
 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

DUHOVNA MISEL: 
 

Rekel jim je: »Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo 
namreč prišlo  in bodo govorili v mojem imenu: ›Jaz sem,‹ 
ali ›Čas se je približal.‹ Ne hodíte za njimi! To se bo dogajalo, 
da boste pričevali zame. Vzemite si to k srcu, da ne boste 
vnaprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom 
namreč dal zgovornost in modrost, ki ji vsi vaši nasprotniki 
ne bodo mogli kljubovati ali ugovarjati. (Lk 21,8.13–15) 

 

»Glejte, da se ne daste zavesti! Veliko jih bo namreč prišlo v mojem imenu … Ne 
hodite za njimi!« To so Jezusove besede, s katerimi nagovarja tudi nas. Daje nam 
jasne smernice in dejstvo je, da je takšnih, ki nas lahko zavedejo, v današnjem svetu 
mnogo. Se tudi mi damo hitro zavesti? Molitev in zaupanje v Božjo pomoč v takih 
situacijah je tista, ki nas lahko zagotovo reši pred napačno izbiro. (A.K.)

 

OZNANILA: 
 

 Od 17. do 19. 11. 2019 bom na izobraževanju. V času moje odsotnosti se obrnite 
za pogreb ali bolniško maziljenje na kovorskega župnika Ivana Potrebuješa (040/365-
827) in kriškega župnika Iva Kožuha (041/726-822). Bodimo povezani v molitvi. V 
Bistrici in Dupljah ni maše, vabljeni v sosednje župnije. V Dupljah mi uradnih ur, 
verouk pa je.  

 KAJ JE ZATE SVOBODA & SI TI SVOBODEN? V tednu, od 17. do 23. 
novembra 2019, bomo obhajali teden zaporov. Vsako leto se obhaja v okviru Katoliške 
Cerkve in tudi drugih krščanskih Cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da 
se kristjani v večji meri zavedajo potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor: zaprtih 
oseb in njihovih družin, žrtev kaznivih dejanj, zaposlenih v zaporskem sistemu in vseh 
drugih, ki skrbijo za zapornike. Vsi tisti, katerih življenja so prepletena s kaznivimi 
dejanji in njihovimi učinki, ali tisti, ki jih delo pripelje v stik z destruktivnostjo kaznivih 
dejanj, pogosto le stežka vidijo novo prihodnost, ki jim je obljubljena s Kristusovo 
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svobodo. S skupno molitvijo za vse, ki pridejo na kakršen koli način v stik s 
kazenskopravnim sistemom, se vključujemo v delovanje Božje zaveze odrešenja – da 
bi vsaka oseba, Bogu dragocena, lahko odkrila, kaj zares predstavljata odrešenje in 
svoboda. Naj nas letošnji teden zaporov med seboj poveže v molitvi in skrbi za vse 
brate in sestre, ki v sebi doživljajo zapor in težo življenja v različnih dimenzijah. 

 Uboga Cerkev za uboge: »Oh, kako si želim Cerkev, ki bi bila uboga in za 
uboge!« je zaklical papež Frančišek.To je vodilo njegovega poslanstva in hkrati 
vodilo našega razmišljanja ob tretjem svetovnem dnevu ubogih, ki ga obhajamo 
17. novembra 2019. Danes je na svetu preveč ubogih. Ubogi so ljudje, ki imajo 
premalo materialnih dobrin in so revni, živijo v pomanjkanju. »Dajte jim vi jesti!« (Mr 
6,37) je Jezus jasno zapovedal apostolom. Dopuščati revščino je v nasprotju z duhom 
evangelija. Revščina žali človekovo dostojanstvo. Sveti oče nas torej posebej vabi, da 
posvečamo svojo pozornost »novim oblikam uboštva in krhkosti: brezdomcem, 
odvisnikom od mamil, beguncem, vedno bolj osamljenim in zapuščenim starim ljudem. 
Poklicani smo, da v njih prepoznamo trpečega Kristusa in smo jim blizu, tudi če nam 
to na videz ne prinaša nobenih oprijemljivih in neposrednih koristi«. Več na: 
https://katoliska-cerkev.si/poslanica-papeza-franciska-ob-svetovnem-dnevu-ubogih-
upanje-ki-ga-imajo-ubogi-ne-bo-nikoli-razocaralo 

 V torek, 19. 11. 2019,  se ob 17.50 v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev 
rožnega venca in adoracija, ob 18.30 pa sv. maša. Lepo vabljeni. Verouk v 
Bistrici je. 

