
  
● GLASILO KATOLIŠKE SKUPNOSTI MiR SLOVENIJA ● št. 2/2010  
● UNEC 57, 1381 Rakek ● TRR: 30000-0004881949 

 

»Bog naš Oče, bili smo daleč od tebe, po 
njem pa smo se vrnili k tebi. Svojega 

lastnega Sina si izročil ljudem v roke, da 
bi zaradi njegove smrti vsi živeli v miru s 

teboj in med seboj. Zato moremo zdaj 
hvaležni obhajati skrivnost sprave, ki 

nam jo je zaslužil.« 
(2. evharistična molitev za spravo) 

 
Dragi bralec! 
 

Vsaka daritev sv. maše je izraz 
neprodirne globine Božjega usmiljenja in 
njegove popolne ljubezni, saj se mi živi 
Bog izroča v moje roke in stopa v moje 
globine, da bi zmogel živeti v miru s seboj, z 
drugimi in z Njim. Bog se sklanja k meni in 
se me želi dotakniti z ljubeznijo, 
odpuščanjem in drugimi svojimi darovi, ki jih 
jaz neobhodno potrebujem v življenju. 
Kako? Ta moj Bog se mi v sv. daritvi zaupa 
in prepušča kakor otrok, zame se daruje kot 
neizbrisna Žrtev v vsej predanosti celotnega 
svojega bitja in se mi razodeva kot 
Zdravnik in Odrešenik mojih globin in 
mojega življenja. Da, tako se mi Bog v 
moči svoje presvete in krvave daritve 
razodeva in mi govori, da je resnično na 
moji strani, da ni pozabil name in da vedno 
misli name. Še več. Razodeva mi, da dela v 
mojo dobrobit in da ima z mano načrte, 
načrte odrešenja, ki naj se v vsej polnosti 
uresničijo, da bom tudi jaz z veseljem 
njegov otrok in iz vsega srca zares njegova 
podoba. Naj bo sv. daritev zares trenutek 
našega srečanja z Gospodom in trenutek 
našega spremenenja. 

K vsemu temu nas v tem Agape-ju 
spodbuja prof. Tomislav Ivančić, pa minuli 
Slovenski evharistični kongres – SEK, nove 
maše, pa tudi duhovne vaje, ki jih 
organizira Skupnost MiR Slovenija od 
20. – 22. 8. 2010. Vabljeni! 
 

Vaš urednik 

 
Šola krščanskega življenja: 
 

SVETA MAŠA 
 

Sveta maša je sestavljena iz petih 
delov, iz petih “dvoran”, ki se vrstijo druga 
za drugo. Pri sveti maši se lahko opazijo 
koraki iz Očenaša: obrniti se k Očetu, 
priznati grehe, odpustiti, odpovedati se, 
sprejeti vse, kar prihaja od Boga, celoten 
križ. Vse, kar se pri maši dogaja, je tam 
zato, da nas pripelje do Boga. Maša 
izgrajuje Cerkev, je srce in središče Cerkve. 
V obhajanju sv. maše Cerkev najbolj 
postane Cerkev. Iz evharistije izvirajo vsi 
drugi zakramenti. To pomeni, da brez maše 
ni krsta. Ko katoličani obhajamo mašo, ne 
počnemo tega samo zase, ampak tudi za 
vse tiste, ki tega ne morejo. Maša je nova 
zaveza z Bogom. 
 

Maša je smrt in vstajenje Jezusa 
Kristusa. Je njegovo telo, ki se daje za 
nas in za ves svet, in kri, ki se preliva v 
odpuščanje grehov vernikov, celega 
sveta, vseh ljudi. 
 

