
   

  
     

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Tiste dni je Marija vstala in se v naglici odpravila v gore, v 
mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila 
Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, se je dete 
veselo zganílo v njenem telesu. Elizabeta je polna Svetega 
Duha na ves glas vzkliknila in rekla: »Blagoslovljena ti med 
ženami, in blagoslovljen sad tvojega telesa! Od kod meni to, 
da pride k meni mati mojega Gospoda? (Lk 1,39–43) 

 

Na četrto adventno nedeljo nam Božja beseda govori: »Glej, 
prihajam, da izpolnim tvojo voljo,«, evangelist Luka pa blagruje Marijo: »Blagor ji, ki je verovala, 
da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod.« Samo s takšno odprtostjo in pripravljenostjo se 
lahko zgodi božič. Poglejmo na plamen štirih adventnih sveč – in poglejmo vase … je tudi v 
našem srcu že kaj več svetlobe in pripravljenosti, da bi se božič lahko kmalu zgodil? (Po: Uvodi 
pri nedeljskih in prazničnih sv. mašah – leto C) 

 

OZNANILA: 
 

BOŽIČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV: Drage sestre in bratje in vsi ljudje dobre volje! 
»Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji« (Lk 2,14), to je bilo oznanilo 
angelov s pesmijo, ki se je razlegala v sveti božični noči po betlehemskih poljanah in je 
pastirjem oznanila veselo oznanilo, da se je rodil zveličar, ki je Jezus, Gospod. To božično 
sporočilo je tako pomenljivo, tako bogato in veličastno, da odmeva tudi v naš čas. Božična noč 
je noč veselja, hvaležnosti in upanja. Skupaj z angeli smo tudi mi povabljeni, da slavimo Boga, 
ker je dober, zvest in usmiljen. V božični noči še prav na poseben način doživljamo Božjo 
bližino, njegovo dobroto in ljubezen. Ob tem smo vsi povabljeni, da sprejmemo dar nebeškega 
Očeta, ko nam v teh dneh pošilja svojega Sina in s tem podarja našemu življenju nov smisel in 
kaže na pravo vsebino človeškega življenja. Naše življenje naj postane jasen odgovor na 
podeljeni neizmerni Božji dar, naj bo prežeto z ljubeznijo do Boga in z našo medsebojno 
ljubeznijo. Življenje iz ljubezni namreč prinaša človeku mir, veselje in novo življenjsko moč, 
česar nam ta zemeljski svet ne more dati. Mir, ki ga prinaša Božje dete, ni sad kompromisov in 
našega trgovanja, ampak je v pravem pomenu Božji dar. V neusmiljenem ritmu vsakdanjega 
življenja, ko nam tolikokrat zmanjkuje časa zase, za pristnejše medsebojne odnose, za dejanja 
ljubezni in dobrote, se vsaj za trenutek ustavimo pred novorojenim betlehemskim Detetom in 
dopustimo, naj se vsebina božičnega sporočila dotakne naših src. Dopustimo, da božično 
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sporočilo ogreje, gane in ozdravi neštete rane, ki jih nosimo v sebi. Tako se bo v nas po Božjem 
dotiku začelo rojevati nekaj novega, lepšega in pristnejšega. Naj oznanilo angelov iznad 
skromne betlehemske votline vsem prinese veselje, novo upanje in mir! Tega želimo slovenski 
škofje najprej vam, otroci, ki ste Jezusu najbližje ne samo zaradi mladosti, ampak ste mu blizu 
po svojem otroškem čutenju, iskrenosti in pristnosti. Prav tako želimo škofje doživeto 
praznovanje božičnih praznikov vsem mladim, odraslim in ostarelim! Tudi vam, bolni, onemogli 
in ubogi, ki vas je življenje morda postavilo na rob družbe, želimo, da vas prevzame mir in 
ljubezen Božjega deteta. Jezus se je rodil za vsakega od nas kot Emanuel, kot Bog z nami. 
Slehernega želi potolažiti in prinesti luč povsod, kjer je tema, da bi naše življenje po veri vanj 
dobilo novo vsebino in nov zagon. Zato naj bo novo leto 2019 in sploh vsa naša prihodnost 
prežeta z bližino Božjega Sina, v skupnem prizadevanju za ustvarjanje okolja, ki ga bodo krasile 
kreposti miru, poštenja, domačnosti in dobrote. Obilje miru in Božjega blagoslova naj bo vedno 
med nami! (Vaši škofje) 