 V sredo, 20. 11. 2019, bo delavnica IZDELAVA VOŠČILNIC ob 9. uri v 
župnišču v Bistrici. To delavnici organizira Župnijska Karitas. Vabljene vse, ki 
bi se rade naučile peke dobrih piškotov. Miklavž gre! je v kapeli sv. Marije Goretti 
ob 17.10 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. 
Po maši je srečanje za starše mladostnikov 7. in 8. razreda, za tiste, ki niso mogli 
na prvo srečanje. To je dvoletna priprava na birmo. Če je mogoče, naj prideta oba 
starša. Pred srečanjem povabljeni k sveti maši. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Vida v 
Dupljah prične rožni venec, ob 17. uri pa sv. maša. 

 V četrtek, 21. 11. 2019, bo delavnica IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV v 
župnišču v Bistrici s pričetkom ob 9. uri in traja tudi popoldne. Vabljeni vsi, ki bi si radi 
izdelali adventni venček za Župnijsko Karitas in tako pomagali pomoči potrebnim. 
Ob 17.50 se v cerkvi sv. Marije Goretti prične molitev rožnega venca za nove 
duhovne poklice in svetost duhovnikov ter večernic, ob 18.30 pa sv. maša. 
Današnji praznik je spomin posvetitve Marijine cerkve ob jeruzalemskem templju. 
Vsebino zajema iz nesvetopisemskega poročila, da je Marija kot deklica služila v 
templju. Na Zahodu je praznik znan od 11. stoletja dalje. Ob 17. uri se v cerkvi sv. 



 

 

 

 

Vida v Dupljah prične rožni venec za blagoslov družin. Ob 20. uri se v župnišču 
v Dupljah prične srečanje zakonske skupine 1. Ob 16. uri je v Župnišču v Lešah 
priprava na krst. Ob 16.30 se začne v cerkvi sv. Jakoba v Lešah molitev rožnega 
venca, ob 17. uri pa povabljeni k sveti maši. 

 V petek, 22. 11. 2019, bo ob 18. uri v kapeli sv. Marije Goretti molitev 
rožnega venca, ob 18.30 pa sledi sveta maša. Ob 18.30 vabljeni k sveti maši pevci 
in pevke vseh treh župnij (Tržič – Bistrica, Duplje in Leše), ker goduje sv. Ceciija. 
Pred mašo ob 17.30 so v župnijskem domu v župnije Tržič – Bistrica pevske vaje, 
ki jih vodi zborovodja župnije Tržič - Bistrica, po maši pa pevci in pevke povabljeni 
v učilnico na druženje, ki jo organizira župnija Leše. Vabljeni vsi, ki ste kdaj koli 
peli v eden izmed teh treh zborov oz. vsi, ki imate radi cerkveno petje!  

 V soboto, 23. 11. 2019, kapelo sv. Marije Goretti in njeno okolico ob 9. uri 
čisti skupina Deteljica 1 - 15. Iz te »skupine« k skrbi za lepoto skupnega svetišča 
vabim nove člane in članice. Ob 18. uri se v kapeli sv. Marije Goretti začne z 
molitvijo rožnega venca, ob 18.30 pa povabljeni k sveti maši. Po maši je v 
župnišču v Bistrici mladinsko srečanje za vse tri župnije Tržič – Bistrica, Duplje 
in Leše.  Ob 17. uri se v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične rožni venec za nove 
duhovne poklice. Ob 16.30 se v cerkvi sv. Jakoba začne molitev rožnega venca, 
ob 18. uri pa povabljeni k sveti maši.  TO JE TUDI NEDELJSKA SVETA MAŠA, ki 
se prične z litanijami Matere Božje in z blagoslovom z Najsvetejšim. Cerkev v 
Lešah čistijo Fridovi, Brlekovi, Krsnikovi (1).  

