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»Čas se je dopolnil in Božje 
kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in verujte 

evangeliju!« Mr 1,15 
 
 

V letu Svetega pisma in v času posta 
smo povabljeni, da v nas globlje prodre 
življenje, ki nam ga podarja Bog. Ta nam v 
vsem svojem bogastvu prinaša obilne 
sadove in darove, ki v tem svetu 
ponavzočujejo bližino Božjega kraljestva in 
njegovega delovanja. Navzočnost le tega 
rešuje vse, kar je bilo v nas mrtvo in 
izgubljeno. Tako vidimo in spoznavamo, da 
se je čas v nas dopolnil in dozorel za nova 
obzorja našega delovanja – služenja in 
življenja. Bližina Božjega kraljestva se 
razodeva v posamezniku skozi njegove 
darove in sadove. Vse to je dar neizmerne 
Božje ljubezni, ki nas vabi, da obrnemo 
svoja srca k Njemu, ki je daroval svoje 
življenje. Zato je vabilo k spreobrnenju prva 
zahteva Jezusovega oznanjevanja. 
Spreobrnenje te napravi bolj človeškega, 
bolj božjega in bolj svobodnega. To je prvi 
korak, da mu postaneš vsaj malo podoben. 
Drugi korak, v katerem mu lahko postaneš 
še bolj podoben in eno z njim, pa je, da se 
prepustiš in veruješ njegovi besedi, 
njegovemu glasu, ki je evangelij. Skozi 
njega govori in lahko v tebi deluje ravno 
Jezus. Zato »veruj evangeliju« in vse bo v 
redu. Marija najbolj verodostojno potrjuje 
resničnost teh besed in evangelist Luka 
tudi, ko pravi: »Blagor ji, ki je verovala, da 
se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!« 
(Lk 1,45) 

V postnem času se bo naša 
Skupnost predstavila tudi na Dolenjskem in 
sicer v soboto, 24.3. 2007 ob 19h v župniji 
NM-SV. LENART. Veseli in hvaležni smo, 

 
da lahko vsebine evangelizacije in 
hagioterapije po načinu prof. Tomislava 
Ivančića približamo in predstavimo tudi v 
novomeški škofiji. Bog pa naj da temu svoj 
blagoslov. 

Naj se postni čas v Vas dopolni in 
Vam približa Božje kraljestvo v vsem sijaju 
velikonočne ALELUJE! 
 
 

Vaš urednik 
 
 
 

DUHOVNA DIMENZIJA 
ČLOVEKA 

 
 

Ko govorimo o ponovnem odkrivanju 
duhovne dimenzije v človeku oz. o 
odkrivanju duha v človeku, ki se po sv. 
Pavlu deli na telo, dušo in duha (1 Tes 
5,23), značilno samo za naš zahodni način 
razmišljanja, lahko rečemo, da takšno 
razumevanje človeka srečujemo v celem 
Svetem Pismu in v krščanski tradiciji. 

Nastalo je z razvojem človekovega 
poimenovanja sebe, sveta in Boga v času 
dolge zgodovine procesa evolucije. Človek 
v tem procesu prihaja do tega, da obstaja 
»nekaj«, kar je nad vso vidno stvarnostjo. 
Tako v tem procesu osmišljanja in 
razumevanja vsega ustvarjenega, prihaja 
do mešanja in prepletanja poimenovanja 
duše, psihe in človekovega duha na eni 
strani in telesa (telesnosti) na drugi strani. 
Mnogim še danes ta milo rečeno »delitev« 
ni jasna. Pojem telesnosti je razumljiv, ker 
je telo vidno in otipljivo. Duševno ali 
psihično je do neke mere razumljivo, ker se 
pojavlja in odraža v telesnem, medtem, ko 
se o duhovni dimenziji ali človekovem duhu 
malo ve. A duh je morda tudi najočitnejši in 
»vsezajemajoč«, ker se odraža skozi psiho, 
dušo in telo. 



Človekov duh po Svetem pismu 
nikoli ne umre, ampak se vrača k Jahveju 
(prim. Job 34,14). Nasprotno duša (psiha) 
lahko umre in je predana smrti (Ps 78,50), 
kakor tudi suhe kosti (telo) (Ps 63,2). Tudi, 
če se spusti v globine podzemlja (Ps 30,4, 
Prg 23,14), bo Božja vsemogočnost 
naredila, da ona ponovno vstane in zopet 
oživi raztresene kosti. S Kristusovim 
vztajenjem je človeku odprta pot, da ves s 
telesom, dušo in duhom, zopet postane 
»živa duša« in kot pravi sv. Pavel »duhovno 
telo« in on bo ves vstal (1 Kor 15,45; prim. 
1Mz 2,7). 

