Pri maši bo župnik molil po namenu očenašev št. 24. in 25. 

• V petek, 16. 11. 2018 se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti začne molite 
rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Pri maši bo župnik molil po namenu 
očenašev št. 26. in 27.  

• V soboto, 17. 11. 2018, ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Na Jasi, Zelenica. Iz te skupine vabimo k skrbi za lepoto skupnega svetišča 
nove člane in članice. Hvala. Ob 18. uri se začne v kapeli sv. Marije Goretti molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k nedeljski sveti maši. Pri maši bo župnik molil po 
namenu očenašev št. 28. in 29.  Po maši se v Bistrici za mlade iz vseh treh župnij prične 
mladinsko srečanje (Tržič – Bistrica, Leše in Duplje).  

• V nedeljo, 18. 11. 2018, obhajamo 33. navadno nedeljo. Vabljeni, da skupaj z 
darovanjem nedeljske svete maše slavimo Boga ob 7. (pri maši bo župnik molil po 
namenu očenašev št. 29., 30. in 31.)  ali ob 10.30 uri (pri maši bo župnik molil po namenu 
očenašev št. 32. in 33.).  

• Letošnji 52. NIKODEMOVI VEČERI bodo od 19. do 22. novembra na Teološki fakulteti 
v LJUBLJANI. Ob naslovu »Mladi in (ne)moč vere« se bo razmišljalo o stiskah in težavah 
današnje mladine in pomenu vere za njihovo življenje. Še posebej vabljeni študentje in vsi mladi 
po srcu. 

• V soboto, 24. 11. 2018, bo v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano srečanje 
župnijskih sodelavcev in vseh zainteresiranih za življenje župnije. Delo bo potekalo po 
skupinah: izredni delivci obhajila, bralci božje besede, pevci, mežnarji, ključarji, krasilci, 
katehisti, člani ŽPS, člani župnijske Karitas, voditelji skupin. Srečanje bo potekalo od 8.30 do 
13.00, ko bo skupno kosilo. Prijavite se v župnišču. 

 

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 Kristu s) 
 

32. NEDELJA MED LETOM 
Martin, škof 

11.11. 

2018 

6.30 
7.00 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica:  + Alojz Podobnik, obl. 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

1 Kr 17,10-16; Ps 146,6-10; 
Heb 9,24-28; Mr 12,38-44 

Ta uboga vdova je vrgla več 
kot vsi (Lk 12,43). 

– Hvali, moja duša, Gospoda. 

 

NEDELJA 
 

LETO B  
 

 

10.30 
 

 

8.15 

8.45 
 

20.00 

sv. Jurij: za žive/rajne 
farane/faranke 

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+ Frančiška Šparovec (dar. 
sosedje); (+ Aleš Dovžan, obl.) 

Zg. Duplje: molitev za mir 

Jozafat, škof, mučenec 

Tit 1,1-9; Ps 23,1-6; Lk 17,1-6 

Pomnoži nam vero (Lk 17,5). 

– To je rod tistih, ki iščejo 

Boga.  

12.11. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

7.00 

7.30 
 

 

 

16.30 
17.00 

molitev rožnega venca 

Bistrica: za blagoslov oseb na 
srečanju v Vržeju 

 

Duplje: uradne ure 

molitev rožnega venca 

+ Anka Sušnik; (++ Marija in 

Franc Teran) 

Stanislav Kostka, redovnik 
Tit 2,1--14; Ps 36,3-29; Lk 17,7-10 

Ubogi hlapci smo (Lk 17,10).  

– Rešitev za pravične pride od 
Gospoda. 

13.11. 

2018 
 

 TOREK 

17.50 

18.30 

20.00 

Bistrica: rožni venec in adoracija  

+++ Smolejevi in Brlekovi 

Križe: katehumenat 

Nikolaj Tavelić, mučenec 
Tit 3,1-7; Ps 22,1-6; Lk 17,11-19 

Jezus, učenik, usmili se nas (Lk 

17,13).  
– Gospod je moj pastir, nič mi 

ne manjka. 

14.11. 

2018 
 

 

SREDA 

17.10 

18.30 
18.30 

  

Bistrica: molitvena skupina 

po namenu očenašev (Bistr.) 
skupina za so – pomoč z božjo 

pomočjo 
 

Albert, škof, cerkveni učitelj 
Flm 7-20; Ps 145,7-10; Lk 17,20-25 

Poživi moje srce v Gospodu 

(Flm 20). 
- Blagor človeku, ki mu Bog 

pomaga. 

15.11. 

2018 
 

 

ČETRTEK 
 

17.00 

 

17.50 
18.00 

Duplje: molitev rožnega venca 

za blagoslov družin 

Bistrica: rožni venec in večernice 
po namenu očenašev (Leše) 

Marjeta Škotska, kraljica 
2 Jn 4-9; Ps 118,1-18; Lk 17,26-37 

Spominjajte se Lotove žene (Lk 

17,32) 
- Blagor njim, ki hodijo v 

Gospodovi postavi. 
 

