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““za pomnoza pomnožžitev vere itev vere 
ljudstvaljudstva””



Škofija kot krajevna Cerkev

� Z Jezusom Bog zbira novo BoZ Jezusom Bog zbira novo BoZ Jezusom Bog zbira novo BoZ Jezusom Bog zbira novo Božžžžje ljudstvoje ljudstvoje ljudstvoje ljudstvo

� Jezus Glava in vogelni kamen,mi njegovo Jezus Glava in vogelni kamen,mi njegovo Jezus Glava in vogelni kamen,mi njegovo Jezus Glava in vogelni kamen,mi njegovo 
telo in telo in telo in telo in žžžživi kamniivi kamniivi kamniivi kamni

� Po Telesu Po Telesu Po Telesu Po Telesu –––– Cerkvi je Jezus navzoCerkvi je Jezus navzoCerkvi je Jezus navzoCerkvi je Jezus navzočččč v svetu v svetu v svetu v svetu 
na viden nana viden nana viden nana viden naččččinininin

� Nova Nova Nova Nova šššškofija kofija kofija kofija ““““za pomnoza pomnoza pomnoza pomnožžžžitev vernosti itev vernosti itev vernosti itev vernosti 
ljudstvaljudstvaljudstvaljudstva”””” (Pij II. 6. septembra 1462)(Pij II. 6. septembra 1462)(Pij II. 6. septembra 1462)(Pij II. 6. septembra 1462)



Nekdaj in danesNekdaj in danes

� Tradicionalna vernost del sploTradicionalna vernost del sploTradicionalna vernost del sploTradicionalna vernost del sploššššne kulturene kulturene kulturene kulture

� Sekularizacija: javno Sekularizacija: javno Sekularizacija: javno Sekularizacija: javno žžžživljenje (gospodarstvo, politika) ivljenje (gospodarstvo, politika) ivljenje (gospodarstvo, politika) ivljenje (gospodarstvo, politika) 
se ne ozira na krse ne ozira na krse ne ozira na krse ne ozira na krššššččččanske vrednoteanske vrednoteanske vrednoteanske vrednote

� SovraSovraSovraSovrašššštvo do Katolitvo do Katolitvo do Katolitvo do Katolišššške cerkveke cerkveke cerkveke cerkve

� Versko Versko Versko Versko žžžživljenje potisniti v zasebnostivljenje potisniti v zasebnostivljenje potisniti v zasebnostivljenje potisniti v zasebnost

� Vernost nima javne podporeVernost nima javne podporeVernost nima javne podporeVernost nima javne podpore

� Potreba po moPotreba po moPotreba po moPotreba po moččččnem osebnem preprinem osebnem preprinem osebnem preprinem osebnem prepriččččanjuanjuanjuanju



Vogelni kamen – Jezus Kristus

““““Kaj pa vi pravite, kdo sem?Kaj pa vi pravite, kdo sem?Kaj pa vi pravite, kdo sem?Kaj pa vi pravite, kdo sem?””””

Jezus ni samo Jezus ni samo Jezus ni samo Jezus ni samo ““““dober dober dober dober ččččloveklovekloveklovek””””

Jezus ni samo eden od verskih Jezus ni samo eden od verskih Jezus ni samo eden od verskih Jezus ni samo eden od verskih 
ustanoviteljevustanoviteljevustanoviteljevustanoviteljev

V Jezusu se je dokonV Jezusu se je dokonV Jezusu se je dokonV Jezusu se je dokonččččno razodel no razodel no razodel no razodel 
Bog, ker je uBog, ker je uBog, ker je uBog, ker je uččččloveloveloveloveččččeni Bogeni Bogeni Bogeni Bog

Jezus nam je razodel Boga, ki je Jezus nam je razodel Boga, ki je Jezus nam je razodel Boga, ki je Jezus nam je razodel Boga, ki je 
ena sama LJUBEZENena sama LJUBEZENena sama LJUBEZENena sama LJUBEZEN



Bog je ena sama LJUBEZEN

Ljubezen v sebi: TrojicaLjubezen v sebi: TrojicaLjubezen v sebi: TrojicaLjubezen v sebi: Trojica
Ljubezen do nas: Ljubezen do nas: Ljubezen do nas: Ljubezen do nas: ““““VeVeVeVeččččje je je je 

ljubezni nima nihljubezni nima nihljubezni nima nihljubezni nima nihčččče, kakor e, kakor e, kakor e, kakor 
tisti, ki da tisti, ki da tisti, ki da tisti, ki da žžžživljenje ivljenje ivljenje ivljenje …”…”…”…”

