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»Tako naj v moči Svetega Duha vsi 
postanemo telo vstalega Sina, ki nas vse 

brez razlike združuje v sebi.« 
(2. evharistična molitev za spravo) 

 

Spoštovani! 
 

Cerkev živi iz evharistije, saj le tako 
lahko postaja podobna Kristusu in je tudi 
deležna njegovega poveličanja. Sveti Duh je 
moč našega spremenenja. V sv. maši nas in 
zemeljsko Cerkev odpira in povezuje Sveti 
Duh za občestvovanje s Kristusom, z 
nebeško ali poveličano Cerkvijo in tudi s 
trpečo Cerkvijo v vicah. Tako nas vse, brez 
razlike, združuje v sebi in kaže na občestveni 
vidik sv. daritve. Ker nas Sveti Duh brez 
razlike vse povezuje v eno, je resnično 
ustvarjalec in uresničevalec, ter graditelj 
pravih božjih občestvenih vezi med nami. Sv. 
daritev se nam torej razodeva kot kraj Božje 
kenoze oz. Božjega izpraznjenja za(radi) nas, 
kot kraj dokončne in popolne Božje 
predanosti človeku iz katerega raste novi 
človek in občestvo popolne podaritve drug 
drugemu. Jezus nam pravi: “Zgled sem Vam 
dal: Ljubite drug drugega, kakor sem vas 
jaz ljubil.” Jezus nam je v sveti daritvi zgled 
popolnega izničenja; zgled popolne in 
predane žrtve za moje in tvoje odrešenje. Je 
v tem res skrita moč Svetega Duha? Ali 
morda ne iščeš in ne pričakuješ vse 
prevečkrat bolj takšno moč, ki hoče na vsak 
način in za vsako ceno triumfirati nad 
drugimi? Ali res vsak dan iščeš Jezusa in 
njegovo Moč – Svetega Duha? 

Sveti Duh uživa in se najbolj veseli, ko 
ti postajaš vedno bolj podoben Jezusu. In 
ravno, v sv. daritvi nam Jezus najbolj iskreno 
in brez igre razodeva svoje obličje, svoje srce 
in svoje globine, skratka vse svoje bitje in 
življenje. Velikonočna skrivnost in sv. 
daritev nam govorita, da Jezus misli, dela 
in govori zares. Zato daje življenje in gre tudi 
radikalno do konca. Kaj pa ti…? 

Naj Vstali in Poveličani, Prvi in Zadnji, 
vedno bolj vstopa v Vaše življenje in Vam 

odkriva, s kako predragoceno krvjo ste 
odrešeni, da bo Aleluja zares radostni spev 
Vašega življenja. 

Vaš urednik 
 

NOVI CELJSKI ŠKOF –  
Msgr. dr. STANKO LIPOVŠEK 

 

Papež Benedikt XVI. je, 15. marca 
2010, za novega celjskega škofa imenoval 
dosedanjega župnika mariborske stolne 
župnije sv. Janeza Krstnika, msgr. dr. 
Stanislava Lipovška. Novemu g. škofu 
iskreno in prisrčno čestitamo, z željo naj ga 
dobri Bog varuje in vodi, ter 
izpolnjuje s svojimi darovi, da 
nas bo kot dobri pastir vodil k 
Njemu. Posvečenje bo prejel 
v soboto, 24. aprila 2010, ob 
16.00 v celjski stolni cerkvi sv. 
Danijela. Molimo zanj. 

 
Šola krščanskega življenja: 
 

EVHARISTIJA IN SVETI DUH (2) 
 

Evharistija je sočasno simbolično 
delovanje, ki nosi stvarnost, ne katere koli 
jedače in pijače, temveč Kristusovo telo in kri. 
Tu se dogaja, da ima “udeleženost, v 
Kristusovem telesu in krvi, posledično ravno 
to, da prehajamo v tisto, kar prejemamo.” 
Stvarnost postaja simbolična. Vsi stopajo v 
občestvo z Bogom in vsi postajajo eno med 
seboj. Le – te čaka vrnitev v raj, v osebe 
troedinega Boga. 