 

BOŽIČNO VOŠČILO: Bog prihaja med nas. Novorojeno dete je Bog. Prinaša nam luč življenja, 
veselje, notranji mir in ljubezen. Prihaja v vaše družine. V ljubezni objemite svoje bližnje. V 
lepoto družinskega življenja se more roditi Bog.  Tisti, ki nimate svoje družine, pa v molitvi in 
krščanski ljubezni objemite vse osamljene. Naj tudi oni začutijo Božji prihod. Naj bo vedno v 
vseh vas Jezus Odrešenik! Prav je, da se Vam – kot župnik - faranom župnij Tržič – Bistrica, 
Duplje in Leše zahvalim za prijetno bivanje med vami. Hvala za vso pastoralno, duhovno, 
gospodarsko, čustveno ter za materiale darove, ki mi jih daste. Želim Vam blagoslovljene 
božične praznike. (župnik David) 

• V ponedeljek, 24. 12. 2018, se ob 10. uri v Domu Petra Uzarja prične molitev rožnega 
venca in spoved (na voljo bo kovorski župnik), ob 10.30 pa sv. maša kot božično 
praznovanje. V župnijski kapeli sv. Marije Goretti se bo ob 17. uri pričela maša sv. večera 
(oz. t.i. otroška polnočnica). Pri maši bo namenska nabirka za vzdrževanje kapele. Pol ure 
pred sv. mašo bomo v kapel molili rožni venec za blagoslov družin. Ker na ta dan poteka 
prvi sveti večer, ste župljani in župljanke župnij Tržič – Bistrica, Leše in Duplje vabljeni, da 
doma pokropite in pokadite svoje domove ter tako nanje kličete Božjega blagoslova. Ob 19.30 

se v cerkvi sv. Jakoba v Lešah prične molitev rožnega venca, ob 20. uri pa povabljeni k sv. maši svetega 
večera  oz. otroške polnočnice, ko začnemo praznovanje Božjega rojstva (maša na BOŽIČ v torek, 25. 12. 
2018 bo ob 9. uri). Pri maši v Lešah na sv. večer in na božič boste lahko darove za cerkev oddali pri ofru ter da 
vam duhovnik Peter seže v roke in zaželi blagoslovljenje božične praznike. Bog Vam povrni. Ob 21.30 se v 
cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 22. uri pa povabljeni k sv. maši sv. večera  oz. 
otroške polnočnice, ko začnemo praznovanje Božjega rojstva (maša na BOŽIČ v torek, 25. 12. 2018 bo 
ob 8.45). Pri sv. maši v Dupljah bo poteka ofer za ogrevanje ter, da vam župnik seže v roke in zaželi 
blagoslovljene božične praznike. Bog Vam povrni. 

• V torek, 25. 12. 2018,  je Božič – Gospodovo rojstvo. Praznik nas vabi, da se 
srečamo z novorojenim Detetom, da se rodi v našem srcu. Svete maše v Bistrici bodo ob 
polnoči (polnočnica), ob 7. uri  (daruje g. Peter Kokotec) in 10.30 uri. Pol ure pred polnočnico 
bo božičnica, da svoja srca duhovno naravnamo na Gospodovo rojstvo. Po polnočnici ste 
povabljeni, da ostanete in se družite ob čaju. Pol ure pred mašama ob 7. in 10.30 uri pa 
povabljeni k molitvi rožnega venca. Potrebno se je umiriti in svoja srca odpreti tej verski resnici. 
Od polnočnice naprej boste lahko darove za cerkev (za obnovo) oddali pri ofru, da vam župnik 
seže v roke in zaželi blagoslovljene božične praznike. V spomin dobite podobico, v kateri je tudi 