20h Duplje: zakonska skupina 2 

16.11. 

2018 
 

PETEK 

 

16.30

17.00 
 

18.00 

18.30 

Leše: uradne ure 
rožni venec za duše v vicah 
v zahvalo 

 

Bistrica: rožni venec za duše v vicah 

++ Mira in Marko Golmajer 

Elizabeta Ogrska, redovnica 
2 Jn 5-8; Ps 111,1-6; Lk 18,1-8 

... našel vero na zemlji (Lk 

18,8). 
– Blagor človeku, ki se boji 

Gospoda. 
- Bistrica: čisti skupina Na Jasi, 

Zelenica 

17.11. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 

17.00 
 

 

18.00 

18.30 
19.15 

Leše: rožni venec  

+++ Šuštarjevi in Šlosarjevi 
 - Leše: čistijo Peračica (1) 

 

Bistrica: molitev rožnega venca  

+ Tone Bešter, obl. 
mladinska skupina  

33. NEDELJA MED LETOM 
Karolina, mučenla 

Dan 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 
10,11-14.18; Mr 13,24-32 

… moje besede pa nikkaor ne 

18.11. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO B  

6.30 
7.00 

 
10.30 

 

8.15 

in 10.00 rožni venec  
Bistrica:  ++ Helenca in Franc 

Rozman  

za žive/rajne farane/faranke  
 

Sp. Duplje: rožni venec 



   

 

bodo prešle (Mr 13,32). 
– Varuj me, Gospod, k tebi se 

zatekam.  

8.45 
 

20.00 

+ Janez Žakelj; (+ Anka 

Kolničar; + Berta Verdir, obl.) 

Zg. Duplje: 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: 
 

MAŠE: Z oktobrom se delavniške maše v Bistrici pričnejo ob 18.30 uri; v Lešah in Dupljah pa ob 
17. uri. Hvala. V oktobru, novembru in decembru so še prosti dnevi za sv. mašo: 17. 12.; 26. 
12.; 31. 12. Sprejemam že mašne darove do aprila 2019. Hvala. Bog Vam povrni in Vas 
blagoslovi. Povabimo Boga v vsakdanje življenje. 

 

SVETI MIKLAVŽ: V četrtek, 6. 12. 2018, sv. Miklavž ob 18.30 vabi k sveti maši, da skupaj z 
njim počastimo Boga k kapeli sv. Marije Goretti. Takoj po maši pa sledi poučni nagovor ter 
obdarovanje. Sveti Miklavž vabi, da se prijavite pri župniku, da bo lahko stvari pripravil, in kdor 
more pomaga pri darilih s prostovoljnim darom, ki ga bo darova pri sveti maši. Lepo bi bilo, da 
se prijavite vsaj do petka, 25. 11. 2018. Bog Vas blagoslovi. 

 

POPLAVE V TRŽIČU: Na 1. adventno nedeljo 2018 bo potekala namenska nabirka za »žrtve« 
poplava na področju občine Tržič 2018. Vabim Vas k darežljivosti. Teh ljudi se spomnimo 
najprej tudi v molitvi, da jih bo Bog dal upajoče srce v teh težavah, nam pa odprto srce. 
Predvsem smo povabljeni, da jim fizično pomagamo pri pospravljanju. Poleg tega bo adventna 
akcija namenjena »žrtvam« teh poplav, zato bo pri daritveni mizi skrinja, v katero boste lahko 
dali svoje darove. Poleg tega pa lahko oddate svoj dar na TRR Župnijske Karitas s pripisom 
namena POPLAVE »TRŽIČ« 2018. TRR je SI56 0700 0000 3294 307. Hvala. 

 

ZAHVALJUJTE SE GOSPODU, KER JE DOBER! Ob zahvalni nedelji bi se rad zahvalil vsem, ki 
na kakršenkoli način pomagate k boljšemu življenju v naši župniji in v tržiški okolici. Posebna 
zahvala velja vam, ki s svojimi molitvami in z darovanjem trpljenja kličete božjega blagoslova na 
družine in vso župnijo. Hvala članicam in članom molitvene skupine. Hvala vam, ki organizirate in 
delujete v župnijski Karitas. Hvala vsem, ki kot mežnarji, cerkveni pevci, pritrkovalci, bralci beril, 
čistilci cerkve, vzdrževalka cerkvenega perila, vsem vam, ki cerkev krasite, ministrantom in 
obiskovalcem sv. maš. Vi lepšate bogoslužje. Hvala katehistinji, animatorjem oratorija, ki z besedo 
in zgledom širite veselje, ki ga prinaša krščanstvo. Hvala vam, ki denarno in s svojim delom 
podpirate župnijo, da moreta biti tako cerkev kot njena okolica gospodarno in dostojno urejena. 
Brez vas ne bi bilo oratorija, ne obnovljene okolice kapele in ne vsega drugega, kar napravlja našo 
župnijo živo in prijetno. Hvala vam ključarji in skrbniki župnijske in podružnične cerkve. Ne-
nazadnje hvala vsem vam, ki me materialno (hvala za darove pri ofru na zahvalno nedeljo) in 
duhovno podpirate, da morem z veseljem bivati med vami. Vsi skupaj pa se moramo zahvaliti Bogu 
za vse dobro. Od njega prihaja vsak dober dar. Brez njegove podpore ne bi mogli ničesar stori-ti. 
Zato se z veseljem zahvaljujmo Gospodu, ker je resnično dober. (vaš župnik David)