Tukaj je pomembno poudariti, da je 
pashalni del, vedno označeval spomin 
osvoboditve Izraelove skupnosti. Preko 
starozaveznega qahala, skupnosti, v kateri 
Jahve rešuje posameznike. Tisti, ki pripada 
Božjemu ljudstvu, lahko in mora sodelovati v 
slavljenju Pashe. Torej, pri slavljenju 
evharistije, ni toliko beseda o tem, da mi 
zajamemo ta del, temveč, da ta pretekli 
dogodek, sedaj zajame nas. Če ni našega 
odziva, potem tudi ni odrešenja. Ljubezen je 



svobodna odločitev človeka, čeprav ob 
opori milosti. 

V evharistiji se dogaja tudi nekaj 
drugega. Sveti Pavel imenuje Cerkev 
Kristusovo telo (prim. 1 Kor 12,27). To telo se 
ustvarja z evharističnim praznovanjem. S tem, 
ko verniki zaužijejo Kristusovo telo, postajajo 
Kristusovo Telo. Krst je kal, ki v evharistiji 
doraste v uresničitev bogastva vsebine v sebi 
(to občestvo je posebej izraženo v prim. Jn 
6,50; 1 Kor 11,17-34 in 1 Kor 10,16). 
Zedinjenje v evharistiji postane tako realno 
zedinjenje s Kristusom, da je občestvo vseh 
zedinjenih Kristus sam. Evharistija je torej tista 
stvarnost, ki realizira vidnost Jezusa Kristusa 
v občestvo vernikov. Ko Jezusa praznujemo, 
se povezujemo z Očetom in med seboj, in 
pravzaprav po tem postajamo podobni 
Troedinemu Bogu. Takšna uresničitev vidnega 
Kristusa, v evharističnem občestvu vernikov, 
postane uresničenje odrešenja. V krščanskih 
dokumentih, tekom celotne zgodovine Cerkve, 
so prisotne podobne misli. 

Prvi kristjani so na poseben način 
preživljali bratstvo. Odločitev, da bo lastnina v 
Jeruzalemu skupna, je bila gotovo motivirana 
z evharistijo (prim. Apd 2,44). Neprenehoma 
so bili skupaj, vsak dan molili v templju in po 
hišah lomili kruh, ki je simbol za evharistijo. 
Slavili so Boga in zato uživali naklonjenost 
naroda (Apd 2,42-47). Samo tisti, ki doživlja, 
da je v Bogu rešen, da je v občestvu z brati in 
z Bogom, Boga hvali in se mu zahvaljuje. 
Takšen človek se zaveda, da se evharistijo 
lahko slavi samo s čistim srcem in predvsem v 
nesebični edinosti z brati (prim. 1 Kor 11,17-
34). 

Pri evharistiji je vloga Svetega Duha 
prav tako velika. Sadu evharistije, t.j. 
občestva, brez njega, sploh ne bi bilo. Apostoli 
niso slavili evharistije, dokler jih Jezus ni 
zapustil. Sveti Duh pred Kristusovim odhodom 
ni deloval, čeprav je bil apostolom že prej 
poslan. Tudi Cerkev pred vstajenjem in 
Vnebohodom ni zaživela. Jezus je bil med 
ljudmi še viden in ni bilo potrebe po njegovem 
Telesu kot občestvu, v pričevanje. Za 
nastanek občestva, je bilo potrebno, da pride 
Sveti Duh. On pa ni deloval, dokler je bil Jezus 
z apostoli. Toda, dokler ni bilo skupnosti, 
občestva, ljudje svojega odrešenja niso mogli 
občutiti, ker samo v občestvu nastaja 
odkupljenje. Zato je razumljivo, da Jezus pravi 
apostolom, da je za njih bolje, da on odide 
(prim. Jn 16,7). Potem pa je cilj Kristusove 
žrtve in evharistije, ki posedanji in dela 
Kristusovo žrtev učinkovito, v tem, da se vsi 

ljudje združijo, da se zbere tisto, kar je po 
Adamu bilo izgubljeno in da se po tem 
zedinjenju vsi spravijo z Očetom (prim. 1Jn 
4,10 in 1,7; Raz 5,6-14). 

