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»In Beseda je postala meso in se naselila 
med nami. Videli smo njeno veličastvo...« 

(Jn 1,14) 
 

Spoštovani! 
 

V skrivnosti Božiča in vsakič pri sv. 
evharistiji se rojeva Božji Sin za nas in naše 
odrešenje. Božič in sv. evharistija 
sta zato med seboj tesno 
povezana in drug drugega 
dopolnjujeta, saj Gospod tako 
prihaja med nas kot naš 
Odrešenik. Po obeh skrivnostih 
nam je Bog čisto blizu.  

Poleg tega je Božič dogodek 
spremenenja, saj se je ob učlovečenju Božjega 
Sina spremenilo njegovo nebeško bivanje v 
omejeno zemeljsko bivanje. In pri sv. daritvi je 
tudi trenutek spremenenja, ko po Svetem Duhu 
kruh in vino postaneta telo in kri Božjega Sina. 
In zakaj vse to? Kakšen smisel ima vse to? 
Bog želi povzdigniti in pobožanstveti 
človeka in njegovo življenje ter celotno 
stvarstvo. To pomeni dvigniti in izpopolniti 
človeka na višjo raven, da bo postal bolj srečen 
in odrešen; bolj human in večji človekoljub. 
Božič naj nas torej odpre za druge, kakor se je 
Božje Dete odprlo za vsakega človeka in za 
odrešenje vsega človeštva ter celotnega 
stvarstva. K tej drži nas spodbuja tudi 
prihajajoče leto, posvečeno krščanski 
dobrodelnosti in solidarnosti. 

Naj bo letošnji Božič in prihajajoče leto v 
znamenju našega spremenenja. Naj nas Božja 
roka vodi in rešuje vseh naših malikov ter naših 
zaznamovanosti; naj nas varuje ter v nas 
oblikuje svojo podobo – podobo Božjega 
Deteta, ki vedno znova prinaša svežino in 
novost življenja. In končno: BOGU HVALA ZA 
VSE MILOSTI, ki jih je v tem letu bila deležna 
SKUPNOST MiR SLOVENIJA in vsi ostali. 
 

Mir in radost Božjega Deteta ter Božji blagoslov 
naj bodo vedno z Vami v letu 2011. 

Vaš urednik 
 

Šola krščanskega življenja: 
 

SVETA MAŠA – 2. del 
 

3. V tretji dvorani te Jezus povabi k mizi in 
pravi: “Prosim te, vzemi sedaj vse, kar imaš, 
vse, kar predstavlja tvoje življenje. Vse bom 
sedaj odkupil, tebe in vse, kar mi daruješ, čemur 
se odpoveduješ, vse bo Bog sprejel na oltarju.” 
Če ti je kaj pomembnejše od Boga, če mi tega 
ne izročiš, če imaš kakega malika, ki mu ga ne 
želiš dati, Bog tega ne bo sprejel. To obstaja na 
zemlji in ne pride v nebesa. Vsi laiki lahko 
darujejo vse, kar počno, vso svojo službo lahko 
prinesejo na oltar. Tako vse to odvzemajo iz rok 
zla in prinašajo Kristusu. 

4. Ker smo Bogu predali vse svoje življenje, 
prosimo Svetega Duha, da spremeni darove 
kruha in vina. To je najbolj mistična in 
najpomembnejša dvorana. Tu mi ne moremo 
ničesar več narediti. Tu vse dela Bog. “Gospod z 
vami. Kvišku srca. Spodobi se in je pravično, da 
se ti…zahvaljujemo Gospod.” Na začetku smo 
dovolili Bogu, da nas osvobodi greha, da nam 
ozdravi rane, da se lahko zahvaljujemo in 
sprejemamo od njega njegove darove, ki je Sveti 
in Dobri (Sanctus). 

Ko duhovnik položi roke na darove, se 
dogajata dve stvari: zakramentalno polaganje 
rok in molitev za klicanje Duha. Darovi se 
spremenijo v Jezusovo telo in kri. Molitve ne 
izgovarjamo več mi, ampak molimo z besedami 
evangelija. Jezus govori: “To je moje telo,” - zato 
vemo, da kruh zares postane Kristusovo telo. V 
vseh nas se tedaj dogaja tisto, kar se dogaja na 
oltarju in dogaja se za vse ljudi sveta, da bi bili 
ozdravljeni. “To je kelih moje krvi, ki se za vas in 
za vse preliva v odpuščanje grehov.” Nihče ne 
sme biti izgubljen in vse, kar je bilo izgubljeno, je 
sedaj rešeno. Tu je potrebno ostati v češčenju. 
“Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje 
vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi.” To 
pomeni: uničena je moč hudiča, greha in smrti. 
Sedaj živimo v popolnosti. Kruh in vino postajata 
Kristusovo telo in kri, prisotni kristjani postanejo 
Kristusovo Telo – Cerkev. Če Cerkev ne bi imela 
evharistije, ne bi bila Cerkev, ampak cerkvena 
skupnost. Tisti kristjani, ki nimajo evharistije, 
živijo od evharistije, ki se slavi pri nas, in tako so 
z nami povezani v maši. 