KrKrKrKrššššččččanstvo: anstvo: anstvo: anstvo: ““““Spoznali smo Spoznali smo Spoznali smo Spoznali smo 
BoBoBoBožžžžjo ljubezen in sedaj jo ljubezen in sedaj jo ljubezen in sedaj jo ljubezen in sedaj 
verujemo vanjo verujemo vanjo verujemo vanjo verujemo vanjo …”…”…”…”

Za to BoZa to BoZa to BoZa to Božžžžjo ljubezen vemo jo ljubezen vemo jo ljubezen vemo jo ljubezen vemo 
po Jezusu Kristusu, zato je po Jezusu Kristusu, zato je po Jezusu Kristusu, zato je po Jezusu Kristusu, zato je 
On naOn naOn naOn našššša Pot, Resnica in a Pot, Resnica in a Pot, Resnica in a Pot, Resnica in 
ŽŽŽŽivljenjeivljenjeivljenjeivljenje



Bog SE dajeBog SE daje

StvarjenjeStvarjenjeStvarjenjeStvarjenje: vse prihaja od Božje 
zastonjske ljubezni 

UUUUččččloveloveloveloveččččenjeenjeenjeenje: Bog tako ljubi človeka, da sam 
postane človek 

KriKriKriKrižžžž: Učlovečeni Božji Sin gre v smrt za 
človeka in tako razodene najvišjo ljubezen

EvharistijaEvharistijaEvharistijaEvharistija: sebe daje v obliki kruha in vina



Pot, Resnica, Življenje

� Pot: po njej se hodi, ker je šel pred nami -
njegov zgled

� Resnica: ni več resnic, ampak samo ena -
resnica o Božji ljubezni  do vsakega od nas

� Življenje: življenje je tam, kjer je ljubezen, 
ki je močnejša od smrti – Jezusovo vstajenje

� “To je naša vera, to je vera Cerkve, to 
ponosno izpovedujemo …”



“Pojdite po vsem svetu oznanjat …”

� ““““Vi boste moje priVi boste moje priVi boste moje priVi boste moje pričččče e e e …”…”…”…”

� Cerkev je zato, da oznanja evangelij Cerkev je zato, da oznanja evangelij Cerkev je zato, da oznanja evangelij Cerkev je zato, da oznanja evangelij –––– evangelizacija evangelizacija evangelizacija evangelizacija 
je smisel in narava Cerkve v celotije smisel in narava Cerkve v celotije smisel in narava Cerkve v celotije smisel in narava Cerkve v celoti

� V sekulariziranem okolju V sekulariziranem okolju V sekulariziranem okolju V sekulariziranem okolju ““““nova evangelizacijanova evangelizacijanova evangelizacijanova evangelizacija””””

� Zgled in beseda: Zgled in beseda: Zgled in beseda: Zgled in beseda: ““““Vselej bodite vsakomur pripravljeni Vselej bodite vsakomur pripravljeni Vselej bodite vsakomur pripravljeni Vselej bodite vsakomur pripravljeni 
odgovoriti, odgovoriti, odgovoriti, odgovoriti, čččče vas vprae vas vprae vas vprae vas vprašššša za razlog upanja, ki je v vasa za razlog upanja, ki je v vasa za razlog upanja, ki je v vasa za razlog upanja, ki je v vas””””



“Prosite Gospoda žetve …”

� S krstom smo vsi poklicani k priS krstom smo vsi poklicani k priS krstom smo vsi poklicani k priS krstom smo vsi poklicani k priččččevanju in evanju in evanju in evanju in 
oznanjevanju evangelija oznanjevanju evangelija oznanjevanju evangelija oznanjevanju evangelija 

� Biti kristjan je sreBiti kristjan je sreBiti kristjan je sreBiti kristjan je srečččča, ki je ne moremo a, ki je ne moremo a, ki je ne moremo a, ki je ne moremo 
ohraniti zaseohraniti zaseohraniti zaseohraniti zase

� Soodgovornost vseh za prihodnost BoSoodgovornost vseh za prihodnost BoSoodgovornost vseh za prihodnost BoSoodgovornost vseh za prihodnost Božžžžjega jega jega jega 
kraljestva med namikraljestva med namikraljestva med namikraljestva med nami

� BoBoBoBožžžžje ljudstvo potrebuje pastirjeje ljudstvo potrebuje pastirjeje ljudstvo potrebuje pastirjeje ljudstvo potrebuje pastirje