 V soboto, 23. 11. 2019, je v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano 
jesensko srečanje članov ŽPS (duhovnikov in laikov) in drugih župnijskih 
sodelavcev od 9. do 13. ure. Srečanje nosi naslov Moji dragoceni biseri. Glavno 
predavanje ima p. Ivan Bresciani DJ z naslovom Kdo je zame Kristus. Prijave se 
sprejemajo do torka, 19. 11. 2019, na e- naslov urad.za.laike.lj@rkc.si ali tel. 
01/234 26 51.  

 V nedeljo, 24. 11. 2019,  praznujemo 34. nedeljo med letom. Vabljeni, da 
skupaj slavimo Boga z darovanjem sv. maš ob 7. uri ali 10.30 uri v Bistrici. Cerkev je 
Kristusa za kralja vesoljstva priznavala že v najzgodnejših veroizpovedih in s tem 
poudarjala, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, zlasti po svojem 
vnebohodu, najvišjo čast in oblast nad človeštvom in zgodovino. Božje kraljevanje 
pomeni dokončno izpolnitev človekovega hrepenenja po Bogu in željo, da bi mogel 
biti združen in povezan z Bogom. To kraljevanje je presežen Božji dar. Ob dovršitvi 
sveta se bo Kristusovo gospostvo z njegovim drugim prihodom razodelo v dokončnem 
odrešenju ljudi in v preoblikovanju ustvarjenega sveta. Drugi Kristusov prihod za 
kristjane ni razlog za strah in tesnobo, ampak predvsem povod za upanje, veselje in 
hrepenenje. Dnevi Kristusovega življenja nas spomnijo na Kristusovo darovanje za 
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ljudi in njegovo poslanstvo na zemlji, praznik Kristusa Kralja pa na zgodovino 
odrešenja in (ne)vidno Božje delovanje v času. Praznik Kristusa Kralja je leta 1925 
uvedel papež Pij XI. (1922–1939). Uvedbi praznika pogosto pripisujejo naslednji 
zgodovinski pomen: Cerkev je v obdobju totalitarizmov želela utrditi Kristusov 
kraljevski status in tako relativizirati prizadevanja režimov, ki so si lastili absolutno 
oblast nad človekom in stvarstvom. S tem je poudaril eshatološki pomen te nedelje. 
Poudarjena sta bila pomen in vloga Jezusa Kristusa kot osrednje osebnosti v 
cerkvenem letu, ki je tesno povezana z bogoslužnim koledarjem Cerkve. Ob 8.15 se 
v cerkvi sv. Vida v Dupljah prične molitev rožnega venca, ob 8.45 pa sveta maša. 

 ADVENTNO – BOŽIČNA DELAVNICA: V soboto, 30. 11. 2019, otroci vabljeni 
na to delavnico s pričetkom ob 10. uri. S seboj prinesite 1,5 litrsko PVC steklenico, ker 
boste izdelovali bunko za božično smrekico. Več informacij sledi v naslednjih 
oznanilih. 

 SVETI MIKLAVŽ: V petek, 6. 12. 2019, 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 z darom 4 €. Lepo bi bilo, da se 
prijavite vsaj do petka, 1. 12. 2019. Bog Vas blagoslovi. 

 
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) 
 

33. nedelja med letom 
Elizabeta Ogrska, redovnica 

Mal 3,19-20a; Ps 97,5.6.7-8.9; 
2 Tes 3,7-12; Lk 21,5-19 

Zvest pa je Gospod ( 2 Tes 3,3). 

– Gospod pride vladat zemljo v 
pravičnosti. 

17.11. 

2019 
 

NEDELJA 

 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 

 

9.30 

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

za žive/rajne farane/faranke  
 

Sp. Duplje: rožni venec 
+ Alojz Podobnik, obl.; (++ 

Luka in Ciril Meglič; +++ Bodlajevi; 

+++ iz družine Rozman in Omejc) 

krst 

Posv. bazilik sv. Petra in Pavla 
1 Mkb 1,10-64; Ps 118,53-158; Lk 18,35-43 

Gospod, da spregledam (Lk 18,41). 

– Varuj me v zvestobi tvojim 

zapovedim.  

18.11. 

