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GLASILO SKUPINE SRCE
Leto 2          maj  2005         št.8 

 
Vzklikajte Gospodu, vsa zemlja, 

Služite Gospodu z veseljem, pridite 
predenj z vriskanjem! 

   Ps 100,1-2 

VsebinaKako lahko je! 
Kako lahko je, Gospod, 
Obhajati tvojo večerjo 
Pod cerkvenimi oboki! 
Kako lahko je, Gospod, 
Priznati, da smo grešniki 
In raztreseno ponavljati: 
»Gospod, usmili se!« 
Kako lahko je, Gospod,  
odgovoriti: »Bogu hvala!« 
tvoji besedi, ki nam veleva, 
naj vsak prenaša težave drugih; 
naj prepoznavamo tvojo navzočnost 
v stvareh, v ljudeh, v dogodkih. 
Kako lahko je, Gospod, 
Biti na kolenih 
Pred Teboj, ki postaneš kruh in vino za vse. 
Kako lahko je, Gospod, 
dati roko sosedu in reči: 
»Mir s teboj!« 
Kako lahko je, Gospod, 
zaužiti kruh življenja ob zvokih orgel. 
Toda ti, Gospod, 
Ko si nam rekel: »To delajte v moj spomin,« 
si nam naročil, 
Naj obnavljamo vse tvoje življenje, 
ne samo dejanje, ki ga povzema. 
Gospod, 
Pomagaj mi, da bom obhajal tvojo mašo 
od ponedeljka do sobote. 
Gospod, da bo maša postala življenje 
in življenje maša 
  10…iz ljubezni,str. 89-90 

Uvod

• Uvod 
• Osrednja tema: evharistija 
• Vabilo na posvet o razvezanih 
• Koledar prireditev v maju in juniju 
• Duhovne vaje 
• Oglasi, obvestila 