Zato Cerkev v prvih večernicah v 
tednih adventa bere omenjen tekst (1 Tes 
5,23). Ker človek v celoti potrebuje in 
pričakuje Kristusov prihod: »A sam Bog, 
izvor miru, naj vas popolnoma posveti! In 
naj se vse, vse naše bitje – duh, duša in 
telo – ohrani brezmadežno za prihod 
našega Gospoda, Jezusa Kristusa.« 

Iz tega izhaja, da je svetopisemsko, 
krščansko razumevanje človeka edino 
celovito: da je človek telo, da je on duša, 
da je on duh. 

Cerkev zato tudi moli: »Posveti 
Gospod vse naše bitje, našo dušo in telo, in 
ohrani nas brezmadežne za prihod tvojega 
Sina.« 

Duh človeka, tako imenovana 
duhovna dimenzija je področje potencialne 
sposobnosti in hkrati tudi instrument, s 
katerim človekova duša (psiha) in preko 
psihe tudi telo, vzpostavlja komunikacijo z 
Bogom: »Moja duša hrepeni po tebi ponoči, 
duh v moji notranjosti te išče zgodaj 
zjutraj.« (Iz 26,9) 

Psiha in duhovna dimenzija človeka 
so vidno povezane in ko pride do prekinitve 
te povezanosti, nastajajo razne bolezni. 

V Svetem pismu najdemo tudi 
različne funkcije človekove duhovne 
dimenzije. Predhodno navedeni funkciji 
komunikacije z Bogom je človekovo iskanje 
Boga. Cerkev moli: »Okrepčaj nas s svojo 
besedo in očisti nam pogled duha.« Sveti 
Teofil Antiohijski nas navaja na »oči« duha. 
Z njimi človek gleda Boga. Duhovna 
dimenzija človeka s svojimi »organi«, če 
uporabimo analogni govor, omogoča 
človeku, da gleda Boga, ki je Duh, ki je na 
drugi strani, v onostranstvu, 
transcedentalen, Drugi. Ta človekov 
duhovni organ je lahko bolan. 

»Boga gledajo edino tisti, ki ga lahko 
vidijo, to je, če imajo odprte duhovne oči. 
Vsi imajo oči, vendar so nekaterim prekrite 
s temo in ne vidijo sončne svetlobe. Če 
slepi ne vidijo sončne svetlobe, še ne 
pomeni, da ona ne sije, obstaja, ampak 
morajo slepi to pripisati sebi in svojim 
očem... Tako so tudi tvoje oči zastrte s temo 
zaradi tvojih grehov in hudobnih del. 
Vendar, če želiš, lahko ozdraviš. Pojdi k 
zdravniku in on ti bo odstranil mreno z oči 
uma in srca. Kdo je ta zdravnik? To je Bog. 
On po svoji Besedi in modrosti ozdravlja in 
oživlja.« 

Tako lahko obzirno zaključimo, da 
vsak človek na nek način komunicira z 
Bogom. Ateist s poslušanjem vesti, vernik 
pa s poslušanjem vesti in Božjih zapovedi 
na življenjski poti. V kolikor te komunikacije 
ni, se v človeku rojeva nenaravno stanje, ki 
vodi do različnih duhovnih bolezni. Le–te se 
lahko izražajo na psihi in telesu. Najvidnejši 
primer so odvisnosti vseh vrst, agresija in 
avtoagresija, depresija,... S čiščenjem 
»duhovnega pogleda« z različnimi oblikami 
duhovne pomoči, človek prihaja do jasnega 
pogleda, smiselnosti življenja in vseh 
življenjskih situacij. 

 

 
 
 
 

HAGIOTERAPIJA 
IN MOJA VRNITEV K BOGU 

 
 

Ko sem se prvič pred dvema letoma 
srečala s hagioterapevtko sem si 
predstavljala, da sem poiskala njeno pomoč 
zato, da bi pomagala mojemu možu iz 
globoke depresije. Nisem se zavedala, da 
že s tem, ko se z njo pogovarjam in ji 
odkrivam moje stiske in rane stopam na 
novo pot, pot, ki me vodi k Jezusu Kristusu. 