KIOSK: Na voljo so Marijanski koledarji (priporočen dar 2,50 €),  mali žepni koledar (dar 0,50 
€), sveče (dar 1,50 €), s katerim podprete delovanje Župnijske Karitas, Družinska pratika (dar 
5,90 €), enolistni koledar  (dar  0,70 €) in koledar na špiralo (dar 5,90 €). Zraven bo košara, v 
katero daste prostovoljne prispevke. Bog Vas blagoslovi. 

 



   

 

NADŠKOFOVA ZAHVALA OB ZAHVALNI NEDELJI  
Kelih odrešenja bom vzdignil… »Kaj naj povrnem Gospodu za vse do-bro, kar mi je 
stori? Kelih odrešenja bom vzdignil in klical bom ime Gospodovo.« (Ps 116,12-13). Ko se 
starozavezni molivec sprašuje, kakšen bi bil najbolj primeren način, da bi se Bogu zahvalil 
za njegovo dobroto, se odloči, da bo dvignil kelih odrešenja in klical Gospodovo ime. Ko 
se ob zahvalni nedelji sprašujem, kako naj povrnem tolikim ljudem za vse dobro, ki ste ga 
storili v tem letu, tudi sam ne najdem primernejšega načina, kot da skupaj z vami, dragi 
bratje in sestre, dvigam kelih odrešenja in da skupaj z vami kličem Gospodovo ime. Kelih 
odrešenja vsak dan znova dvigujem z vami, dragi bratje duhovniki. Ob oltarju se 
spominjamo drug drugega in drug za drugega kličemo Gospodovo ime. Kelih odrešenja 
dvigam za vas, drage sestre redovnice in bratje redovniki ter vsi v družbah apostolskega 
življenja, saj skupaj z vami v molitvenem bogoslužju molimo v Cerkvi in za Cerkev. Kelih 
odrešenja dvigam za ključarje, člane župnijskih gospodarskih in pastoralnih svetov, za vse 
župnijske sodelavce in za vse, ki svojim duhovnikom stojite ob strani in jim pomagate, da 
morejo ob vaši podpori živeti svoje duhovništvo in služiti Božjemu ljudstvu. Kelih 
odrešenja dvigam z vsemi ostarelimi, bolnimi in drugače preizkušenimi, ki svoje trpljenje 
in osamljenost darujete Gospodu za njegovo telo, ki je Cerkev. Gospodovo ime kličem z 
vsemi molivci za duhovne poklice in zvestobo poklicanih, ki v svojih molitvah pred 
Gospoda prinašate to veliko skrb in prošnjo naše Cerkve. Gospodovo ime kličem z vsemi 
mladimi, ki ob tako različnih ponudbah vedno znova slišite Gospodovo besedo in ji 
skušate slediti. Gospodovo ime kličem tudi z vsemi tistimi, ki so se v tem letu preselili v 
večnost, da bi bili v polnosti deležni Gospodove ljubezni. Dragi bratje in sestre, ob 
zahvalni nedelji bomo sicer na raznih krajih, ob raznih oltarjih, vendar bomo dvigali isti 
kelih odrešenja in klicali ime istega Gospoda, ki nas je s svojim križem in vstajenjem 
odrešil. Gospodova daritev in iskrena prošnja, naj vas Gospod iz dne-va v dan varuje in 
blagoslavlja, je moja zahvala vsem vam. (msgr. Stanislav Zore OFM, nadškof) 

 