Letošnje leto je posvečeno evharistiji, zato se zdi 
primerno, da tudi eno od številk našega glasila posvetimo 
temu zakramentu.  
Morda še zlasti zato, ker smo prav razvezani postavljeni 
ob tem zakramentu nekako na preizkušnjo pri cerkvenem 
občestvu;  splošno zakoreninjeno je namreč prepričanje 
zlasti na podeželju, naj razvezani ne bi smeli prejemati 
sv. obhajila.  Marsikdo izmed razvezanih  je že potožil, 
da je bil deležen očitajočih pogledov ali celo opozoril 
glede prepovedi prejemanja sv. obhajila. Seveda to 
izhaja iz nepoznavanja cerkvenih predpisov, kljub temu 
pa ostaja grenak priokus, ko te občestvo tako zlahka 
obsodi. 
Evharistija pomeni zahvaljevanje, posebno vez med 
Jezusom in nami, iz nje črpamo moč za premagovanje 
preizkušenj, ljubezen, ki jo lahko podarjamo bližnjim, 
veselje nad okušanjem Njegove neskončne ljubezni, vero, 
ki nas vzpodbuja in nam daje vsak dan novih moči… 
Želim, da bi se mi vsi  tega v vsej polnosti vedno znova 
zavedali in znali iz tega živeti 
     Helena 
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Evharistija je PONAVZOČEVANJE božje velikonočne ljubezni do mene/nas v vsaki situaciji in do konca 
časov: Kristusovo evharistično obličje je obličje Božje ljubezni, ki gre do konca in ne pozna meja ne do mene, 
ne do bratov. Evharistija je ura odrešenja za nas. Je zakramentalno okno skozi katerega smo navzoči in 
gledamo na velikonočno tridnevje: Kalvarijo in prazen grob. Jezus je resnično navzoč kot Bog in človek v 
zakramentalni podobi kruha in vina. Daje se mi/nam na voljo kot hrana! Želi in hrepeni, da bi tudi jaz/mi živel 
iz ljubezni Trojice: sv. Duha.  
Lahko se zahvaljujem za to skrivnost in prosim, da bi bolj živel iz nje, da me gane in presune, spremeni in 
preoblikuje! Kako jo sedaj živim? Kako lahko sredi vsakdanje monotonije oživljamo in ozaveščamo med nami ta 
vidik? Ali je njegov Duh tisti, ki mi omogoča drugačen način življenja, mišljenja, čutenja in odnosa do sebe, 
Boga in stvari? 
Evharistija me usmeri v cilj – okušanje veselja, ki ga je obljubil Kristus, ker imam večno življenje že tu na 
zemlji. V evharistiji nam je dano zdravilo nesmrtnosti, dana nam je skrivnost vstajenja našega telesa. »Kdor 
je moje meso in pije mojo kri…« (Jn 6). Po evharistiji nas Jezus povezuje tudi z nebeško cerkvijo in njeno 
liturgijo. 
Jezusova daritev tudi meni omogoča v Njegovem Duhu darovati moje telo in napor dolžnosti celega dne. Žene 
nas, da odgovorno in zavzeto prispevamo svoj delež h graditvi sveta pomeri človeka v soglasju z Božjim 
načrtom. Evharistija nas vzgaja v odgovornost za sedanji svet, da naše vsakdanje življenje postane 
evharistično - zahvaljevanje. 
Obhajanje evharistije je v središču procesa rasti Cerkve in s tem naše skupnosti, ki je del Kristusovega 
skrivnostnega telesa – Cerkve. Je studenec in višek celotne evangelizacije: občestvo s Sv. Trojico. 
Pri obhajilu Kristus prejme vsakega izmed nas (ne mi njega). Sklepa prijateljstvo z menoj/nami. Nas vključuje 
v svojo daritev in tvori z nami zarkamentalno občestvo. Iz tega črpamo moč za svoj delež pri Njegovem 
poslanstvu. Sem že doživel, da delam in živim iz Njegove in ne iz svoje moči? Kako lahko vsakdan zavestno 
zajamem iz njegove daritve v katero me vključuje? Ali si tega želim?  
Evharistija dovršuje delo, začeto pri krstu – včlenjeni v Kristusa se v evharistiji vraščamo v eno telo Cerkve.  
Sv. Duh Tolažnik nas po njej posvečuje. Naše globoko hrepenenje po bratski edinosti je pri vsaki maši vedno 
znova prebujano, hkrati že delno uresničeno in vzgajano za nadaljnjo pot do polnosti v Božjem Kraljestvu. V 
svetu velikih razdvojenosti, ki vplivajo tudi na nas, je evharistija vir osebne in skupne enosti. Kakšne so naše 
izkušnje na tem področju? Če smo doma razdvojeni, kakšni so razlogi za to? Ali smo se prepustili rodovitnosti 
evharističnega Kristusa? 
Evharistija ohranja in pospešuje občestvo z Bogom in med verniki. Je vrhunec zakramentov. Papež priporoča, 
naj gojimo v sebi trajno hrepenenje po evharistiji. Obhajanje evharistije predpostavlja občestvo, da bi ga 
krepilo in privedlo do polnosti. 
Zato moram kot pogoj za udeležbo pri evharistijo ohranjati občestvene vezi. Te so nevidne in vidne. Nevidne: 
v Kristusu nas po delovanju Duha povezuje z Očetom; Vidne: nauk apostolov, zakramenti in hierarhična 
ureditev. Obhajanje evharistije je veljavno le v takem občestvu. 
Za ohranjanje občestva z Bogom ni dovolj vera, ampak je potrebno ohranjati milost in vztrajati v ljubezni, ter 
s telesom in srcem ostati v Cerkvi. Ko gre kristjan k obhajilu za to odgovarja pred svojo vestjo. Če se 
zavedam velikega greha moram pred obhajilom k spovedi.  
Evharistija in spoved sta med seboj povezana zakramenta. Ponavzočenje daritve na križu zahteva nenehno 
spreobrnjenje in oseben odgovor. Pri spovedi se spet usposobim za polno udeležbo pri evahristiji. Če odkrito 
živim nemoralno in v velikem grehu ne morem k obhajilu.  
Tudi zunanje ali vidne občestvene vezi je potrebno ohranjati (so nujnost) za udeležbo pri evharistiji: 
občestvo veroizpovedi, zakramentov (nekrščeni ne more k obhajilu), občestvo z rimskim papežem in s škofom, 
ki je vidno počelo in temelj edinosti v delni Cerkvi. Evharistija ni podrejena presoji posameznikov ali krajevnih 
občestev. 

