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BIBLIČNE SKUPINE NA DALJAVO 
»Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi.«  

                                                                                (Ps 119,105) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                            Pot na Triglav, foto: Matej Mušič 

 

Lepo povabljeni k sodelovanju v bibličnih skupinah na daljavo, kjer se po metodi Figulus (lat. lončar – 

več na: kerigma.si) že nekaj let srečujemo vsak teden od začetka septembra do konca junija, premišljujemo 
izbrane odlomke Božje besede, se ob njih pogovarjamo in molimo. Srečanja, so lepa, globoka in vsebinsko 
ter duhovno bogata. Potrebno se je prijaviti na enega od spodnjih naslovov, da prejmete povezavo. S srečanji 
začnemo zopet 6. septembra 2022, lahko pa se nam pridružite kadarkoli med letom. Toplo dobrodošli. 
 

TERMINI SKUPIN – srečanja potekajo na daljavo prek Zooma:   
• TOREK: - dopoldan od 8.30 do 10.30 

                  - zvečer od 20.00 do 22.00  

• ČETRTEK: zvečer od 20.00 do 22.00  

VODI: Polona Vesel Mušič, dr. znanosti s področja teologije, voditeljica srečanj v pripravi na birmo, mama 

petih otrok in avtorica sedmih knjig. 
 

PRIJAVE IN INFORMACIJE:  

polona.vmusic@gmail.com ali drustvo.veselje@gmail.com; glej tudi spletno stran: vesel.net  
 

NEKAJ VTISOV IN ODMEVOV OB BIBLIČNIH SKUPINAH  
 

• Ko sem se udeležila te skupinice, sem dobila notranjo moč. Božja beseda pomeni duhovno življenje in ko je 
navzoče duhovno, je tudi telesno (Bernarda). 

• Všeč mi je bilo, da sem imela možnost priti v skupino. Zelo mi je priročno, da je po Zoomu (Alice).  

• Sama opažam velike premike v meni in posledično tudi okoli mene. Lahko rečem hvala Bogu za Zoom, ker si 
teh srečanj v živo ne bi mogla privoščiti. Iz skupine pridem polna energije (Alenka). 

• Sem zadovoljna in milostno se mi zdi, da sodelujem. Pohvalim spoštljiv odnos do nas, umirjenost, 
prepričljivost, izjemne izročke na vseh ravneh: vsebinski, likovni, jezikovni, sporočilni ravni (Irena).  

• Božja beseda je v meni nezavedno krepila moč. Nagovorila me je neskončna ljubezen Gospoda (Justina). 

• Doživljal sem pomirjenost, mir, všeč mi je, da se pogovarjamo o veri. Hvaležen sem, da sem se udeleževal 
srečanj in se tedensko uglaševal na Božjo besedo (Tone). 

• Vedno mi je v veselje, ko slišim Božjo besedo, takrat mi srce kar vzdrhti, predstavljam si, kot bi bil tudi jaz 
prisoten v katerem od dogodkov. Vsakič je to moje notranje veselje, nova radost, ki mi daje upanje, da Jezus 
res živi (Brane). 
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