   

 

božični blagoslov domov. Ob 10.10 bo župnik v Domu Petra Uzarja blagoslovil jaslice. Ob 

8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec, ob 8.45 pa se prične sv. maša.  Ob 8.30 se v Lešah 
začne molitev rožnega venca, ob 9. uri pa povabljeni k sveti maši na božični dan, ki jo bo daroval g. 
Peter. Pri sveti maši na božič bo potekal ofer, da si sežemo v roke in zaželimo vesele božične praznike. 

Vabljeni, da se prijavite za blagoslov domov (tudi v Lešah in Dupljah) in za obisk treh kraljev. 
Izpolnjene prijavnice oddate  v župnišču ali župniku. 

• V sredo, 26. 12. 2018, bosta na god sv. Štefana v kapeli sv. Marije Goretti maši ob 7. 
in 10.30 uri. Pri mašah bomo blagoslovili vodo in sol, ki jo primešamo krmi živine in hrani 
ljudem. Kristus je prišel kot tisti, ki je spremenil okus našemu življenju. Prišel je kot luč in kot sol. 
Pri obeh mašah bomo molili za domovino ter zapeli državno himno. Pred obema mašama se 
bo molil rožni venec za blagoslov družin oz. domovine. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida v Dupljah 

prične rožni venec, ob 8.45 pa se prične maša, pri kateri bomo blagoslovili vodo in sol ter zapeli državno 
himno in molili za domovino. Ob 18. uri pa je v cerkvi sv. Vida tradicionalni božični koncert ŽPZ 
Dupljanke in MPZ KUD Triglav - Duplje. Lepo vabljeni. Ob 8.30 se v Lešah začne molitev rožnega venca, 
ob 9. uri pa maša, ki jo bo daroval g. Peter, in pri kateri bo blagoslovil vodo in sol.   

• Z mladimi bom od 26. 12. 2018 do 2. 1. 2019 na taizejskem srečanju mladih v Madridu 
(Španija). Iz Slovenije gre 7 avtobusov (iz naših 3 župnij gre kar nekaj mladih). V času moje 
odsotnosti (za pogreb ali bolniško maziljenje) se obrnite na sosednje župnike: na tržiškega 
župnika g. Tomaža Prelovška (041/681-963), kovorskega župnika Ivana Potrebuješa (040/365-
827) in kriškega župnika (041/726-822). Bodimo povezani v molitvi. Bog vas blagoslovi. 
Maševal bom po namenih, ki smo jih v Dupljah že izrekli kot spomin. 

• V četrtek, 27. 12. 2018 se ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici prične rožni 
venec za duhovne poklice, ob 18.30 pa sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik. Ob 17. uri 

se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca za blagoslov družin.  

• V petek, 28. 12. 2018, se v kapeli sv. Marije Goretti ob 18. uri začne molitev rožnega 
venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval lomski župnik. Ob 16.30 se začne 

v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo 
daroval kovorski župnik. Ob 17.30 vabljeni v OŠ Leše na božični koncert. 

• V sobota, 29. 12. 2018 ob 9. uri župnijsko kapelo sv. Marije Goretti v Bistrici čisti 
skupina Mladina. Iz te skupine k skrbi za skupno svetišče vabim nove člane in članice. 
Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti v Bistrici začne molitev rožnega venca, ob 18.30 
pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval g. Peter. Ob 16.30 se začne molitev rožnega venca in 

litanije Matere Božje, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši, ki jo bo daroval g. Peter. TO JE TUDI 
NEDELJSKA SVETA MAŠA. Cerkev sv. Jakoba v Lešah čistijo Rahotovi, Kroparjevi, Batkovi, Dorini 
(1).  Ob 16.30 bomo v cerkvi sv. Vida v Dupljah molili rožni venec po namenu sv. očeta, ob 17. uri pa se 
daruje sv. maša, ki jo bo daroval lomski župnik. Lepo vabljeni. 