Četrta dvorana se končuje: “Po Kristusu, s 
Kristusom in v Kristusu…” 



5. Sedaj smo prerojeni, novorojeni Božji 
otroci in zato lahko prosimo Očeta - “Oče naš”. 

Ker smo mu izročili vse svoje življenje, nam 
on lahko izroči sebe. Prosimo njega, Jagnje 
Božje, da nam dá svojo ponižnost in 
pokorščino, prosimo ga, da nam odvzame 
naše grehe in dá nam da svoj mir, da bi bili 
vredni prejeti njegove darove. “Jagnje Božje, ki 
odjemlješ grehe sveta…” To, kar se dogaja pri 
maši, slavimo za vse človeštvo, za občestvo 
angelov in nadangelov. “Gospod, reci le besedo 
in ozdravljena bo moja duša…” Potem ne bo 
naša duša samo svobodna in čista, ampak tudi 
zdrava. Nismo zdravi, če ne moremo zaupati 
Bogu, da nas ljubi, če bežimo od njega in če se 
ga bojimo. Pokažemo mu vso svojo nevero, 
svoje rane in vse to postavimo pred njega pri 
obhajilu. Potem, ko smo sprejeli obhajilo, smo 
povezani z njim, vse mu lahko povemo, vse mu 
lahko zaupamo, se mu lahko za vse zahvalimo. 
Sedaj smo tabernakelj, monštranca. Nosimo ga 
v sebi, v svet, drugim, da bi posvetili celoten 
svet. 

“Pojdite v miru!” 
 

MODERNA DOBA POGASTVA 
 

Od najzgodnejših dni krščanstva so k 
Cerkvi pristopali ljudje različnih družbenih sred, 
brez globljega spoznanja krščanskega nauka in 
moralnih zakonov. Tako so se dogajala 
krivoverstva, saj se ljudje enostavno niso bili 
sposobni odreči svoje poganske preteklosti, 
kljub sprejetju Kristusa. V svetopisemskih 
besedilih Nove zaveze so nam ti problemi 
nakazani v posebnih elementih. Le-ti so podani 
kot notranji boji v posameznih skupnostih, katere 
pogosto niso imele pravih vodij. Poseben primer 
je bil, kako vernike odvrniti od sodelovanja v 
poganskih ritualih, prirejenih od oblasti 
(klanjanje kipov, malikovanje ipd). 

Cerkev je svoje praznike, ki se časovno 
prekrivajo s poganskimi praznovanji, odredila 
slaviti na iste dneve kot pogani slavijo svoje. 
Tako so kristjani, namesto, da se spominjajo 
poganskih praznovanj, sedaj slavili svoje 
praznike. Še danes se dogajajo podobne 
situacije. Ob krščanskih praznikih postajajo 
priljubljena tudi poganska slavja, ki pa nimajo 
ničesar skupnega z veseljem kristjanov, temveč 
mnogokrat ravno nasprotno. 

VESELJE ZNANO KOT NOČ ČAROVNIC 
Tradicionalno ljudsko veselje, znano kot 

noč čarovnic, ki se na ameriškem kontinentu 
slavi v noči praznika Vseh svetih, 31. oktobra, je 
neslišno prestopilo mejo Atlantika in se kot 
globalizacija razlilo po Evropi. Najprej, v 
nekatere zasebne lokale, ki negujejo ameriško 
kulturo, nato pa naprej na ulice. Nesmiselna 
naivnost sprejemanja takšne prakse je bila lažja, 

saj se kaže kot zabavna vsebina, ki naj bi 
izpolnila prazen čas med poletno brezskrbnostjo 
ter božičnim in novoletnim prazničnim vzdušjem. 
Šele drugotno prihaja na plan njena komercialna 
plat, saj se za vsako slavje izdatno troši za 
potrebne rekvizite, ki naj bi bili del splošnega 
veselja. 

