
 

„NE BOJTE SE!“ 
Lk 12,7 

  
 

Duhovne vaje obsegajo: 
 

 Poslušanje tedenskega video nagovora. 

 Vsakodnevno molitev ob predloženi Božji besedi.  

 Malo šolo molitve v navezavi na nedeljski evange-
lij. /e-predstavitve različnih načinov molitve/. 

 Razmišljanje ob zapisani katehezi. 

 Dodatno neobvezujoče gradivo. 

 Pisanje adventnega duhovnega dnevnika in mož-
nost podelitve zapisanih biserov na spletni strani. 

 

»NE BOJTE SE!«/LK 12,7/ 
 

Lahko sprejmemo dar novega sinovskega življenja, 

ki nam ga je podaril Kristus in ga živimo kot občes-

tvo. Adam in Eva sta se zaprla v strah. SP za vsak 

dan v letu izreče besede: »Ne bojte se!« Najmoč-

nejša beseda je Kristus. Naša vera je v tem, da 

sprejmemo dar in mu dovolimo, da nas prevzame. 

Skupaj bomo doživljali veselje božjega otroštva – 

smo sinovi in hčere v Sinu. Imamo vse kar je pot-

rebno za ustvarjalno življenje. Dobrodošli vsi, ki si 

želite poguma!  

 

Jaz v Tebi, Ti v meni  

Gospod zahvaljujem se ti,  

da sem v Tebi in ti v Meni.  

V Tvojem imenu se odrekam vsem slabim mislim,  

besedam in dejanjem današnjega dne,  

vsemu kar me zapira v moj mali in sebični notranji svet. 

Prosim te, usmeri mojo srčno pozornost 

in vse moje bitje Nate.  

Sveti Duh odpri moje srce in čute,  

da bom lahko sprejel Njega,  

ki stoji za besedo, ki jo bom bral. 

Jezus, naš Gospod, prosim te,  

da te še globlje notranje spoznam in vzljubim,  

kot svojega Odrešenika in Gospoda.  

Prosim te, vzemi me s seboj  

na pot svojega usmiljenja  

in v svoje usmiljenje,  

da bom vanj vabil vse svoje brate in sestre.  

To te prosim po priprošnji matere Marije,  

vseh slovenskih mučencev in vseh svetnikov. 

Amen. 
 

/P. Viljem Lovše/ 

p. dr. Viljem Lovše, DJ s sodelavci 
/E-pošta: p.vili.lovse@gmail.com/ 

https://jn159.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/duhovnevajevvsakdanjemzivljenju/   

SPLETNI MISIJON 
 ADVENTNE DUHOVNE VAJE  

V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

http://www.ignacijevdom.si/wp-admin/ignacijevdom@gmail.com


 

2) KAKO VSAK DAN MOLITI OB SVETOPI-
SEMSKEM EVANGELJSKEM ODLOMKU? 
 

Vsakodnevna molitev ob evangeljskem odlom-
ku naslednje nedelje pomaga k poglabljanju  molitvene 
izkušnje oz. izkustva Boga, ki deluje v tvoji molitvi. Pri 
tem načinu molitve ne gre za to, da bi moral kaj razu-
meti, ampak za to, da  tvoje  najgloblje bitje preprosto 
uči počivati v Njegovi navzočnosti. Zato vedno poljubi 
besedo, jo objemi, se ji pokloni, jo pobožaj in jo ponav-
ljaj. Da se ti srce ogreje in ti bo dano razumeti. Vsak dan 
nekaj. Še najbolj pa sprejeti Jezusa v svoje življenje in 
zajemati iz Njegove moči. 

 

Priprava na molitev 
Dobro je izbrati ustrezen čas in prostor, znotraj katere-
ga boš lahko molitev nemoteno opravljal. Če želiš in 
imaš možnost si za ta adventni čas uredi molitveni koti-
ček s križem, s svečo, z ljubo ti nabožno podobo ipd. 

 

 

Vstop v molitev 
Molitev začni z znamenjem križa, ki ti pomaga pri zave-
danju tega, da zavestno vstopaš v Božjo navzočnost. 
Moli za naklonjenost do Gospoda, da boš slišal njegovo 
Besedo. Res slišimo le tistega, ki nam je pri srcu, ki ga 
imamo radi. V ta namen lahko uporabiš tudi molitev na 
prvi strani. 
 