Res, takrat sem doživela neko notranjo 
čudežno preobrazbo, ki si jo še danes ne 
znam razložiti. Občutek imam, da je 
hagioterapevtka vame »vdihnila« Boga. 

Ko sva se z možem po nekaj 
srečanjih v Turnem pri Šentjurju od 
hagioterapevtke poslavljala nama je dejala: 
»Oh, ne skrbita, saj se bomo še 
srečevali…«. Takrat nisem razumela, kaj 
ima v smislih, razvozlala sem šele potem, ko 
smo se v Ajdovščini srečali na skupini, ki jo 
vodi g. Ivan. 

Že prvi vtis na ambient, ljudi v njem in 
Ivanova razlaga prvega dela knjige 
»Srečanje z živim Bogom, prof. Tomislava 
Ivančića, me je pritegnilo, da mi ni bilo težko 
na naslednja srečanja voziti se iz Kopra v 
Ajdovščino, če tudi v slabih vremenskih 
razmerah. 

Tako sem dejansko začela čutiti, da 
se v meni nadaljuje delo, ki ga je začela 
hagioterapevtka. Bog, ki sem ga prejela s 
krstom je v meni – po dolgih letih tajitve in 
zanikanja – oživel. Začutila sem, da mu 
moram odpreti srce. Hotela sem, a vendar 
sama  tega nisem zmogla. 

Srečanja v Ajdovščini mi pomagajo 
umirjati mojo nestrpnost in vznemirjenost. 
Pomagajo mi odpirati moje globoko notranje 
čutenje, vzpodbujajo me k molitvi in k 
pogovoru z Jezusom Kristusom, k prošnji in 
zahvali za njegovo pomoč, saj odkrivam, da 
se moje prošnje uresničujejo in  moje želje 
izpolnjujejo. 

Po vsakokratnem srečanju skupine 
se nekaj časa počutim kot, da počivam v 
Božjem naročju. Prijetno mi je in misel mi 
kar sama od sebe potuje k dobremu, 
lepemu, k ljubezni do Boga in bližnjega… 
Seveda z vsakodnevnimi problemi in izzivi 
življenja se ta prijeten mir razblini in takrat 
začutim potrebo po ponovnem srečanju s 
skupino, ki me spet popelje na pot k Jezusu. 

In hvala Bogu, ki mi na tak prepričljiv 
način kaže, da resnično obstaja in me 
spremlja. 
 
 

A.B., Koper 
 
 

HAGIOTERAPIJA 
IN MOJE ŽIVLJENJE 

 
 

Leta 1997 sem začel zdraviti svoj 
alkoholizem s pomočjo skupine, ki deluje po 
sistemu dr. Ruglja. Ko sem po štirih letih 

zdravljenja zapadel v močna depresivna 
stanja, so mi nekateri prijatelji in tudi 
terapevt predlagali naj se vključim v 
cerkveni pevski zbor. Mlada leta sem 
namreč prebil ob verni materi in manj 
vernem očetu, po krščanskih vrednotah. 

Kasnejše življenje sem po nekem 
čudnem scenariju prilagodil komunističnemu 
oblastnemu režimu, ki se je zaradi mojega 
alkoholizma in strahu pred njim dobesedno 
pritihotapil vame s svojimi utopističnimi 
ideološkimi pastmi. Moja pridnost in 
alkoholična upogljivost sta botrovali,  da se 
nisem dovolj močno postavil na stran svoje 
tradicionalne nazorne drže, ki sta jo mi 
podarila starša in Bog. 

Po nekaj let petja v cerkvenem 
pevskem zboru in rednem obisku prve 
jutranje maše, so se v meni začele prebujati 
še hujše reči, kot depresija. Bil sem hudo 
obremenjen sam s sabo. Na hčerin predlog 
sva z ženo  obiskala hagioterapevtko in že 
po prvem obisku se je v meni nekaj zgodilo. 
Lahko rečem, da sem tisti večer doživel 
srečanje z živim Bogom. Ne vem, kaj se je v 
meni tistega večera po molitvi 
hagioterapevtke zgodilo, zagotovo pa vem, 
da se je moj odnos do Boga korenito 
spremenil in minilo je že dve leti od kar se je 
vame naselil čisto nov odnos do Boga. 