KAJ NA SMRTNI POSTELJI OD SVOJCEV POTREBUJE UMIRAJOČI? Letos sem ob 
prazniku vseh svetnikov ali po brez versko dnevu spomina na mrtve, včasih celo dnevu 
mrtvih, v naših medijih zasledil več pogovorov in zapisov o smrti in umiranju. Opazen je 
nek poskus detabuizacije smrti. Vesel sem, da se so se tako novinarji, kot sogovorci o 
smrti pogovarjali kot o delu življenja. Žal verske, krščanske dimenzije smrti in večnega 
življenja nihče ne upa omenjati. Vseeno je odstiranje skrivnosti smrti pomemben korak k 
boljšemu življenju.  
Na 24 ur.com je bil na vseh svetnikov dan zelo dober prispevek avtorice Anje Kralj o 
umiranju in smrti. Priporočam, da si celo-ten prispevek preberete na: 
https://www.24ur.com/novice/slovenija/kaj-na-smrtni-postelji-od-svojcev-resnicno-
potrebuje-umirajoci.html. Nekaj fotografij, ki so v članku je zelo zgovornih in vrednih 
ogleda in razmišljanja ob njih. V nekaj delih bom članek objavil v KZ.  
Smrt danes dojemamo kot poraz, kar pa umirajočim ni v pomoč. Svojci se 
nemalokrat soočajo z občutki krivde, da za umirajočega ne naredijo dovolj. Ti pa 



   

 

pogosto do zadnjega diha bijejo bitko in se zato, da bi ustregli bližnjim in čim dlje 
ostali aktivni, trudijo preko svojih zmožnosti, namesto da bi se v miru pripravili na 
trenutek slovesa.  
Danes le sedem odstotkov ljudi umre nenadne smrti. Večina ljudi umre po daljšem času 
zaradi posledic kroničnih bolezni, ko so že odvisni od pomoči drugih in ne zmorejo več 
sami opraviti običajnih življenjskih aktivnosti. Ta čas je na nek način podarjen, da bi se 
lahko pripravili na trenutek smrti, pove zdravnica Urška Lunder z Univerzitetne klinike 
Golnik. Umirajoči po izkušnjah Urške Lunder takrat, ko se jim življenje izteka, ob sebi 
potrebujejo dobro lajšane telesne težave, urejene praktične probleme in vsaj nekoga, ki 
bo imel toliko časa in miru v sebi, da bo potrpežljiv takrat, ko se dinamika sporočanja ali 
odnosa odvija veliko počasneje. 
Okolica velikokrat pritiska na umirajočega  
"Nekateri bolniki to vzamejo kot priložnost, večina pa žal ne, saj se tudi v zadnjih trenutkih 
še vedno borijo in oklepajo življenja, ker v naši kulturi to velja za pravi moto," pojasnjuje in 
opozarja, da nas družba mnogokrat prepričuje, da je treba še vedno upati na ozdravitev 
kljub temu, da je že popolnoma jasno, da je bolezen napredovala: "Velikokrat se zdi, da 
tudi vsa okolica pritiska na bolnega, da ne sme odnehati in da mora še vedno upati na 
čudežno ozdravitev. Zato se malo ljudi zares pripravi na smrt. Nekateri se na to, mogoče 
intimno, v sebi pripravijo, a tega ne razodenejo okolici, da ne bi prizadeli svojcev in 
zdravstvenih delavcev, ki velikokrat tudi na samem koncu še vedno poskušajo 
nemogoče."  
Kot pojasni Lundrova, ena od pionirk paliativne medicine pri nas, je "paliativna oskrba 
celostna v najširšem možnem pomenu besede. Medicinsko se moramo seveda 
osredotočiti na lajšanje motečih simptomov, da je še preostalo življenje čim boljše 
kakovosti. A paliativna oskrba ni samo to, podpira tudi iz psihološke in socialne plati. Da 
se človek že zgodaj zave, da je čas ob koncu življenja lahko s čim manj trpljenja le takrat, 
ko smo svoje ozaveščanje pripeljali do točke, da dovolimo, da se tudi smrt sme zgoditi."  
Smrti si ne moremo podrediti  
Smrt je namreč, kot pojasnjuje zdravnica, del življenja in vsi bi morali znali živeti z 
zavedanjem njene neprestane sence. Prepričanje družbe, da smrt velja za poraz in da to 
pomeni, da smo izgubili bitko, umirajočim nikakor ni v pomoč, saj bo narava vsakega 
izmed nas preverjeno premagala, če si to priznamo ali ne: "V pomoč bi bilo, da bi si 
dovolili priznanje, da smo izredno razvita vrsta, s silnimi dosežki, vendar pa smrti ne 
moremo podrediti. V zadnjih trenutkih lahko s pomočjo medicinskih odkritjih le 
podaljšujemo življenje, a je njegova kakovost vprašljiva. V zadnjih trenutkih si človek ne 
želi borbe, ampak pripravo na smrt. Kadar se naravnamo, da se z boleznijo bojujemo, 
bomo zagotovo poraženi. Kadar pa se z boleznijo uskladimo in se spoprijateljimo z mislijo, 
da je morda to le konec, nam je to lahko v pomoč za bolj izpolnjujoč potek." (dalje 
prihodnjič) 