• V nedeljo, 30. 12. 2018 obhajamo nedeljo Svete družine. Sv. maši v Bistrici sta ob 7. 
(daruje g. Peter Kokotec) in ob 10.30 (daruje g. Peter). Pri sveti maši ob 10.30 bo blagoslov 
otrok (tudi pri maši ob 7. uri). Še posebej v času, ko je družina tako ogrožena, pridite po 
blagoslov, blagoslov otrok in celotnih družin. Pridite, dovolite, da vas blagoslovi Bog, ki 
ob božiču prihaja med nas. Ob 8.15 se v cerkvi sv. Vida začne molitev rožnega venca, ob 8.45 pa 

sveta maša, ki jo bo daroval g. Peter Kokotec. Pri sveti maši v cerkvi sv. Vida bo blagoslov otrok.  
 

Delavnice molitve in življenja (DMŽ) so služenje v Cerkvi že več kot trideset let. Potekajo kot 
šola molitve in šola življenja. Ustanovitelj DMŽ je bil brat Ignacio Larrañaga, v Španiji rojeni 
kapucin, ki je desetletja deloval v Čilu. Po osebni izkušnji Boga je z njim živel globok oseben 



   

 

odnos in ga nato preko duhovnih vaj posredoval naprej. Moto delavnic je: NAUČIMO SE 
MOLITI, DA BOMO ZNALI ŽIVETI. Delavnice molitve in življenja obsegajo 15 srečanj, po eno 
srečanje na teden, ki traja 2 uri. Na srečanjih spoznamo različne načine molitve in se skozi 
molitev učimo korak za korakom vstopati v osebni odnos z Bogom. Ob branju in premišljevanju 
odlomkov iz Svetega pisma in poslušanju kateheze se počasi približujemo Bogu, ob tem pa 
postopno in neopazno spreminjamo tudi svoje življenje.  Delavnice molitve in življenja so 
namenjene vsem odraslim vernikom, župnijskim sodelavcem, članom različnih cerkvenih 
skupin, mladim nad 18 let, upokojencem, samskim in zakoncem. Vabijo pa tudi od cerkve 
oddaljene in tudi tiste, ki ne morejo prejemati zakramentov.  Pridite in poglejte. Lepo povabljeni! 
V nedeljo, 6. 1. 2019, nas bo voditeljica Ivanka Filipič nagovorila pri vseh mašah v Bistrici  
in v Dupljah. Srečanja bodo potekala ob četrtkih. Prvo srečanje bo v četrtek, 10. 1. 2019, 
ob 19. uri (v poletnem času ob 20. uri) v župnišču v Bistrici pri Tržiču. Hvala. To bodo 
nekakšna duhovna obnova. Bolj podroben opis imate v prilogi. Lepo vabljeni. 

 

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) 
 

4. ADVENTNA NEDELJA  

Janez Kancij, duhovnik 
božična 9- dnevnica 

Mih 5,1-4; Ps 80,2-19; Heb 
10,5-10; Lk 1,39-45 

Glej, prihajam (Heb 10,9). 
– Razjasni svoje obličje in 

rešeni bomo. 

23.12. 

2018 
 

NEDELJA 

 
LETO C  

 

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 

8.45 
 

 

16.00 
18.00 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica:  + Tilka Mrak, obl. 
za žive/rajne farane/faranke  

 

Sp. Duplje: rožni venec 

+++ Eva in Bojan Kuhar ter 
Ani in Albin Kern   

 

Tržič: božična spoved 
Križe: božična spoved 

Adam in Eva, prastarša 

2 Sam 7,1-16; Ps 88,2-29; Lk 1,67-79 

Kajti Gospod je s Teboj (2 Sam 7,3). 
– Gospodove milosti bom na 

veke opeval.  
 