2019 
 

PONEDELJEK 

 
izobraževanje: +++ Janez 

Šparovec in sorodniki 

Matilda, redovnica 

2 Mkb 6,18-31; Ps 3,2-7; Lk 19,1-10 

Zahej, stopi hitro dol (Lk 19,5). 

– Gospod me podpira.  

19.11. 

2019 
 

 TOREK 

17.50 

18.30  

Bistrica: rožni venec in adoracija 

+ Marija Gašperlin 
  

Edmund, kralj 
2 Mkb 7,1-31; Ps 16,1-15; Lk 19,11-28 

20.11. 

2019 
 

16.30 
17.00 
 

 

Duplje: rožni venec  
++ Franci in Štefanija Sitar; (+ 

Franci Debeljak – dar. Janeherjevi) 
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Sin, usmili se me (2 Mkb 7,27). 
– Gospod, nasičen bom, ko bo 

zasijala tvoja slava.  

SREDA 17.10 
18.30 

18.30 
19.00  

Bistrica: molitvena skupina  
+ Silva Čadež (30. dan) 

+ Anica Kozamernik  
srečanje za starše mladostnikov 7. in 8. R. 

DAROVANJE DEVICVE MARIJE 
1 Mkb 2,15-29; Ps 49,1-15; Lk 19,41-44 

Gorel je za postavo (1 Mkb 2,26). 
- Kdor prav dela, bo videl božje 

zveličanje. 

17.00 Duplje: rožni venec za družine 

20.00 zakonska skupina 1  

21.11. 

2019 
 

 

ČETRTEK 

16.00 

16.30 
17.00 

 

17.50 
18.30 

18.30 

Leše: priprava na krst 

 rožni venec  

po namenu  
 

Bistrica: rožni venec za duh. pok.  
+ Antonija Meglič (30. dan) 

++ Marija in Jože Klemenc 

Cecilija, devica, mučenka 
1 Mkb 3,36-59; Ps 1 Krn 29,10-12; Lk 19,45-48 

Moja hiše je hiša molitve (Lk 19,46). 

- Slavimo tvoje veličastvo. 

22.11. 

2019 
 

PETEK 

17.30 
18.00 

18.30 
 

19.00 

Bistrica: pevske vaje 
molitev rožnega venca 

+ tašča Milena Valjavec; (za 

žive in rajne dupljanske pevke in pevke) 
druženje pevskih zborov  

Klemen I., papež, mučenec 
1 Mkb 6,1-13; Ps 9,2-19; Lk 20,27-40 

Učenik, dobro si povedal (Lk 20,39). 

– Veselil se bom tvojega 
zveličanja.  

19.15 Bistrica: mladinska skupina 

Tržič – Bistrica, Duplje, Leše 
- čistijo Fridovi, Brlekovi, 
Krsnikovi (1) 

23.11. 

2019 
 

SOBOTA 

 

9.00 

18.00 
18.30

16.30 
17.00 

 

17.00 

 

Bistrica: čisti skupina Deteljica 1-15 

Bistrica: rožni venec  
v zahvalo 

Leše: rožni venec  
+ Anton Brlek, obl. 

Duplje: rož. ven. za nove duh. pokl.  

34. nedelja med letom 
PRAZNIK KRISTUSA KRALJA 

vietnamski mučenci 

2 Sam 5,1-3; Ps 121,1-5; Kol 
1,12-20; Lk 23,35-43 

Ali nisi ti Kristus? (Lk 23,39). 
– V Gospodovo hišo pojdemo 

veseli. 

24.11. 

2019 
 

NEDELJA 
 

6.30 
7.00 

10.30 
 

8.15 
8.45 

 

 

 

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

+ Andrejka Ahačič 
 

Sp. Duplje: rožni venec 
++ Franc in Marija Bandelj; 

(++ Helena in Jože Bajželj; + 
Jelka Jelar, obl.) 

 

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 maše za november, december 2019, januar, 
februar in marec 2020. 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, … €. Dar prinesete župniku v župnišče. Bog Vam povrni. En 



 

 

 

 

meter klopi bi nas stal €, torej bi klop, ki je dolga 2,7 metra stala €. Imamo že 88 
donatorjev in s tem 102,7 sedišč. Hvala in Bog Vam povrni.  