 
1. Vstopimo v prvo dvorano in s 

pogledom na Boga začnemo: V imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha. Priznamo 
svoje grehe in molimo drug za drugega. To 
Jakobovo “tableto” vzamemo kot molitev 
zdravljenja, ker pravimo: In vas bratje in 
sestre prosim, da prosite zame Boga, 
nebeškega Očeta. Potem, ko smo priznali 
grehe, je potrebno moliti drug za drugega. 
Sv. Jakob pravi: “Zato izpovedujte grehe 
drug drugemu in molite drug za drugega, da 
boste ozdravljeni.” (Jak 5,16). Tako se na 
začetku evharistije osvobajamo greha in 
zdravimo rane in bolezni. Po tem smo zdravi 
in svobodni, da bi lahko srečali Boga, da bi 

 



ga slavili in častili. V tej prvi dvorani lahko 
duhovnik po možnosti izmoli tudi posebno 
molitev za osvobajanje. Prva dvorana se 
zaključuje z molitvijo dneva, glavno mašno 
prošnjo. 

2. Potem smo pripravljeni, da vstopimo 
v drugo dvorano. Tam nam Jezus Kristus 
govori po besedilih Svetega pisma preko 
bralčevih ust. Še živimo v grehu, skušnjavah 
in pod jarmom postave, a istočasno smo že 
v novem svetu. Pri branju iz Stare zaveze 
nam Bog govori, kaj je v nas še staro. Iz 
Nove zaveze pa nam prinaša veselo novico, 
kaj lahko postanemo. Če ne moreš sprejeti 
Božje besede, ne moreš niti evharistije. 
Vera prihaja po besedi. Šele, ko te zadane, 
ko se te dotakne Božja beseda, lahko moliš 
prošnje vernikov. V tej molitvi, ki jo molijo 
tudi laiki, te lahko obsije moč Svetega Duha. 
(Fiat – naj se mi zgodi po tvoji Besedi). 

Druga dvorana se končuje s 
prošnjami vernikov. 

Med pridigo in prošnjami vernikov 
izpoveš svojo Vero, svoj DA Božji besedi. V 
Veroizpovedi je povzet celoten evangelij. 

nadaljevanje v prihodnji številki 
 
Odmevi iz življenja Skupnosti MiR: 
 

EVHARISTIČNI KONGRES 
 
13. junija 2010 se je v Celju odvijal 

Slovenski evharistični kongres (SEK) na 
katerem smo bili navzoči tudi člani 
Skupnosti MiR Slovenija. Navdušenje in 
ponos sta v nas prevevala, ko smo se v 
množici ljudi kot reka približevali kraju 
dogajanja. Ves čas so nas spremljali zvoki 
glasbe mladih pevcev, ki so skrbeli za naše 
razpoloženje in pričevanja so govorila o 
pomenu evharistije v zakonu, v družini, pri 
mladih in v službi človeka. Misijonar Pedro 
Opeka je poudaril občestveni vidik 
evharistije, saj povezuje ljudi in jih navdaja z 
notranjim veseljem. Omenjeni gost je 
poudaril, da je Bog Ljubezen, zato bo 
evharistija vedno živa. 

Vrhunec SEK se je pričel s svečanim 
sprevodom relikvij bl. Alojzija Grozdeta, ki je 
evharistijo imenoval: »Sonce mojega 
življenja«. Bili smo priče radostnega 
trenutka, ko je kardinal Bertone pred 
številno množico slovenskih vernikov 
razglasil Lojzeta Grozdeta za prvega 
blaženega slovenskega mučenca. Pred 

nami je zasijala njegova podoba predanega 
žrtvovanja in neomajne zvestobe do 
Gospoda. 

 

 
 
Ob sv. daritvi smo še globlje doživljali 

pečat prazničnega slavja in Božje 
navzočnosti, kar nas je povezalo v eno 
družino, ki v srcu čuti pripadnost in zvestobo 
Cerkvi. 

 
NOVA MAŠA V ŽUPNIJI UNEC 

 
»Veselje v Gospodu je vaša moč« 

(Neh 8,10) je geslo, ki si ga je izbral g. Erik 
Švigelj, novomašnik unške župnije. 

Svojo novo mašo je daroval v domači 
župniji pred cerkvijo sv. Martina na Uncu. 
Veliko je bilo število vernikov iz cele župnije 
ter povabljenih, ki smo imeli priložnost in 
čast prisostvovati taki slovesnosti. Farani 
obeh vasi so tisto nedeljo pričarali nov utrip 
župnije. Unec, mirna in tiha vas, je tega dne 
svoje prebivalce “potegnila” na župnijsko 
dvorišče, kjer so gotovo s ponosom in 
hvaležnostjo sprejeli to sveto daritev. 