 

Odmevi iz življenja Skupnosti MiR: 
 

SV. MISIJON DECEMBER 2009 
 

Program Svetega misijona je bil zelo 
skrbno načrtovan. Vodila ga je Skupnost MiR 
Slovenija s pokroviteljstvom g. župnika iz 
Unca, g. Mirana Kelvišarja. 

Posamezni člani Skupnosti so v 
predavanjih predstavili različne teme 
pomembnih vsebin iz vsakdanjega življenja 
kot so: Vrni se k prvi ljubezni, Kako ohraniti in 
poživiti ljubezen v zakonu in družini, ter Blagor 
tebi, ki si se zaupal ljubezni. Poleg predavanj, 
so bile organizirane še delavnice z 
veroučenci. Le – ti so se praktično soočali s 
svetopisemskimi resnicami na temo “Živeti je 
lepo” ter “Svoboda in spolnost”. Sledila so tudi 
pričevanja o pristnih doživljanjih izkustev v 
božjem okolju. 

 

 
 

V veliko veselje je bilo množici 
župljanov predstaviti izkustvo o srečanju z 
Božjo ljubeznijo. To izkustvo je pripomoglo, da 
se je v marsikatero zakonsko življenje začelo 
naseljevati razumevanje, umirjenost in 
zaupanje. Spoznali so, da niso sami, da je 
Bog med njimi, da je on nosilec ljubezni, da je 
on Ljubezen. 

Svete maše, ki jih je vse dni Svetega 
misijona daroval gospod župnik Kelvišar, so 
bile nekaj posebnega, saj jih je obogatila 
meditativna molitev, petje in na koncu 
posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu. 
 

SREČANJE Z g. NADŠKOFOM 
DR. ANTONOM STRESOM 

 

Dne 1.3.2010, smo bili povabljeni na 
spoznavno srečanje z g. nadškofom dr. 
Antonom Stresom v Ljubljani, kakor tudi 
predstavniki vseh ostalih gibanj v okviru 
katoliške Cerkve na Slovenskem. 

Po prisrčnem sprejemu, nam je g. 
nadškof izkazal pozornost s pozdravnim 



govorom, v katerem je poudaril, da 
predstavljamo zaželjen topel tok verskega 
življenja v Cerkvi oziroma pripadnosti Cerkvi, 
ki je poleg hierarhične strukture, potreben v 
katoliški Cerkvi že od vseh njenih začetkov. 
Tako smo se čutili sprejete in zaželjene na 
pastoralnem polju v mnogih oblikah delovanja, 
oznanjevanja in pričevanja za Jezusa 
Kristusa. 

Po prijetnem druženju z g. nadškofom 
in med sabo, smo se opogumljeni podali v 
nove čase z zavestjo, da nas spremlja njegov 
blagoslov. 

 

DUHOVNA OBNOVA ZA 
BIRMANCE NA UNCU 

 

Skupnost MiR je organizirala duhovno 
obnovo za birmance župnije Unec. Mladi, ki so 
vajeni sodobnih izzivov družbe, so preživeli 
sobotni dan v duhu skupnosti. Tako smo 
skupaj odstirali vprašanja o smislu življenja, o 
najglobljih hrepenenjih, ki jih ima mlad človek, 
vstopajoč v svet odraslih. Spraševali smo se, 
od kod prihajamo, kam potujemo na svetu in 
kaj storiti, da bo imelo življenje pravo 
vrednost? 

Ob psalmu 139, smo s psalmistom 
razmišljali, katere besede se nas najbolj 
dotikajo in nas utrjujejo v veri v vseobsegajočo 
božjo ljubezen in skrbi za vsakogar izmed nas, 
ki smo v svoji enkratnosti dragoceni v božjih 
očeh. 