 
Spoštovani! Vabimo vas k namenitvi dela dohodnine za Karitas. Z namenitvijo lahko 
neposredno podprete tudi programe pomoči na naši župnijski Karitas. Komu sedaj 
namenjate 0,5% odmerjene dohodnine, lahko preverite na vaši dohodninski odločbi. 
Veseli bomo, če nas boste podprli z odločitvijo, ki vas nič ne stane, nam pa pomeni 
zelo veliko, saj prav iz majhni zrn nastaja kruh za ljudi v stiski. Obrazec lahko izpolnite in 
ga vržete v nabiralnik župnije ali pa ga pošljete direktno na Slovensko karitas (znamka 
ni potrebna). Vaša odločitev bo veljala tudi za leta naprej, do preklica ali spremembe. 
Obrazci so na voljo v vetrolovu župnije Tržič-Bistrica ali na spodnjem linku. Link obrazca: 
www.karitas.si/wp-content/uploads/2019/09/Dohodnina_zupnija_s_postnino.pdf  Ne 
pozabite na obrazec vpisati ŽK Tržič-Bistrica, vaše davčne in podpisa. Najlepša 
hvala. (Tajnica ŽK Polona Dulc) 

 

EVROPSKO SREČANJE MLADIH: Od 27. 12. 2019 do 2. 1. 2020  (z vožnjo tja in nazaj) 
bo v Vroclavu (Poljska), potekalo 42. evropsko srečanje mladih, ki ga v sodelovanju s 
posameznimi krajevnimi cerkvami ter številnimi mladimi prostovoljci pripravlja redovna 
skupnost bratov iz Taizéja pod naslovom Romanje zaupanja na zemlji. Evropsko 
srečanje je namenjeno mladim od 16. do 35. leta. Cena je 100 € + cca. 65 € prispevka. 
Bolj natančne informacije in prijave  sprejemajo na katoliskamladina.si. Prijave sprejema 
Katoliška mladina po spletu (napišite, da želite biti na avtobusu z župnikom David). 

 

KIOSK: Na voljo so Marijanski koledarji (priporočen dar 2,50 €),  mali žepni koledar (dar 
0,50 €), Družinska pratika (dar 5,90 €), enolistni koledar  (dar  0,70 €) in koledar na 
špiralo (dar 5,90 €), kadilo in tablete (kom. 2 €). Zraven bo košara, v katero daste 
prostovoljne prispevke. Bog Vas blagoslovi. 

 

SVETI JURIJ: V nedeljo, 13. 10. 2019, je pri maši ob 10.30 v Bistrici pri Tržiču potekal 
ofer za cerkev sv. Jurija, ker tam maša zaradi obnovitvenih del še ni bila mogoča. Pri 
ofru se je zbralo €. Dobra oseba pa je naknadno za to cerkvico prinesla še €. Hvala 
vsem, ki ste spekli pecivo in ga po maši postregli. V zakristiji se je zamenjal lesen poden, 
potem so se stene pobelile in postavila se je notri nova omara. Vse to je stali €. Tako 
ugodno je zato, ker je bilo dodano veliko prostovoljnega dela. Bog Vas živi.  

 

V torek, 5. 11. 2019, je bil v učilnici kapele sestanek Župnijske Karitas Tržič - Bistrica. 
Po molitvi in blagoslovu je g. župnik seznanil navzoče o dokončanju filma o Mariji Goretti, 
ki bo dolg okoli 90 minut. Polona je  predstavila poročila o delu in aktivnostih in se 
zahvalila prostovoljcem za pomoč. V adventnem času  bomo v decembru prisotni pri 
zbiranju dobrin pred trgovino Hofer, prav tako pa bodo postavljeni vozički za zbiranje 
prehrambnih dobrin v Mercatorju , Lidlu in Evrospinu v Kranju. V tednu Karitasa ki poteka  
od 25.11. - 1.12. bo nabirka za Karitas, obenem pa bo predstavljeno poročilo o 
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aktivnostih. 27.11. poteka romanje v Ponikvo k sv. maši in ogled generalke koncerta Klic 
dobrote v Celju. prevoz je v lastni režiji. Adventni venčki se bodo izdelovali predvidoma 
21.11. v učilnici. Letos se bodo v prodajo ponudila tudi božična voščila. Zato vabimo 
prostovoljce, prostovoljke, da nam pomagajo pri nabiranju zelenja, izdelavi venčkov in 
voščil.  O točnih terminih pri izdelavi naj se obrnejo na Polono.  (Mojca Sedminek) 