 

 



Že sam pogled na lepo pripravljeno 
župnijsko dvorišče, z bogatim cvetjem 
okrašen oder, ob lepo urejeni farni cerkvi, je 
lahko slehernemu obiskovalcu pričaral 
svečan občutek. Tudi pogled v notranjost 
obnovljene cerkve, katere stene krasijo 
dovršeno izdelani ornamenti in lepe 
umetniške poslikave, dajejo vernemu 
obiskovalcu poseben občutek izredne lepote 
in zadoščenja, saj v vsem tem lahko začuti 
in otipljivo prepoznava nekaj, kar je zares 
božjega. Ko pa je še zadonel glas pevskega 
zbora, se je zdelo, kot da se je vsa ta lepota 
povzdignila od tal in se približala Gospodu. 

Po zaključku nove maše, smo se 
lahko vsi, farani in drugi povabljeni, s 
hvaležnostjo v srcu, da nam je Bog poslal 
novega duhovnega pastirja, g. novomašniku 
Eriku s stiskom roke zahvalili, mu zaželeli 
obilo Božjega blagoslova in sreče pri 
opravljanju Božjega poslanstva. 

 
*** TURNO *** 

 
O Turno, kraj si, kjer duhovno sem rojen, 

kako lepo je, da si posvečen. 
Še potoček veselo žubori, 

ker se prisotnosti Boga radosti. 
V zahvalo ti ptički pojejo 
in nas k molitvi vabijo. 

 

 
 

Z veseljem k tebi vračam se, 
saj Bog z milostjo sprejema me. 

 
Tu me je molitev hagioasistentke, 

iztrgala iz satana kletke. 
Je duhovnik svoj žegen dal, 
da na nogah trdno bi obstal. 

Pot do vere sta ženi pokazala 
in v Skupnosti med drugimi oba pristala. 

 
Sedaj mi je kristalno jasno, 

da je življenje v ljubezni Jezusa prekrasno. 
Moje delo in trpljenje vsak dan izročam 

Njemu, 
ker vem, da je navzoč v vsemu. 

Z njim uspešno premagujem vsakršno 
bolezen, 

zato na bližnje in oddaljene nisem več 
jezen. 

 
V ljubezni do Jezusa po vzoru zavetnika 

Frančiška, 
se bolj in bolj odmika moja stiska. 

Me hagioterapija spreobrača, 
vse večja mojega duha je pogača. 

 

 
 

Grehe moje predal sem Njemu, 
da lažje nosil bi svoj križ, 
ki mi ob rojstvu bil je vlit. 

 
Hvala ti, O Bog za ta kraj, Turno, 

kjer spreobrnenje doživel sem burno. 
Viharji v moji notranjosti so sedaj znosni, 
saj z menoj si Jezus Kristus ti, milostni. 

 
N.N. 

 
 

Ta pesniški prispevek nam predstavi 
osebno doživljanje duhovne terapije, ki so je 
ljudje deležni na omenjenem kraju, to je v 
Turnem pri Slivnici. V Centru za 
hagioterapijo v Rafkovem mlinu skozi vse 
pastoralno leto potekajo seminarji za 
evangelizacijo in hagioterapijo ter skupinske 
in osebne hagioterapije po predhodnem 
dogovoru, v poletnem času pa so 
organizirane Ivančićeve duhovne vaje. Glej 
rubriki Ne prezrite in Aktualno! 



 

*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 SLO vabi na IVANČIĆEVE 
DUHOVNE VAJE – 2. DEL, ki bodo 
potekale od 20.8. – 22.8.2010 v Rafkovem 
mlinu, Turno pri Slivnici. Duhovne vaje bo 
vodil g. Kelvišar, duhovni asistent Skupnosti 
MiR. Začetek v petek, ob 18ih. Cena je 60€. 

Prijave in informacije: 031/498-303 ali 
cater.kristina@gmail.com 
 

• 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: 
»MAŠA JE NOVA ZAVEZA Z 

BOGOM.« 
 

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 
 