p. Viljem Lovše   EVHARISTIJA – ZAKRAMENT VELIKONOČNE SKRIVNOSTI –  
SREDIŠČE CERKVENEGA ŽIVLJENJA 
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Marija, mati in vzor Cerkve. Ona razodeva in nas vodi v bogastvo evharistije. Marija se podari Besedi in je 
naša opora in vodnica pri naši podaritvi. Sin pravi: »To delajte v moj spomin.« Marija nam pravi: »Karkoli vam 
poreče, storite.« Jezus, ni rekel, to delajte vedno na enak in nespremenljiv način. 
Evharistija je zaklad Cerkve, srce sveta, poroštvo cilja po katerem, čeprav nevede, hrepeni vsak človek. 
Kristus potuje z nami kot naša moč in popotnica. 
Evharistija je Miza pri kateri se odpremo naši najgloblji in najbolj resnični želji po medsebojni pozornosti in 
darovanju. Hkrati se ta resnična želja v evharistiji delno tudi že uresničuje. Kot obed je evharistija tudi 
pedagogija, ki vzgaja željo po medsebojni pripadnosti, pozornosti in darovanju. 
Evharistija je Beseda po kateri se odpremo svoji najgloblji želji po smislu in identiteti, da vemo kdo smo in to 
z veseljem živimo. Hkrati se ta smisel in identiteta pri evharistiji že tudi uresničujeta. Poslušanje besede in 
odgovarjanje nanjo z izpovedjo vere, skupnimi prošnjami in osebnim izročanjem je tudi pedagogija želje za 
resničen smisel in identiteto: smo Božji, člani božje družine.  
Evharistija je občestvo, skupnost v kateri se odpremo naši najgloblji želji po svobodi, ker jo prav znotraj nje 
že delno okušamo. Ker je evharistija tudi naš odgovor na Božji dar življenja nas hkrati vzgaja v naši želji po 
svobodi. S tem nam omogoča povezanost in skupno ustvarjanje ter iskanje večjega dobrega za vse. 
 
 
 
 
 
Stopila sem v spalnico in našla dveletno Elizabeth, ko je ravno maševala. Okrog vratu je imela rdeč šal, na mizi 
pred sabo pa majhen medeninast svečnik, ki bi bil lahko podoben kelihu. Nad svečnikom je držala plastičen 
krožniček in kar naprej ponavljala: »To je moje telo.« 
Da ne bi zmotila česa tako pomembnega, sem počakala, potem pa nežno vprašala: »Si hotela spremeniti ta 
krožnik v Jezusovo telo?« 
»Oh ne, mami. Beti sem spremenila v Jezusa. Vse človeke spremenim v Jezusa.« 
Že sem jo hotela popraviti, a sem še ravno pravi čas ugotovila, da ima prav. Ali je pomembno, kaj se zgodi s 
kruhom in vinom, če se ljudje, ki praznujejo s kruhom in vinom, ne spremenijo v Jezusa? Doktorat iz teologije 
imam, pa sem pogrnila pri nečem, kar razume moja dveletna hči! 

* * * 
Slavim te, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si to prikril modrim in razumnim, razodel pa otročičem.« 

Prim. Lk, 10,21 
 
 
 
 
Že v prejšnji številki glasila je bil napovedan posvet o razvezanih v cerkvi. Zaradi papeževe smrti ter vseh 
spremljajočih dejavnosti smo se odločili posvet prestaviti na kasnejši čas. 
Posvet  bo tako potekal  28. maja 2005 med 9. in 13. uro v prostorih Duhovnega središča. V prvem delu bodo 
povabljeni gostje v kratkem 10 minutnem referatu predstavili svoje poglede in izkušnje pri delu z 
razporočenimi, v drugem delu posveta pa bo sledila diskusija ter zaključek glede nadaljnjih smernic 
organizacije te, žal čedalje številčnejše skupine vernikov 
K sodelovanju z referati smo povabili: škofa Andreja Glavana, predstavnike Frančiškanskega družinskega 
centra, dr. Ramovša, dr. Darjo Škraba Krmelj, g. Komapreta, go. Majerle, prispevke pa bomo pripravili tudi 
člani ustanovnega odbora (p. Silvo Šinkovec, p. Viljem Lovše, p. Beno Lavrih, s. Martina Radež, s. Judita 
Mihelčič, Vilma Moderc in Helena Reščič). Na posvet ste vabljeni vsi, ki vam ni vseeno, kakšen je in bo v 
bodoče položaj razvezanih v Cerkvi. Upamo na čim številnejšo udeležbo 
 
