ROMARSKE DUHOVNE VAJE
“PO IGNACIJEVIH STOPINJAH”
v Španijo 2018,

16.—26. julija 2018

PRIJAVE:
Tel.: 031 709 763
romanje.ignacij@gmail.com
Želiš začeti osebni stik in odnos z Bogom in spoznati ljudi, ki že hodijo po tej poti? Morda pa si želiš
samo potovati, se naužiti veselja do življenja, si
odpočiti v dobri družbi in spoznati nekaj lepote
Božjega sveta? Ali pa želiš romanje podariti svojemu sorodniku za obletnico življenja, poroke, krsta
ali birme? Morda želiš posvetiti nekaj časa sebi in
svojim najdražjim, znova zasnubiti svojo ženo ali
okrepiti medsebojno sprejemanje, naklonjenost in
spoštovanje? V vsakem primeru si dobrodošel. S
seboj lahko vzameš vso družino ali pa prideš sam, s
prijateljem, prijateljico. Vsako leto smo presenečeni
nad tem kako dobro se imamo, četudi na začetku
nismo poznali nikogar.

DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE
»TIHA VOJNA«

DUHOVNE VAJE V TIŠINI
6.—11. 4. 2018 Nazarje:
HVALJEN GOSPOD.
V moči krsta lahko živimo kot novi ljudje,
božji sinovi in hčere, bratje in sestre med seboj.
Svoboda, ki nam je podarjena je vir veselja in
odrešenega življenja. Za duhovno branje bomo
vzeli besede papeža Frančiška iz Hvaljen Gospod. Cilj: veselje in hvaležnost za dar večnega
življenja, ki ga živimo že danes. Sredi vsakdanjega dela in ustvarjanja. Vsak tam kjer smo.
Odkrivali bomo globino in visočino daru, ki
nam je dan zastonj. Le sprejeti se ga bomo učili
skupaj.

3.—8. 7. 2018 Nazarje:
OSTANITE V MOJI LJUBEZNI! (Jn 15,9)
Učili se bomo razločevati njegovo ljubezen sredi svojega življenja. Po Cerkvi nam je že
podarjeno vse, kar potrebujemo za odrešeno
življenje, ki prepoznava Božje delovanje in si
upa z Njim sodelovati. Duhovno nas bodo krepile tudi besede papeža Frančiška.

2.— 4.3.2018 v Ilirski Bistrici

Bogu bova poskušala odpreti
skrivnost svojega odnosa, katerega sestavni del je tudi »vojna«.
Bolečinsko jedro vsakega izmed
nas zahteva hrano za svojo lakoto. Krade nama
življenje v sedanjem trenutku in lepoto povezanosti z Bogom, s seboj in sozakoncem. Prepoznavanje
njegovih zvijač nama bo lahko v veliko pomoč in
vir svobode, ki nama jo podarja Bog, ljubeča luč in
najgloblje srce mene in sozakonca.
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DUHOVNI PROGRAMI
ZA VSE
P. Viljem Lovše, DJ
s sodelavci
p.vili.lovse@gmail.com
Tel.: 041 632 626

jn159.wordpress.com

ODMIKI ZA MOŠKE

DUHOVNE VAJE S POSTENJEM

PRIJAVE: Ignacijev dom, Tel.: 051 613 374
ignacijevdom@gmail.com
Bog nam daje našo moško identiteto, ki je ne moremo
pričakovati od ženske, ampak jo z njo lahko razdelimo. Sredi svoje moške izkušnje lahko odkriješ skrivnost ustvarjalne spolnosti.

Potrošniška kultura
pričakuje od nas moških naslednje: »Ne
smeš imeti nobenih
tesnih prijateljev ali
zaupnikov. Ne smeš
kazati nobenih potreb, šibkosti ali nežne človeške intimnosti. Ne
smeš jokati. Ne smeš zaupati svojemu notranjemu glasu, ki te vodi. Ubogati moraš le zunanje
avtoritete in »velike« ljudi. Samega sebe moraš
presojati in vrednotiti zgolj po svojih zunanjih
vlogah, nazivih, avtomobilu, hiši, denarju in
materialnih uspehih. « Alternativo bomo odkrivali skupaj s pomočjo dobrega filma.

Post spodbuja notranje razpoloženje za poslušanje
Kristusa in prehranjevanje z njegovo besedo odrešenja. S postom in molitvijo mu dovolimo, da pride
potešit najglobljo lakoto, ki jo doživljamo v notranjosti: lakoto in žejo po Bogu. Cilj posta je torej jesti
resnično jed, ki je izpolnjevanje Očetove volje.

Duhovni vikend: PADATI NAVZGOR
POSTAJAM STAREŠINA IN STAREŠINKA

Nazarje, 26.—28. 1. 2018
Vsak oče svoje otroke rani. Kakšne posledice nosijo
sinovi? Kako ta rana lahko postane sveta rana in vir
moči? O tem in drugem si bomo možje delili svojo
izkušnjo in dovolili, da naše rane postanejo svete
rane: vir blagoslova za nas in za druge.

Moški in ženske smo si različni, a ustvarjeni, da v ljubezni gradimo enost. Ob današnji krizi tega odnosa
bomo poglabljali duhovne razsežnosti, ki nas vabijo
sprejemati in spoštovati drug drugega.

Večina izmed nas si
predstavlja, da je druga
polovica življenja predvsem staranje, ukvarjanje z zdravstvenimi težavami in postopno izpuščanje svojega telesnega
življenja. V resnici pa je
ravno nasprotno. Kar se zdi kakor padanje, je
možnost za padanje navzgor in naprej, v širši in
globlji svet, v katerem je duša našla svojo polnost, se končno povezala s celoto in živi znotraj
Večje Slike. Ni izgubljanje, ampak dobiček in
zmaga.

Postenje traja 10 dni ob vodi, čaju, juhah in sadnih
ter zelenjavnih sokovih. Pred postom udeleženci
prejmejo navodila za predhodno postopno razstrupljanje. Post obnavlja, poživlja in čisti vsako izmed
milijonskih celic, ki sestavljajo naše telo. Postenje ni
stradanje ampak kraljevska pot do notranje čistosti.

TERMINI:





Ignacijev dom, Ljubljana: 14.—23. 9. 2017
Nazarje: 16.—25. 2. 2018
Krk: 1.—10. 6. 2018
Krk: 14.—23. 9. 2018
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