20.00 Leše: + Jožefa 
Hrovat, obl. (polnočnica) 

24.12. 

2018 
 

PONEDELJEK 
 

SVETI 

VEČER 

10.30 

17.00 
 

24.00 
 

 

22.00 
polno
čnica 

Dom: + Štefanija Oman ob r. d. in godu 

++ Nežka Kunšič, obl. 
(otroška polnočnica) 

++ Kristina in Marija Meglič 
(polnočnica)  

 

Duplje: +++ starši Kolničar in 

Rakovec; (+ Nežka Kunšič, obl.) 

GOSPODOVO ROJSTVO 

Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.11-13; 
Tit 2,11-14; Lk 2,1-14 

Ne bojte se! (Lk 2,10). 
– Danes se nam je rodil 

Odrešenik. 
 

8.30 Leše: rožni venec 
9.00 +++ Janez in Ivanka 

Mravlje ter Anže Peterman  

25.12. 

2018 
 

 TOREK 
 

BOŽIČ 

00.00 

6.30 
7.00 

10.30 
 

10.10 
 

8.15 

8.45  

++ Kristina in Marija Meglič (polnočnica)  

in 10.00 rožni venec  
B.: +++ Fifkovi in Jožica Godnov  

za žive /rajne farane/faranke 
 

Dom: blagoslov jaslic 
 

molitev rožnega venca 

Duplje: + Jure Hojan; (+++ 
Žumrovi in Fajdigovi) 

Štefan, diakon 

Dan samostojnosti in enotnosti 
Apd 6,8-7,60; Ps 30,3-21; Mt 10,17-22 

26.12. 

2018 
 

 

6.30 

7.00 

10.30 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica: + Milan Meglič, obl.  

za zdravje 

mailto:z.marijegoretti@gmail.com


   

 

Varujte se ljudi (Mt 10,17). 
– Gospod, v tvoje roke izročam 
svojo dušo. 

 

8.30 Leše: rožni venec 

9.00 za vse Boštanove 

SREDA 

 
d. p. d. 

 
 

8.15 
8.45 

 
17.30 

molitev rožnega venca 
Duplje: + Lucijan Snedic; (++ 

Ana in Franc Škrjanc) 

božični koncert ŽPZ Dupljanke in 

MPZ KUD Triglav - Duplje 

Janez, apostol, evangelist 

1 Jn 1,1-4; Ps 96,1-12; Jn 20,2-8 

Preljubi … (1 Jn 1,1). 
– Veselite se, pravični, v 

Gospodu. 

27.12. 

2018 
 

 

ČETRTEK 

17.00 
 

18.00 

18.30  

Duplje: roži venec za blag. druž. 
 

Bistrica: rožni venec  

+ Jože Jelovčan 
 

Madrid: +++ Žumrovi in Fajdigovi  

Nedolžni otroci 
1 Jn 1,5-2,2; Ps 123,2-8; Mt 2,13-18 

Bog je luč … (1 Jn 1,5). 
– Naša duša je bila rešena kakor 

ptica iz zanke. 

 

Madrid: ++ Ana in Franc Škrjanc 

28.12. 

2018 
 

PETEK 

16.30 

17.00 
17.30 

 

18.00 

18.30 

Leše: rožni venec  

+ župnik Ciril Lazar  
OŠ Leše božični koncert 

 

Bistrica: rožni venec  

+ Vincencij Meglič, obl.  

Tomaž Becket, škof 

1 Jn 2,3-11; Ps 95,1-6; Lk 2,22-35 

Poznam ga, pa… (1 Jn 2,4).  

– Veselijo naj se nebesa in 
zemlja. 