Odkrivali smo tudi skrivnost zla, ki nas 
obkroža in napada. Tako smo se spraševali 
tudi o lastnih grehih, o tem, kaj sploh greh je in 
o lastnih izkustvih greha. Odlomek iz Prve 
Mojzesove knjige, o izgonu iz raja, je osvetlil 
izvirni greh. Ob tem so birmanci z gospodom 
župnikom zaorali na globoko z izpraševanjem 
vesti in pripravo na zakrament spovedi. 

Po skupnem obedu je tekla beseda o 
Jezusu s pretresljivo zgodbo o veliki ceni, ki jo 
je plačal za nas. Birmanci so odgovarjali na 
vprašanja o veri v Jezusa Kristusa, ter o hoji 
za Njim. Poslušali so, kaj pomenijo odlomki iz 
evangelijev zanje danes, se spraševali, kaj jim 
Jezus pomeni, kakšen je zanje in kaj od Njega 
želijo. 

Zaključili smo s petjem, ki je skozi vso 
obnovo spremljalo dogajanje in prav duhovna 
glasba je tista, ki dviga duha in poraja veselje 
ob doživljanju božje bližine. Bilo je živahno, 
vendar je zanimanje birmancev za tovrstno 
oznanjevanje pritegnilo njihovo pozornost. Za 
vse nas pa bogata izkušnja ob delu v božjem 
vinogradu. 

 

*** DROBTINICE *** 
 

Ta besedica mi zveni tako vsakdanje, 
še posebej, če pomislim na krušne drobtinice. 
Šele potem, ko sem v meditaciji slišala stavek: 
“Ti, ki nam vsak dan z veliko žlico trosiš 
drobtinic,” sem ob tem pomislila na pomen 
drobtinice. To me je predramilo. V moji duši je 
ta besedica zadonela globoko, kot da bi jo 
slišala prvič. Zaorala je novo brazdo, ki sem jo 
začutila kot razgrnitev nečesa novega. 

V mislih sem se zagledala, kako name 
padajo številne drobtinice. Ne krušne, pač pa 
drobtinice mojih vsakodnevnih opravil. 
Številnih drobnih dejanj, skrbi, ki se mi 
porajajo. Predvsem pa energija, volja, zamisli, 
kot da bi bile samoumevne za obvladovanje 
vseh mojih vsakodnevnih opravil. Kaj je to? 
Kdo mi pošilja vsa ta sporočila in naloge, da 
delam, kar delam? In zakaj delam prav tako in 
ne drugače? Kdo mi vse to narekuje, kdo stoji 
za tem? Ti, o, ljubi Bog! 

A jaz? Kaj počnem jaz? Sprašujem se, 
kje si? Zakaj Te ne spoznam, začutim, 
zaznam? Ali sploh verjamem, da obstajaš, da 
si med nami navzroč, čeprav hrepenim po 
Tebi in čakam? Nestrpno čakam, da se mi 
razkriješ, hkrati pa dvomim in si mislim, morda 
pa Te ni. Naj opustim to hrepenenje ali naj še 
vztrajam in Te iščem še naprej? Kako naj se 
Ti predajam in zaupam, ko pa je v moji duši na 
tistem mestu, kjer čutim, da bi moral biti Ti, 
vse prazno? 

To moje razmišljanje seže tako 
globoko, v dno srca, do bolečine, do solz. Zato 
do solz, ker odkrijem spoznanje, da si. Da si tu 
ob meni, z menoj, vsak trenutek in od vedno in 
za vedno. Začutim, da “z veliko žlico nad 
menoj trosiš drobtinic,” ki me usmerjajo, vodijo 
in hranijo, kot vsakdanji kruh. Jaz pa tega ne 
vidim in ne čutim. 

Še bolj me zaboli, ko pomislim, kakšna 
je moja zahvala. Res se obnašam tako, kot da 
Te ni. Kot da je moje življenje le moje in Te 
iščem le zato, ker Te potrebujem, da me v 
današnjem vsakodnevnem vrvežu umiriš. 
Dopustim, da čas beži z mislijo, “bo že kako.” 
Tudi v molitvi, v kateri Te prosim za vsakdanji 
kruh, sem površna. Prosim Te le iz navade. 
Drobtinice pa, ki mi jih daješ, kot smeti 
pometam iz mize. O, ljubi Bog, oprosti mi. 

