
Snov za spomladansko pastoralno konferenco 2005  
Evharistija – vir in vrhunec občestva z Bogom in ljudmi za duhovnika in laika 
 
 
 
Vir in izhodišče je apostolsko pismo Janeza Pavla II., Ostani z nami, Gospod in zlasti Cerkev iz 
Evharistije (CD 101). 
 

 
Štirje cilji konference: 

• poglobitev in poživitev evharističnega 
češčenja, zlasti ob celodnevnih češčenjih; 

• učinkovito oznanjevanje evharistične 
skrivnosti (prim. 11-12); 

• ta skrivnost naj vedno bolj ustvarja, 
povezuje in razodeva občestvo (prim. 20, 
CD 101); 

• v nas naj raste zavest, da nas evharistični 
Kristus pošilja v službo drugim (prim. 24). 

 
 

Prvi referat naj obdela vprašanja: 
1. Evharistija je središče vseh zakramentov. V premišljevanju te skrivnosti nam mora postajati 

vedno bližje in bolj prepoznavno Kristusovo obličje (8). Kaj mi pomeni ta zakrament? 
2. »Oznanjevanje mora biti skrbno pripravljeno« (13). Kakšne so moje pridige? Kako in koliko 

se nanje pripravljam, kaj prej preberem? 
3. »Prepoznala sta ga po lomljenju kruha« (Lk 24,35). Kako oblikovati mašo, da bodo verniki v 

njej doživljali Jezusovo navzočnost? Je dovolj le držati se vseh rubrik? 
4. »Sveta maša mora imeti središčno mesto v krščanskem življenju« (17). Kako to doseči pri sebi 

(duhovniku), zlasti ob velikem številu maš, in kako pri vernikih? 
5. »Bratsko občestvo ustvarja 'občestvena duhovnost'« (21). Kakšna naj bi bila ta duhovnost 

konkretno? Kako jo gojiti v dekaniji? 
 
Drugi referat naj obdela vprašanja: 

6. »V evharističnem letu naj bo češčenje Najsvetejšega zunaj maše posebna skrb župnijskih in 
redovnih skupnosti« (18). Kako je dejansko po naših župnijah? Kaj bi še lahko dosegli? Kako 
obnoviti in prenoviti celodnevna češčenja sv. Rešnjega Telesa po župnijah? 

7. Ob 100-letnici celodnevnega češčenja premislimo, ali nismo češčenja osiromašili na skrajni 
minimum. Morda bi v večini župnij lahko poživili češčenje z organiziranimi majhnimi 
skupinami častilcev? 

8. »V tem letu milosti bodo duhovni ki v svojem pastoralnem delu še bolj pozorni na nedeljsko 
sveto mašo« (23). Kaj to konkretno omeni v naši župniji? 

9. »V tem letu evharistije naj bi se kristjani bolj pogumno lotili pričevanja o navzočnosti Boga v 
svetu. Ne bojmo se govoriti o Bogu in odločno izkazovati znamenja vernosti« (26). Kaj so v 
današnjem času prava znamenja vernosti? Kako usposobiti laike za to poslanstvo? 

10. »Leto evharistije naj bi bil čas, ko bi se škofijska in župnijska občestva še bolj ukvarjala s 
človekoljubnimi dejavnostmi in se borila proti mnogim vrstam lakote v svetu« (28). 

 
Dodatna literatura so dokumenti, ki jih navaja papež v tem pastoralnem pismu: 

• Človekov Odrešenik, CD 2. 
• V zarji tretjega tisočletja, CD 58. 
• Gospodov dan, CD 78. 
• Ob začetku novega tisočletja, CD 91. 
• Cerkev iz evharistije, CD 101. 
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