Noč čarovnic s svojo ikonografijo 
izrezanih buč s prižganimi svečami, deli samo 
nekaj ur do postavitve nove božične in 
novoletne scene na javnih prizoriščih. Če bi 
vprašali povprečnega Američana, ki je po 
pravilih praktično dober vernik, zakaj slavi noč 
čarovnic, bi bil odgovor verjetno zaradi zabave 
in užitka. Še bolj so grozljivi elementi, kot so 
mrtvaške glave ali celo okostnjaki, ki visijo bodisi 
na vhodnih vratih stanovanj, bodisi na bližjem 
drevesu pred hišo. Cele ulice so okrašene v tem 
ozračju, že davno pozabljenega poganskega 
praznika, posvečenega bogu smrti in groze. 
Pravzaprav se slavi smrt. 

V ČEM JE VESELJE PRAZNIKA? 
Nekateri drugi liki, kot sta Dedek mraz ali 

Božiček, sta se uspela prilagoditi krščanski 
praksi, čeprav njuna vloga ne izhaja iz 
svetopisemskih temeljev. Vile, čarovnice, 
izrezane buče, so samo majhen del repertoarja, 
ki se nam dogaja in servira pred prazniki. Ta 
vsebina in praksa ne bi bila tako žaljiva in 
nasprotna za krščanske praznike, če bi svoj čas 
“igre” tempirali na kakšno drugo zgodbo. V tem 
primeru se zastavlja vprašanje pravic kristjanov 
za dostojno slavljenje svojih praznikov. To se 
prenaša tudi na tisto manj zavedno versko 
skupino, ki v nekrščanskem slavju vidi samo 
moderno prakso. V skladu s tem, je pogosto 
slišati od vernikov, da so izgubili tisto izvorno 
veselje in mir praznikov, še posebej Božiča in 
novega leta. Namesto tega, nam je čas navrgel 
neke nove običaje, ki nas silijo daleč od pravega 
duha in smisla vere. Posamezni verniki se tako 
srečujejo v cerkvi, kot v katakombah, da slavijo 
prihod novega leta, molijo in blagoslavljajo, 
namesto, da bi silvestrovali po trgovinah ali 
zadimljenih diskotekah. Ker je demokracija izvor 
pravic in obveznosti, je naša dolžnost, da tudi 
nasprotnikom Cerkve in njenega poslanstva, ne 
jemljemo svobode in pravice izražanja lastnega 
mnenja, hkrati pa jih spomnimo na spoštovanje 
svetega pri drugih. 
 

Odmevi iz življenja Skupnosti MiR: 
UTRINKI IZ DUHOVNIH VAJ 2010 

 
Kako lep je občutek, ko te 

sam Stvarnik sprejme kot 
dragocenega gosta tako, da te 
počasti sredi narave v vsej njeni 
lepoti, z žuborenjem potoka, 
žvrgolenjem ptic in ti v vročem 



poletnem dnevu ponudi prijetno senco in oddih. 
Kot božji dar je ambient, kjer so se odvijale 
letošnje duhovne vaje. Topla beseda gostujočih, 
nasmeh in stisk roke ob prihodu ti omehča srce, 
tako da zadobiš občutek, da si iz vsakdanjega 
hrupnega življenja našel pravi kraj zase. 

Po uvodnem pozdravu vsem navzočim, 
ki ga je prisrčno izrekel voditelj duhovnih vaj g. 
Miran Kelvišar, smo se med seboj predstavili in 
seznanili s hišnim redom. Sledila je tišina, v 
kateri so se odvijale duhovne vaje vse naslednje 
dni. 

Teme duhovnih vaj so bile skrbno 
načrtovane in še skrbneje predstavljene. Človek 
sam, ta največji čudež Božjega stvarstva, je bil 
središčna tema, skozi katero nas je rdeča nit 
povezovala, odpirala naša srca, vodila 
razmišljanja, poglabljala hrepenenja in bogatila 
naša čustva in duha. 

Molitev, predvsem v obliki meditacije, 
nas je popeljala daleč nazaj v obdobje 
odraščanja ali še dlje, v čas pred rojstvom, kjer 
je lahko vsak posameznik podoživljal svojo 
preteklost, iskal lepe trenutke, ali pa se je 
spominjal manj lepih, bolečih dogodkov, ki so 
morda v duši zapustili globoke rane. Njih sled je 
lahko zaznamovala vse nadaljnje življenje ali 
celo življenje otrok. Kako velika je tolažba, ko 
spoznaš, da je duhovno bolečino mogoče 
zdraviti s pomočjo hagioterapije, katere smo bili 
tokrat deležni prav vsi. 