Tudi najino zakonsko življenje se 
nama počasi, a vztrajno spreminja na bolje 
in redni obiski skupine pri g. Ivanu v 
Ajdovščini nama zelo pomagajo pri 
skupnem spoznavanju prave resnice najine 
skupne poti. Ko se pojavi kak problem, ga s 
pomočjo iskrene molitve k Bogu uspešno 
premagam. Skratka, dobil sem tisti zdrav 
odnos do Boga, ki sem ga dolgih štirideset 
let aktivnega alkoholizma in strahu, 
nezdravo odklanjal. Sedaj se večkrat 
spomnim pokojne matere, ki mi je dejala: 
»Rudi uničen si, samo Bog te lahko reši 
tvoje izgubljenosti.« 

Neizmerno sem hvaležen Skupnosti 
MiR Slovenija za njihovo pomoč pri najinem 
vračanju k Jezusu, ki sva ga zapustila pod 
težo navideznih, lažnih vrednost, ki so se v 
naju pritihotapile v času oblastnikov 
barbarskega režima. 

Zahvaljujem se Jezusu za 
ozdravljenje od moje težke depresije, kakor 
tudi za pomoč pri dokončni osvoboditvi od 
odvisnosti od alkohola. 

B.B., Koper 



*NE PREZRITE* NE PREZRITE* 
1. SREČANJA NAŠE SKUPNOSTI 

PO PODROČJIH: 
 Unec: 1. SOBOTA v mesecu, ob 18.uri, v 
župnišču Unec. 

 Turno pri Slivnici: 1. in 3. TOREK v mesecu, 
ob 18.uri, Rafkov mlin. 

 Sevnica: 1. in 3. SOBOTO v mesecu, ob 
17.uri, župnišče Sevnica. 

 Ajdovščina: 1. in 3. TOREK v mesecu, ob 19. 
uri, v župnišču Ajdovščina. 

 Rogatec: 2. in 4. TOREK v mesecu, ob 18 uri, 
v župnišču Rogatec. 

 
Dodatne informacije: 031/588-881. 

 

2. AKTUALNO: 
• V postnem času PRIPOROČAMO še 

posebej Ivančićeva križeva pota! 
• Vse o naši  Skupnosti MiR si lahko ogledate 

na spletni strani na naslovu 
http://www.rkc.si/mir-slovenija 

• SKUPNOST MiR SLOVENIJA vabi na 
predstavitveno predavanje 24. 3. 2007 v 
župnijo NM – SV. LENART. Pričetek 
predavanja bo v soboto ob 19h, v 
FRANČIŠKOVI DVORANI. Vabljeni. 

 

MISEL MESECA: »PRAVIČNOST JE 
NESMRTNA. KDOR POZNA BOGA, NE 
MORE BITI NEPRAVIČEN.« 
 

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 €; 1.850 SIT 
 

Tomislav Ivančić: SREČANJE Z ŽIVIM 
BOGOM 

 
Knjiga prof. Tomislava Ivančića, ki 
vsebuje prve zametke hagioterapije. 
Gotovo 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 
nadškof in prefekt

Cena: 10,85 €; 2.600 SIT 
 

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 €;650 SIT 
 
 

 

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 €; 600 SIT 

 
Oba križeva pota prof. 
Ivančića »POJDI Z 
MENOJ» in »MARIJIN 
KRIŽEV POT« nista samo 
izvrstno posneta na CD-ju 
in kaseti, ampak sta tudi 
zelo hagioterapevtična. 
Zelo ju priporočamo v 

poslušanje. Besedilo bereta igralca GREGOR ČUŠIN 
in RENATA BRGLEZ-RADIČ. Lepo darilo za 
vsakogar. 
 
Cena 2xCD: 12,52 €; 3000 SIT  
Cena audio kasete: 6,26 €; 1.500 SIT 
 

NAROČILA: Skupnost MiR Slovenija, 
Turno 13, 3263 Gorica pri Slivnici  ali 

031/588-881 ali e-pošta: mir.slo@rkc.si 
Dobite jih tudi v katoliških knjigarnah. 

 
AGAPE – Glasilo Skupnosti MiR Slovenija 
Turno 13 
3263 GORICA PRI SLIVNICI 
 
Odgovarja: Miran Kelvišar 
 