- Bistrica: čisti skupina Mladina  
 

Madrid: ++ Franci Kuhar  

29.12. 

2018 
 

SOBOTA 
 

 

16.30 

17.00 
 

 
 

16.30 
17.00 

 

18.00 
18.30 

Leše: rožni venec  

+ Marija Avsenik 
- Leše: čistijo Rakotovi, 

Kroparjevi, Batkovi, Dorini (1) 
 

Duplje: molitev rožnega venca 
+ Jože Rozman (dar. vaščani) 

 

Bistrica: molitev rožnega venca  
++ Jakob – Rado Valjavec 

NEDELJA SVETE DRUŽINE 

Vincencija, redovna ust. 
1 Sam 1,20-28; Ps 84,2-10; 1 

Jn 3,1-24; Lk 2,41-52 
Kako da sta me iskala?  (Lk 2,49). 

– Blagor vsakomur, ki se boji 
Gospoda.  

30.12. 

2018 
 

NEDELJA 
 

LETO C  

6.30 

7.00 
10.30 

 

8.15 
8.45 

 

 

in 10.00 rožni venec  

Bistrica:  + Štefka Pikovnik 
+++ iz družine Čakš 

 

Sp. Duplje: rožni venec 
v zahvalo   

 

Madrid: za žive/rajne farane/faranke 
 

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: 
 

Zaradi poplave tiska, ki z negativno ČRNO KRONIKO zelo slabo vpliva na naše razpoloženje, 
razmišljanje in vedenje, je nujno, da ima kristjan naročen tisk, ki nas obvešča O DOBRIH STVAREH in 
nas opogumlja. Vabljeni, da se naročite na  verski tisk. 

 

BLAGOSLOV DOMOV IN OBISK SV. TREH KRALJEV: Vabljeni, da se prijavite za blagoslov domov in 
za obisk treh kraljev. Napišete se na list pred kapelo ali pa pokličete župnika. Pred kapelo so na voljo kadilo 
in gorilne tablete za blagoslov domov (kadilo in ena tableta – dar 0,50 €; kadilo in 3 tablet – dar 1,50 €). Dar 
daste v košaro. Tudi v župnijah Leše in Duplje povabljeni, da se prijavite k blagoslovu hiš. Kadilo in oglje 
dobite v zakristiji. 

 

Želim, da v našo hišo v župniji Tržič – Bistrica koledniki prinesejo Božji blagoslov. 
 

  
ime in priimek in naslov    telefon 
 



   

 

Koledniki vas bodo obiskali: v soboto, 5. 1. 2019 od 14.00. do 16.00. Prijavnico prosim vrnite v 
župnišče ali v zakristijo do srede, 4. 1. 2019. Več na: http://www.missio.si/ 

 

BLAGOSLOV DOMOV ZA ŽUPNIJE TRŽIČ – BISTRICA, DUPLJE, LEŠE 
 

Želim, da v našo hišo blagoslovi duhovnik. 

  
ime in priimek in naslov    telefon 
Oddate župniku ali pa v poštni nabiralnik.  

 

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. Naredile bi se preproste klopi, podobne tem, ki so sedaj v cerkvi. 
Razlika bi bila, da bi bile nove, sedež bi bil širši s tapison podlogo (tudi za naslonjalo). Odločili smo se 
za akcijo, da iščemo donatorje za toliko sedežev, kolikor jih je trenutno v kapeli, torej 225 sedežev po 
75 €. Hvaležni bomo za vsak dar po zmožnostih vsakogar. Bog Vam povrni. Mizar Igor Ribič bo po 
novem letu 2019 naredil vzročno klop. En meter klopi bi nas stal 150 €, torej bi klop, ki je dolga 2,7 
metra stala 412,5 €.