 

DUHOVNE VAJE: Od 8. do 9. 11. 2019 so potekale duhovne vaje za mladino. Začeli in 
končali smo jih s sveto mašoi v župnijski kapeli sv. Marije Goretti v Bistrivi. Vmes pa smo 
bivali v župnijskem domu v Dupljah. Odzvali so se 3 mladinci in 3 mladinke. Rdeča nit 
duhovnih vaj je bila sv. Jožefina Bakhita. Darfur, ena najbolj preizkušanih pokrajin v 
Sudanu, ima od leta 2000 svojo prvo svetnico in zavetnico, Jožefino Bakhito. Potem ko 
je bila ugrabljena, je morala kot sužnja deset let preživeti najstrašnejša ponižanja in 
mučenja, dokler ni bila leta 1889 v Italiji osvobojena. Sporočilo njenega življenja je 
zgovorno za vse čase: nujnost odpuščanja in sprave iz vsega srca ter hvaležnost za 
trpljenje, po katerem nas Bog vodi bliže k sebi. Ime: Bakhita (to ime so ji nadeli njeni 
ugrabitelji) pomeni »tista, ki je srečna«. Jožefina pa je ženska oblika imena Jožef, ki v 
hebrejščini pomeni »naj (Bog) doda (potomstvo)«. Rodila se je leta 1869 v vasi Olgossa 
v pokrajini Darfur v Sudanu v Afriki, umrla pa 8. februarja 1947 v samostanu Schio v 
italijanski provinci Vicenza, Italija. Družina: Pripadala je boljšemu sloju prebivalstva 
Daju; njen oče je bil brat vaškega poglavarja, spoštovan in razgledan. Imela je še tri brate 
in tri sestre. Ugrabitev: Pri sedmih letih so jo v Kartumu ugrabili arabski trgovci s sužnji 
in jo kar petkrat prodali. Živela je v takem strahu, da je za vedno pozabila svoje rojstno 
ime. Suženjstvo: Deset let je nosila suženjske verige in veliko pretrpela zaradi 
nepojmljive krutosti svojih gospodarjev. Najhuje je bilo pri nekem turškem generalu, ko 
jo je njegova žena dala tetovirati. Kar 114 rezov so ji naredili po vsem telesu ter ji na 
rane vtirali soli, da se ne bi zacelile. Leta 1885 jo je kupil italijanski konzul in jo odpeljal 
v Italijo, kjer je nazadnje delala kot varuška v družini Avgusta Michieli. Tu je končno 
postala svobodna. Spreobrnjenje: V Italiji se je spoznala s krščanstvom in 9. januarja 
1890 jo je beneški patriarh, poznejši papež Pij X., krstil, birmal in ji podelil prvo sveto 
obhajilo. Pri krstu je dobila imena Jožefina Margareta in Fortunata. Skupnost: Leta 1893 
je vstopila v samostan sester kanosijank in večino svojega redovnega življenja preživela 
kot kuharica, zakristanka in vratarica ter vzgojiteljica mladih redovnic, ki so se pripravljale 
za misijonsko delo v Afriki. Družbo kanosijank ali hčera ljubezni je leta 1808 ustanovila 
sveta Magdalena iz Canosse. Njihovo poslanstvo je opravljanje del usmiljenja in verska 
vzgoja izgubljenih otrok. Zavetnica: Sudana. Upodobitve: Na fotografijah je v preprosti 
črni redovni obleki, s knjigo in svetinjo Žalostne Matere božje. Beatifikacija: Papež 
Janez Pavel II. jo je 17. maja 1992 razglasil za blaženo, 1. oktobra 2000 pa za svetnico. 
Goduje: 8. februarja. Zadnje besede: Umrla je na soboto, zato je vzkliknila: »Da, tako 
sem srečna. Naša Gospa … Naša Gospa.« Misel: »Pokleknila bi pred njimi, poljubila 
njihove roke in se jim zahvalila. Če ne bi bilo njih, ne bi nikoli postala božji otrok in 



