
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SPOŠTOVANI!  

 

 Vabimo vas         
             

na Moški zajtrk 
  

»K j e  s i,  m o š k i?«  
 

z uvodnim predavanjem dr. p. Viljema Lovšeta 
    

 
                                                                    Prireditev bo  

                                    v soboto, 2. aprila 2016,  ob 8.00 uri 
                                  v razstavišču knjižnice Kadetnice, Engelsova 15, Maribor,  

kjer je razstava osmih umetnic  
»Ženska duša v čarobnosti barv« 

 
Za može, ki hočejo več! 

Moški zajtrk je oblika druženja fantov, očetov in mož z namenom, da bi skupaj prepoznavali znamenja časa, v 

katerem živimo in bi skupaj iskali odgovore na vprašanja o našem temeljnem poslanstvu: postajati dober odgo-

voren mož, oče in državljan.   

Namen "moškega" srečanja ni v tem, da bi si dali duška in bi opravljali svoje žene, pač pa da bi premišljevali o 

liku moža in očeta ter bi drug drugemu pomagali razumeti globoke razsežnosti in pomen te velike in odgovorne 

naloge.   

Zakaj Moški zajtrk? 

Gotovo se med nami mnogi še spominjajo, kako so morali naši očetje, dedki in pradedki trdo delati, da so preži-

veli sebe in nas. Bili so utrjeni, vajeni zgodnjega vstajanja, nič jim ni bilo težko, vse so zmogli - niso bili pomeh-

kuženi in razvajeni. Tudi mi smo se odločili, da se želimo z zgodnjo jutranjo uro spomniti naših očetov, dedov in 

pradedov, obenem pa želimo sebi in drug drugemu dokazati, da je tudi v nas še dovolj trdnosti in vztrajnosti, 

hkrati pa želimo drug drugega ozaveščati, da se je potrebno za dobre stvari potruditi in tudi čemu odpovedati - na 

primer komoditeti, lenobi, ležernosti … 

 

Pripravljamo v sodelovanju  

z Društvom Družina in Življenje 

 
Prijave sprejemamo do srede, 30. marca 2016 na e-naslov:  

m.nidorfer@gmail.com ali na mobi: 031-245-524. 

 
moderator: Miroslav Nidorfer 

 prof. slov., bibliotekarski specialist 
KIZC, Kadetnica 

 
Vabljeni moški, možje, dedki, pradedki. 
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Samota se začne, ko moški utiša tekmovalne 
glasove trga, mesta, doma in množice ter prislu-
hne nareku svojega srca. Ljubezen do sebe zah-
teva enako količino časa in energije kot vsak 
drug odnos. Vzeti si moramo čas, da smo sami s 
seboj, da odkrijemo svoje želje, ritme, okuse, 
darove, upanja, rane. Da bi ohranjali in krepili 
odnos  s seboj, potrebujemo samoto. 
(Sam Keen: Ogenj v trebuhu - kako biti moški) 