Ukvarjanje z besedilom, ob katerem boš molil 
Čim bolj pozorno preberi izbrani evangeljski odlomek. 
Če imaš pri tem težave, lahko k besedilu pristopiš tako, 
da ga prepišeš, ga zapoješ  ali ob njem rišeš.  
 

Razmišljanje 
Opazuj, kako odlomek nagovarja tebe, kje in kako se 
dotika tvojih misli, občutij, konkretne situacije. Pusti, da 
se On, ki govori po teh besedah in te ljubi, dotakne tvo-
jega srca.  
 

Pogovor z Bogom 
O svojem razmišljanju in čutenju se sedaj pogovarjaj z 
Bogom. Pripoveduj mu o tem, kaj spoznavaš, kaj čutiš, 
kaj želiš. Pogovarjaj se z Bogom o svojem zaupnem 
odnosu z Njim. 
 

Umiritev v Bogu 
Pusti, da v tebi vse obmolkne. Bodi tiho navzoč z 
Bogom in se osredotoči na njegovo navzočnost v tebi. 
 

Zahvala: 
Končaj molitev z zahvalo in molitvijo očenaš. 

 

3) PREGLED MOLITVE ALI REFLEKSIJA 
 

 Pregled molitve ali refleksija ti pomaga, da doživeto res 
postane tvoje. Omogoča nastajanje tvojega osebnega 
evangelija, tvoje zgodbe z Bogom oziroma njegove s 
teboj. 

 

Ozri se na te trenutke molitve in si pomagaj z vprašanji: 
Se ti zdi, da je molitev potekala dobro ali ne? Zakaj? 
Katere misli in čustva se ti zdijo od Boga?  
Si dobil kakšne posebne navdihe ali spoznanja?  
Katere misli in čustva pa se ti zdijo od hudega? 

 

Spoznanja, ugotovitve in uvide si zapiši v svoj adventni 
duhovni dnevnik. Zapiši tudi težave. Bog se ti po vsem 
približuje in hrepeni po tvojem odgovoru. 

 

SPLETNI MISIJON—ADVENTNE DUHOVNE VAJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

 

5) RAZMIŠLJANJE OB ZAPISANI KATEHEZI 
 

Enkrat tekom tedna si preberi duhovno spodbudo veza-
no na evangeljski odlomek in zapiši v duhovni dnevnik, 
kaj ti sporoča za tvoje življenje, situacijo v kateri si.  

 

1) POSLUŠANJE VIDEO NAGOVORA  
 

Na začetku tedna najprej naklonjeno prisluhni video 

nagovoru. Samo poslušaj in sprejemaj. Na koncu si pri-

vošči vsaj 5 minut tišine, da lahko besede, ki so se te 

dotaknile, odzvanjajo v tebi. V duhovni dnevnik zapiši 

kar ostaja v tvojem srcu, kaj te je nagovorilo in spodbu-

dilo ali pa porodilo vprašanja, dvome, nejasnosti. Zapiši 

vse kar ti pride na misel.  

 

4) MALA ŠOLA MOLITVE  
 

S pomočjo e-predstavitve načina molitve /eksamen, 
Jezusova molitev, meditacija, kontemplacija, molitev z 
dihanjem/ sprejmi izziv in v svobodi izvedi predlagani 
način molitve.  Vaja dela mojstra, zato to molitev 
ponovi večkrat na teden, da jo osvojiš in ugotoviš, ali 
te pelje v bolj živ, oseben odnos z Bogom.  

 

6) PODELITEV DRAGOCENIH SPOZNANJ 
 

Povabljen/a, da svoje dragocene izkušnje in spoznanja 
tekom teh duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, zapišeš  
in podeliš tudi na naši Facebook strani: 
https://www.facebook.com/duhovnevajevvsakdanje
mzivljenju/   
ali pa jih posreduješ na e-naslov: p.vili.lovse@gmail.com, 
da se medsebojno podpiramo in bogatimo. 

mailto:p.vili.lovse@gmail.com

