
ODMIKI ZA MOŠKE 

 09.-11. februar 2018: MOŠKI IN ŽENSKA, EDINOST V RAZLIČNOSTI 

 20.-22. april 2018: BODI TOREJ MOČAN, BODI MOŽ! 

 19.-21. oktober 2018: ODPUŠČAM, TOREJ SEM 

 23.-25. november 2018: BOLEČINA - MOJ SOVRAŽNIK? 

Več na: https://jn159.wordpress.com/2-mozje/odmik-za-moske  

Moško moč dobim samo od mož. 
Skupaj odkrivamo svojo resnično identiteto:  

sogovorniki in sodelavci Stvarnika.  
Poslani v skrb za najbližje in svet. 

MOŠKA 
DUHOVNOST 

IZKUŠNJE MOŽ: 

"Začutil sem, da nisem sam na poti 

temveč, da se z drugimi ramo ob rami 

bojujemo za boljše življenje." 

»Zakaj Odmik za moške za slabih 48 ur? 

Zato, da se potem lahko bolj približam 

sam sebi, ženi, otrokom, skupnosti in 

Bogu.«  
 

»Odmik me je napolnil z 

novimi močmi in načrti. 

Skoraj enotni smo si bili v 

želji, da bi takšna srečanja 

z možakarji večkrat pono-

vili. No, na koncu smo 

izvedeli da že delujejo sku-

pine Mož sv. Jožefa, ki se 

mesečno sestajajo po raz-

nih krajih po Sloveniji.« 

 
»Od moža in očeta s kilo-

metrino sem slišal, da je 

za mojo rast potrebno 

sodelovanje in ne tekmo-

vanje. Otroci se namreč vzgajajo prek 

opazovanja in doživljajsko posnemajo 

naša starševska ravnanja in čustvovanja.« 

moskaduhovnost.si  

moskaduhovnost.si  
 

  

 

 

 
/krscanske-skupine-za-moske-v-sloveniji/ 

Skupine so namenjene možem, očetom in sinovom.  



PROGRAM: 

 

09.30—11.00:  
SV.MAŠA 
NADŠKOF ZORE  
IN SOMAŠEVALCI 
 
11.00—12.30:  
UVODNO PREDAVANJE:  
P. DR. VILI LOVŠE 
 
12.30—13.30:  
POGOVOR PO MALIH SKUPINAH 
 

 
 

13.30—14.30:   
KOSILO 

 
14.30—16.00:  
TRI DELAVNICE  

S POGOVOROM 
 

16.00—16.30:  
ZAKLJUČEK 

 

16.30—18.00:  
NEFORMALNO DRUŽENJE 
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Bog ki me pošilja, vsak 

hip, prav tam, kjer sem. 

Bog je osebna ustvarjal-

na moč, ki pošilja, če jaz 

hočem. Nisem robot, ki 

ga Bog uporablja brez 

njegovega privoljenja. 

Poslan sem, da živim kot 

oseba za skupno dobro. 

Oseba pa pomeni, da 

sem jaz za druge in dru-

gi zame, jaz v drugih in 

drugi v meni. Vsak dan 

sem poslan k družini in 

tudi v ljubeč odnos do 

sebe. Poslan sem, kakor 

je bil Jezus, ki je poka-

zal, da je Bog Oče ljube-

zen in ne sadistični 

Zeus, ki se igra z ljudmi. 

To je glavno poslanstvo. 

Življenje je poslanstvo: 

postati Božji sogovornik 

in sodelavec; sprejeti dar 

Božjega življenja in ga 

podariti naprej; soustvar-

jati z Bogom življenje v 

sedanjem trenutku, biti 

oče, mož, sin, ustvarja-

lec. Vse to je poslanstvo. 

Bog mi ga je zaupal in 

računa name in na moj 

odgovor. 

14. APRILA  

2018  

PRI  

SV. JOŽEFU  

V LJUBLJANI 

 