 

Utrinek: Evharistični ljudje 
Zgodba iz knjižice Cathleen O`Connell  Chesto: Zakaj je regrat plevel, str. 20 

VABILO NA POSVET: ŽILJENJE RAZPOROČENIH ZNOTRAJ CERKVE
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• Planinski izlet v maju: tokrat se bomo odpravili na Snežnik, zato se dobimo v soboto, 21. maja ob 6h pri 

cerkvi sv. Jožefa, od koder se bomo odpeljali proti Ilirski Bistrici, kjer se nam bo pridružila s. Martina (in 
morda še kdo). Pot bomo nadaljevali do Sviščakov, kjer bomo pustili avtomobile in se peš odpravili proti 
vrhu. Pot ni zelo zahtevna, obljublja pa tudi bogastvo travniškega in kasneje gorskega cvetja. V primeru 
slabega vremena se dobimo v nedeljo, 29. maja ob isti  uri na istem mestu. Zaradi organizacije prevoza je 
nujna predhodna prijava. Pokličite na tel. številko: 041 664 842 (Helena) 

• Vabimo vas na večer ob poeziji papeža Janeza Pavla II, ki bo v torek 10. maja ob 21.00 v Duhovnem 
središču svetega Jožefa. Sodelujejo: Pavle Ravnohrib, Zvone Hribar, Tone Kuntner, Damjana Pintarič, 
Robi Friškovec, Marjan Kokalj. Avtor glasbe: Miloš Simić (violina). 

• Duhovno središče sv. Jožefa vabi dobrodelni koncert New Swing Quarteta, ki bo v petek, 13. maja 2005 
ob 20.00 v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani. Koncert bo posvečen papežu Janezu Pavlu II. Izkupiček bo 
namenjen za obnovo cerkve svetega Jožefa v Ljubljani. 

• V sredo, 11. maja ob 20.00 bo v Mariji kapeli DSJ duhovni večer z naslovom Binkošti. Vodita: sh. Marjan 
Kokalj DJ in Tine Jenko DJ 

 
 

 
 
 

Duhovne vaje za razporočene pod vodstvom p. Viljema Lovšeta bodo od 13. – 15. Maja 2005 v Adergasu, 
prijavite se čim preje po telefonu (041 664 842 – Helena) ali po elektronski pošti: helena.rescic@volja.net. 
Povabite še znance, ki bi jih utegnilo zanimati. 
 
Osebni dnevnik: p. mag. Silvo Šinkovec že nekaj let vodi seminarje z naslovom: Osebni dnevnik. Seminar 
pomaga ozavestiti in povezati življenjske izkušnje v smiselno celoto, zato deluje terapevtsko in prebuja 
ustvarjalnost. Udeleženci se naučijo uporabljati osebni dnevnik kot posebno metodo osebnostne rasti.  
Seminar poteka v dveh delih in traja dva vikenda. Kotizacija za samoplačnike znaša 18.000 SIT.  Zadnja 
izvedba   v tem šolskem letu bo v Portorožu (Dijaški dom) od 13. - 15. maja ter 24. - 26. junija.  
Prijave sprejema Lucija Paljk (tel. 041 533 433) ali lucijapaljk@hotmail.com 
 
 

 
 
• Naslednje srečanje skupine bo 23. 05. 2004. Lepo vabljeni k sv. maši za razvezane ob 19h, po maši bo 

sledilo srečanje 
V letošnjem letu bo sledilo le še eno srečanje: 27. 06. 2005. Vabljeni tudi tisti, ki doslej še niste prišli na 
naše srečanje, da se nam pridružite. 

• Vsi bralci glasila SRCE ste lepo povabljeni, da s svojim prispevkom popestrite in obogatite naše glasilo. 
Prispevke pošljite po el. pošti na naslov: helena.rescic@volja.net ali na naslov: Helena Reščič, Ljubljanska 21e. 
1241 Kamnik 

Koledar prireditev v maju in juniju 

Oglasi, obvestila 

Duhovne vaje, osebni dnevnik 