 

 

 

 

Kristusova nevesta.« (To je odgovorila, ko so jo vprašali, kaj bi naredila, če bi se srečala 
s tistimi, ki so ji povzročili toliko gorja.). V soboto smo šli tudi na romanje. V karmelskem 
samostanu Marije, Kraljice angelov v Mirni Peči se v tihoti in globini src dogaja preprosto 
prijateljstvo z Bogom. Dar, podarjen karmeličanom in karmeličankam, ki so skupaj otroci 
Karmelskega reda, je notranja oz. kontemplativna molitev. Ta jih vodi vse do izkustva 
živega Boga. Zato so izbrale skrito in preprosto življenje v klavzuri, v srcu Cerkve. Tu se 
dan za dnem izmenjujejo časi skupne in osebne molitve, samote, duhovnega branja, 
dela, veselja v sestrskem druženju, izobraževanja. Vse z namenom, da bi bilo njihovo 
življenje povsem ukoreninjeno v Bogu in s tem rodovitno za Cerkev ter ves svet. V srcu 
so blizu vsem ljudem in molijo za vse, da bi ta svet znova izkusil - Bog je veselje! Pri 
sestrah smo bili deležni molitve in kosila. Na duhovnih vajah smo jedli, kar smo prinesli 
od doma. 

 

V ponedeljek, 11. 11. 2019, smo v bistriški kapeli praznovali prav poseben večer. 
Martinov večer, ki je bil organiziran s strani župnije Bistrica. Ta večer je bil naš gostitelj 
kot sumelje - vinski preizkuševalec Marko iz zavoda Marianum iz Veržeja in njegova 
žena. Predstavil nam je vina, katere trte rastejo v vinogradniškem naselju  Jeruzalem s  
središčem   cerkve Žalostne  matere božje. S soprogo sta nam predstavila bela vina in 
domače narezke z znano prleško tunko,  ocvirkovimi pogačicami in pecivom z njihovega 
območja. Seznanil nas je s kulturo pitja vina. H  kateri  jedi se prilega šipon, renski rizling, 
souvignon, rumeni muškat, traminec. Posebno zanimivo je bilo poglavje o zorenju 
penečih vin, ki potrebujejo približno štiri leta, da dozorijo. Vina, ki jih hranimo doma, kadar 
jih dobimo v dar, izgubijo na kvaliteti in niso primerna za daljše hranjenje. Marko nam je 
popestril večer z anekdotami in lastnimi izkušnjami ob pridelavi vina. Prisotni smo si bili 
enotni, da smo preživeli lep večer, ki je bil  izpolnjen tudi z druženjem in  dobro voljo, ki 
nam je velikokrat primanjkuje. (Mojca Sedminek) 

 

SV. BIRMA: V sredo, 13. 11. 2019, je potekala sestanek za starše otrok 7. in 8. razreda 
– to je priprava na sveto birmo. Dar svete evharistije in sv. birme so spoznavali ob 
pričevanjih naše župnijske zavetnice, ob Maurica Cailetta (Bil sem prostozidar) in Vittoriu 
Messoreju. Starši so povabljeni, da tudi oni odgovorijo na vabilo za prejem svete 
evharistije, da jo bodo redno in vredno prejemali, ter da obudijo darove Svetega Duha. 
Daljna priprava je sestavljena iz naslednjih dolžnosti: reden obisk nedeljske svete maše 
- tudi sobotna maša je nedeljska; reden obisk verouka in narejena naloga; božična 9-
dnevnica in praznovanje božiča; 26. 1. 2019 bodo ob 10.30 prejeli Sveto pismo (dar je 8 
€); Velika noč; šmarnice ter povedane molitve. Povabljeni tudi, da sodelujete v 
župnijskem življenju: kot bralci, pevci, čistilci in čistilke kapele, … Bog Vas blagoslovi. 

 

SNEMANJE FILMA: V soboto, 16. 11. 2019, smo v graščini v Dupljah še enkrat snemali 
prizor filma z grofico in ko je Marija Goretti pri verouku. 