� Molitev in skrb za duhovne poklice Molitev in skrb za duhovne poklice Molitev in skrb za duhovne poklice Molitev in skrb za duhovne poklice 



Osebna vera

� Samarijani: Samarijani: Samarijani: Samarijani: ““““Sami smo se prepriSami smo se prepriSami smo se prepriSami smo se prepriččččali ali ali ali …”…”…”…”
� Vero dobimo od drugih: starVero dobimo od drugih: starVero dobimo od drugih: starVero dobimo od drugih: starššššev ev ev ev …………
� Se o veri pogovarjati v druSe o veri pogovarjati v druSe o veri pogovarjati v druSe o veri pogovarjati v družžžžiniiniiniini
� Osebno prepriOsebno prepriOsebno prepriOsebno prepriččččanje: v pogovoru z drugimianje: v pogovoru z drugimianje: v pogovoru z drugimianje: v pogovoru z drugimi
� V malih skupinah na V malih skupinah na V malih skupinah na V malih skupinah na žžžžupnijiupnijiupnijiupniji
� Poznati Sveto pismoPoznati Sveto pismoPoznati Sveto pismoPoznati Sveto pismo
� ŽŽŽŽupnija: skupnost skupinupnija: skupnost skupinupnija: skupnost skupinupnija: skupnost skupin



Izvir vere: molitev in evharistija

� Pavel Timoteju: Pavel Timoteju: Pavel Timoteju: Pavel Timoteju: ““““Prizadevaj si za vero Prizadevaj si za vero Prizadevaj si za vero Prizadevaj si za vero …”…”…”…”

� ““““Zaklad nosimo v lonZaklad nosimo v lonZaklad nosimo v lonZaklad nosimo v lonččččenih posodah enih posodah enih posodah enih posodah …”…”…”…”

� Molitev: Molitev: Molitev: Molitev: ““““govoregovoregovoregovorečččča veraa veraa veraa vera””””

� SrediSrediSrediSredišššščččče: nedeljska evharistijae: nedeljska evharistijae: nedeljska evharistijae: nedeljska evharistija

� ““““Nedeljske svete maNedeljske svete maNedeljske svete maNedeljske svete mašššše ne opue ne opue ne opue ne opuššššččččajte!ajte!ajte!ajte!””””

� Sodelovanje pri bogosluSodelovanje pri bogosluSodelovanje pri bogosluSodelovanje pri bogoslužžžžju: obhajanje skrivnosti ju: obhajanje skrivnosti ju: obhajanje skrivnosti ju: obhajanje skrivnosti 



Zaupanje in pogum

� ““““MaloverneMaloverneMaloverneMalovernežžžž, zakaj si dvomil , zakaj si dvomil , zakaj si dvomil , zakaj si dvomil …”…”…”…”

� Jezus: Jezus: Jezus: Jezus: ““““Ne bojte se!Ne bojte se!Ne bojte se!Ne bojte se!””””

� Janez Pavel II. v Postojni: Janez Pavel II. v Postojni: Janez Pavel II. v Postojni: Janez Pavel II. v Postojni: ““““KorajKorajKorajKorajžžžža velja!a velja!a velja!a velja!””””

� NaNaNaNašššše zaupanje utemeljeno na verie zaupanje utemeljeno na verie zaupanje utemeljeno na verie zaupanje utemeljeno na veri v v v v 
Jezusovo vstajenjeJezusovo vstajenjeJezusovo vstajenjeJezusovo vstajenje

� Jezusova Jezusova Jezusova Jezusova zmaga je dokonzmaga je dokonzmaga je dokonzmaga je dokonččččna na na na 



““Samo ljubezen je vredna vereSamo ljubezen je vredna vere””
� Usmiljeni Samarijan je 

najprej Bog sam
� Božjo ljubezen 

najlepše oznanjamo z 
ljubeznijo do bližnjega

� Prvi kristjani: 
“Ubogega ni bilo med 
njimi”

� Pozornost in 
zanimanje za druge



Marija, pomagaj 
nam sleherni čas!

Gremo naprej v zvestobi vrednotam,       Gremo naprej v zvestobi vrednotam,       Gremo naprej v zvestobi vrednotam,       Gremo naprej v zvestobi vrednotam,       
ki so nas ohranile do danes:          ki so nas ohranile do danes:          ki so nas ohranile do danes:          ki so nas ohranile do danes:          
““““za pomnoza pomnoza pomnoza pomnožžžžitev vernosti ljudstvaitev vernosti ljudstvaitev vernosti ljudstvaitev vernosti ljudstva””””!!!!