 

KAJ NA SMRTNI POSTELJI OD SVOJCEV POTREBUJE UMIRAJOČI? Nadaljevanje od prejšnjikrat Na 
24 ur.com je bil na vseh svetnikov dan zelo dober prispevek avtorice Anje Kralj o umiranju in smrti. 
Priporočam, da si celoten prispevek preberete na: https://www.24ur.com/novice/slovenija/kajna-smrtni-
postelji-od-svojcev-resnicnopotrebuje-umirajoci.html. Nekaj fotografij, ki so v članku je zelo zgovornih in 
vrednih ogleda in razmišljanja ob njih.  
Dragoceni trenutki pred smrtjo … nekatere misli bi najraje porinila stran in o njih ne spregovorila. A 
izkazalo se je, da je bil pri napredovanju bolezni pogovor izjemnega pomena za oba. Žena je moža 
spoznala iz nove plati, ker se od glave družine običajno ne pričakuje, da bo govoril o subtilnih željah ob 
koncu življenja, in je bila hvaležna za to vedenje. Prej se ji je to zdelo odveč, da ga bo strlo, pa ga ni. 
Gospa je na začetku prevzela zaščitniško vlogo. Kasneje pa je zaradi pogovora lažje zastopala moža in 
njegova prepričanja, ko je bil on že šibek in jih ni mogel več izraziti." Ljudje se namreč bojimo, da bo 
pogovor o tem pomenil hitrejši konec, a to ne drži. Ljudje imajo v takih situacijah sami pri sebi veliko 
upanja, pove Lundrova: "Pri mnogih razpoloženje niha in spoznanje, da je lahko umirajoči v istem dnevu 
poln upanja, hkrati pa ga prevzemajo temne misli, je dragoceno. To je del nas in to smo sposobni 
predelati. Ne drži, da bi morali čustveno dogajanje umirajočemu prihraniti, zato kaj zamolčati, saj je to 
nekaj, kar zmore vsak in mu olajša pripravo na smrt. Naša naloga pa je seveda ob tem nuditi sočutje." "Ko 
je nekdo že tako oslabel, da ne more več jesti, od njega ne moremo pričakovati, da se giba. Takrat se 
mora spočiti, da ima mir, da lahko dobi le tisto, kar si želi, in se ne počuti, da nekoga pri tem obremenjuje. 
Veliko svojcev lahko preseneti, da je ta čas lahko zelo kratek." Kot pojasni Pavčnik, je večkrat doživel, ko 
so to, da prihaja konec, sprejeli tako umirajoči kot svojci in potem so bili zadnji trenutki, ki jih oseba še ima, 
neverjetno doživetje: "Videl sem, kakšen je pred smrtjo človek, ki ima urejeno osebno bilanco, v kateri ni 
rdečih številk. Srečen je, zadovoljen, celo vesel in lahko uživa zadnje trenutke v življenju. Vel ikokrat se 
sprašujem, kako bi lahko prišli do takšnega stanja že danes, preden veš da boš umrl." Kot pojasnjuje, si 
včasih ljudje tudi ne upajo umreti in podaljšujejo življenje: "Videl sem, ko so svojci rekli, vse bo v redu, 
lahko greš in se je to res zgodilo." Kot pojasni, je takšno spuščanje zelo pomembno, čeprav imamo 
občutek, da se človek ne zaveda več, mu lahko to, da mu bližnji povedo, da se lahko mirno poslovi, 
pomaga: "Opazil sem, da so lahko nerazčiščene stvari v družini velika težava. Ljudem je velikokrat težko 
umreti, če s seboj nosijo bremena. Tudi svojci se morajo velikokrat v takšnih trenutkih soočiti sami s seboj. 
Vsak namreč nosi svoje travme in s tem se je težko soočiti, ponekod so prisotne zamere, ki trajajo leta in 
leta. Takšni ljudje imajo, če stvari ne razčistijo dokler imajo možnost, potem problem, saj po smrti ni več te 
možnosti." Nadaljevanje naslednjič 

http://www.missio.si/