Želim se Ti zahvaliti za to moje novo 
spoznanje. Spoznanje, da so “drobtinice, ki jih 
trosiš z veliko žlico,” Tvoji darovi, ki bogatijo 
moje življenje. Hvala Ti. 

     T.B 



 

*NE PREZRITE* NE PREZRITE* 
1. PRIJAVA NA HAGIOTERAPIJO: 

 

 Po interni prijavi (031/498-303) se v Centru za 
hagioterapijo Unec in Turno izvaja 
individualna pomoč po metodi hagioterapija. 

 

Dodatne informacije in pogovori:  
031/498-303 ob torkih od 18. do 20. ure. 

 

2. AKTUALNO: 
 

• Skupnosti MiR Slovenija vabi vse podporne 
člane, da obnovijo svoje članstvo v letu 
2010. Letna članarina znaša 20€. Plačate 
lahko v enkratnem znesku ali dveh obrokih. 
TRR: 30000 – 0004881949 
Bog povrni! 
 

• V postnem času PRIPOROČAMO še 
posebej Ivančićeva križeva pota! 
 

• Skupnost MiR SLO je izdala novi milostni 
podobi Jezusovega in Marijinega Srca. 

• Vse o naši Skupnosti MiR si lahko 
ogledate na prenovljeni spletni strani:  
http://www.mir-slo.si 
 

 
 

MISEL MESECA: 
»BISTVO EVHARISTIJE JE V 

OBČESTVU.« 
 

3. PRI NAS LAHKO DOBITE:  
 

Tomislav Ivančić: 
MOLITEV, KI ZDRAVI 

 
Knjiga je praktična nadgradnja 
avtorjevega temeljnega dela 
»Srečanje z živim Bogom«. 
»Pričujoče delo zelo sugestivno 
prebuja v bralcu in molivcu željo 
po tej konkretni rodovitnosti 
molitve, ki vodi v celovito zdravje 
človeka.« 

dr. Marjan Turnšek
 

Cena: 7,72 € 
 

Tomislav Ivančić: SREČANJE 
Z ŽIVIM BOGOM 

 
Knjiga prof. Tomislava Ivančića, ki 
vsebuje prve zametke hagioterapije. 
Zagotovo vam bo segla do srca in vam 
pomagala oblikovati ali poglabljati 
zrelo ter odraslo vero za naš čas.  

»Prepričan sem, da bo 
prevod te knjige v dragoceno 

pomoč vsem pastoralnim delavcem v Cerkvi na 
Slovenskem, ki se trudijo na polju oznanjevanja z 
novo evangelizacijo v našem narodu, kot tudi 
tistim, ki želijo svojo vero poglobiti ali jo na novo 
poživiti oz. spoznati.« 

dr. Franc Rode 
Cena: 10,85 €                             nadškof in prefekt 
 

 
 

 

Tomislav Ivančić: POJDI Z MENOJ 
 
Križev pot, ki nas nagovori in nam 
pomaga odkrivati naše življenjske 
križe ter kako naj jih z Jezusovo 
močjo in pomočjo sprejmemo.  
 
 
Cena: 2,71 € 
 
 

Tomislav Ivančić: 
MARIJIN KRIŽEV POT 
 

Ta križev pot nas skupaj z Marijo 
na zelo bogat in doživet način 
izpod peresa prof. Ivančića 
popelje na pota našega 
odrešenja. 
 

Cena: 2,50 € 
Cena 2xCD: 12,52 € 
Cena audio kasete: 6,26 € 
 

NAROČILA: Skupnost MiR Slovenija, 
UNEC 57, 1381 Rakek  ali 

031/498-303 ali e-pošta: mir.slo@rkc.si 
Dobite jih tudi v katoliških knjigarnah. 
AGAPE – Glasilo Skupnosti MiR 
Slovenija 
UNEC 57, 1381 Rakek 
 

Odgovarja: Miran Kelvišar 
 