Skupinsko delo nas je še posebej 
obogatilo, saj je lahko vsakdo izrazil svoje 
poglede, izkušnje in razmišljanja na 
obravnavano temo, ob tem pa je bil od 
sogovornika ali voditelja skupine deležen 
takšnega odziva oziroma povratne informacije, 
katera je lahko potrdila ali dopolnila 
posameznikovo izkušnjo. Imeli smo tudi priliko 
za Sveto spoved, ki nas je očistila in olajšala 
bremen greha ter nam tako dala novega poleta. 

Svete maše, ki jih je daroval naš duhovni 
vodja g. Miran Kelvišar, smo ob zaključku dneva 
doživljali kot božji blagoslov na opravljeno delo 
in popotnico za lahko noč. 

Zaključek duhovnih vaj so popestrile 
izpovedi o naših vtisih, ki jih je lahko vsakdo 
svobodno izrazil. S pesmijo, ob zvokih kitare 
duhovnega vodje, smo dvigali svoja srca k 
Njemu, našemu Bogu, ki mu gre vsa hvala in 
čast, saj smo mu ob takšnih svetih časih še 
posebno blizu. 

 

DUHOVNE VAJE V TURNU 
 
Letošnje duhovne vaje so se odvijale 

sredi narave ob nekdanjem starem mlinu, ki je 
res pravi kotiček za prejemanje duhovne hrane. 
Vseskozi me je prevzemal občutek notranjega 

miru in počutil sem se kot doma. Le tako sem se 
lahko približal Jezusu, saj je bila moja 
oddaljenost od vere zelo dolga. 

 

 
 

V tem času sem spoznaval mnoge nove 
obraze ljudi, ki so željni podobne duhovne rasti, 
kot jo iščem jaz. Njihove izkušnje so mi potrdile, 
da sem na pravi poti. Med sabo smo podelili 
mnoge duhovne izkušnje in z molitvijo utrjevali 
vero, kar je blagodejno delovalo na celjenje 
naših duhovnih ran. Prijetno me je presenetilo 
spoznanje, da smo se v tem kotičku Slovenije 
zbrali udeleženci iz vseh strani naše domovine, 
tako iz Primorske in Prekmurja, iz Dolenjske in 
osrednje Slovenije. To mi je dalo občutek, da se 
med nami Slovenci tke nekakšna nova vez, kar 
sem pripisoval delovanju Svetega Duha. Tako 
se mi je ob mnogih novih spoznanjih  in molitvah 
pričela vračati tista moč, ki sem jo izgubil v 
trenutku, ko sem se oddaljil od vere in zašel na 
kriva pota. 

Po teh duhovnih vajah se je v mojo 
notranjost naselil mir, ki je v meni veliko bolj 
prisoten kot doslej. Molitev mi postaja prijetnejša 
in vse bolj potrebna duhovna hrana. Pot, ki me 
vodi k Jezusu, se mi zdi vedno lažja, saj v sebi 
ne čutim več tistih zavor, ki so me leta in leta 
obremenjevale. Veliko osvoboditev duše sem 
doživel ob spovedi pri našem duhovnem vodji 
gospodu Miranu Kelvišarju. 

Tudi njegovi nagovori in podajanje 
duhovnih vsebin na visokem teološkem nivoju 
so me vodila k novim, globljim spoznanjem. Prav 
tako mi je bilo delo z drugimi člani v Skupnosti v 
veliko veselje in srečen sem, ker se med njimi 
počutim sprejetega. 

 

*** IZOBRAŽEVANJE *** 
 

Skupnost MiR Slovenija je študijsko 
delovna skupnost, ki tudi s študijskimi uspehi 
aktivnih članov potrjuje svoje poslanstvo in 
pripadnost. Ti so nam vsem v veselje in 
vzpodbudo. S hvaležnostjo jih polagamo na oltar 
pred Božje obličje. Letos je postal: 
♦ MAGISTER ZNANOSTI iz dogmatične 

teologije naš duhovni asistent g. Miran 
Kelvišar 

♦ KATEHETSKO PASTORALNO ŠOLO so 
zaključili štirje aktivni člani Skupnosti 

♦ V 1. LETNIK KPŠ sta se vpisala dva člana. 



 

*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: 
 

• Skupnost MiR Slovenija želi vsem 
podpornim članom Skupnosti MiR, vsem 
dobrotnikom in ljudem dobre volje obilo 
miru in veselja ob prihajajočih praznikih ter  
Božjega blagoslova in Marijinega varstva 
v letu 2011! 

 

• Skupnost MiR 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! 
 

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

 
 

MISEL MESECA: 
 

»BLAGOR JI, KER JE VEROVALA...« 
 

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 
 


