
Povzetek srečanja ŽPS 

• Kraj: Ljubljana, Zavod sv. Stanislava 

• Datum: 23.11.2019 

• Vsebina: »Moji dragoceni biseri« 

Srečanje ŽPS je potekalo v dveh delih. V prvem delu nas naj naprej pozdravil ljubljanski nadškof 

in metropolit msgr. Stanislav Zore. Izpostavil je sledeče: 

• župnija smo vsi, tudi tisti, ki ji nasprotujejo 

• Bog ni nikomur nasprotnik 

• povabilo, naj molimo za papeža, Sveti Duh ga je postavil na to mesto 

 

Sledil je ogled kratkega filma z naslovom »Največje darilo«. Slednji na preprost in nazoren 

način prikaže enega izmed biserov v našem življenju. Vabim vas, da si ga ogledate. Kliknite na 

to povezavo.  

V nadaljevanju prvega dela pa je sledilo predavanje patra Ivana Bresciania s predavanjem Kdo 

je zame Kristus? Naj na kratko povzamem: 

• človek je popotnik, romar (»viator«) 

• duhovno življenje je ponavljanje 

• hodimo skupaj (potujoča, sinodalna Cerkev) 

• pomemben je cilj, mi kristjani se vračamo k Očetu 

• na cilju je naša resnica 

• Jezus je vedno v gibanju na poti k Očetu 

• življenje se ustavi, ko se (duhovno) ne gibamo več 

• človek je podoba stvarstva (svet v malem, je skrivnost, unikat) 

• človek je podoba Boga (življenje, ki vključuje Boga in bližnjega) 

• Oče vključuje Sina v svoje delovanje 

• pripadamo telesu (skupnosti, župniji, škofiji) 

• pripadnost je zastonjski dar 

• različne stopnje pripadnosti (jedro, zakramentalno življenje, bolj oddaljeni) 

• znotraj vsake skupnosti so tudi ideologije (-izmi) 

• kaj nas loči od Kristusove ljubezni? → moja volja, drugačnost, nekomunikacija, 

ljubosumnost, pretirana skrb zase, pretirana kritičnost... 

• kaj drži telo skupaj? → Božja Beseda, duhovno prijateljstvo, nekdo moli v meni, delo 

postane molitev, živimo drug v drugem, molitev kot vez s telesom) 

• zakrament krsta in evharistije (smo del Kristusovega telesa) 

• pripadnost (nebeški Jeruzalem) 

• rojeni za večno življenje  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-eCf1MlsylE


V drugem delu srečanja pa smo se razdelili po skupinah. Tu se je vsak najprej na kratko 

predstavil. Zatem smo izpolnili »vprašalnik«, ki je služil za kasnejšo podelitev v skupini. 

Iztočnica je bila podana preko Božje besede: Mt13,45-46.  

Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere. Ko najde en dragocen biser, 

gre in proda vse, kar ima, in ga kupi. 

Vprašalnik so sestavljala sledeča vprašanja: 

1. Kako me nagovarja ta Božja beseda? 

2. Kaj stori trgovec, ko najde dragoceni biser? Zakaj proda vse ostale bisere? Kaj je ta 

dragoceni biser iz prilike v mojem delu v župniji? 

3. Kaj lahko v odlomku prestavlja biser? Katere so tiste stvari, zaradi katerih je bil 

pripravljen prodati vse, da bi jih dobil? Katera dejanja pri mojem delu v župniji so tista, 

ki imajo prednost in se morajo zgoditi? 

Osebno delo 

• Če pogledam nazaj na svoje delu v župniji od začetka … kje vidim bisere, Božje dotike 

pri mojem delu? 

• V čem je moj pogled na delo, ki ga opravljam kot župnijski sodelavec … spremenil in 

kako to vpliva na moje delo? Ali je prišlo do kakšne spremembe v občestvu? 

Pogovor o osebnem pogledu 

• Kako so spremembe mojega pogleda vplivale na moj odnos do mojega dela v župniji? 

• Ali se je to odražalo tudi v odnosu do sodelavcev, v občestvu? 

• Zaključni pogovor 

• Kaj je zame pri mojem delu v župniji tisti dragoceni biser, ki ga želim prenesti na svoje 

prihodnje sodelovanje v župniji? Kako ga lahko posredujem drugim župnijskim 

sodelavcem. 

Povsem na koncu pa je sledilo še zasluženo kosilo. 

Zapisal: Anže Čelik 

https://www.biblija.net/biblija.cgi?m=mt13%2C45-46&id13=1&pos=0&set=2&l=sl

