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dr. p. Viljem Lovše s sodelavci 

 

PRIJAVE: 
jn159.wordpress.com 

p.vili.lovse@gmail.com  

Tel.: 041 632 626 
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DUHOVNI ODMIK ZA ZAKONCE  

 Duhovni odmik:  PADATI NAVZGOR  
POSTAJAM STAREŠINA IN STAREŠINKA–1 
Nazarje, 26. do 28. oktober 2018    
 

 Duhovni odmik:  PADATI NAVZGOR  
STAREŠINA IN STAREŠINKA–2 
Nazarje, 17. do 20. januar 2019    
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ROMARSKI DUHOVNI ODMIK DUHOVNI ODMIK  - STAREŠINE 

Svet je žejen starešin in starešink ob katerih se 

prestrašeni in negotovi lahko nahranijo z 

mirom, trdnostjo in gotovostjo velikonočnega 

jutra. Nadaljujemo začeto pot zavedanja in 

dozorevanja prvega odmika za starešine. Odpi-

rajo se nam neslutene globine, visočine in širi-

ne, moči, sijaja in lepote. 

Nica - Lurd - Loyola - Javier - Montserrat -  

Manresa - Barcelona  

Romar sem in na poti. Tudi če imam dom in stabil-

no službo. Vsak dan sem na poti. Hodim skozi živ-

ljenje, da bi postal občestven, oseben, ljubeč, živ in 

podarjen, hvaležen in podarjajoč. Če želiš doživeti 

moč občestva in lepoto zaupanja na poti si dobro-

došla in dobrodošel. Pa še koga pripelji s seboj. Ta 

pot vodi v polnost, življenje je večno vabilo v pol-

nost. Vsakdanjost postane priložnost in dar.  

»OSTANITE V MOJI  

LJUBEZNI!« (Jn 15, 9)  

Romanje v Španijo,  

od 16. do 26. julija 2018 

 
Moški se bojimo neuspeha in neučinkovitosti, žen-

ske pa osamljenosti in zapuščenosti. Zato se prvi 

borimo za prevlado, ženske pa za nadzor. Kristus 

oboje ozdravlja in omogoča življenje osebne ljubez-

ni: jaz zate, ti zame, jaz v tebi, ti v meni, kajti oba 

podarja ista Ljubezen, da bi se dopolnjevala in 

izpolnila v podarjanju drug drugemu.   

Nazarje 

15. do 17. marec 2019 

»Odmik za zakonce  

KDO BO KOGA ...? 

DUHOVNI ODMIK -  STAREŠINE 

 Večina izmed nas si predstavlja, da je druga 

polovica življenja predvsem staranje, ukvarjanje 

z zdravstvenimi težavami in postopno izpuščan-

je  svojega telesnega življenja. V resnici pa je 

ravno nasprotno. Kar se zdi kakor padanje, je 

padanje navzgor in naprej, v širši in globlji svet, 

v katerem je duša našla svojo polnost, se konč-

no povezala s celoto in živi znotraj večje Slike.  

mailto:romanje.ignacij@gmail.com


Ignacijev dom 

19. do 21. oktober 2018 

Odmik za moške 

»ODPUŠČAM, TOREJ SEM« 

DUHOVNI ODMIK S POSTENJEM 

 

 

 

 

 

DUHOVNI ODMIK V TIŠINO 

Spoštovani možje, povabljeni, da se skupaj 

utrdimo v svoji resnični identiteti Božjih sogo-

vornikov in sodelavcev. Življenje nam je podar-

jeno, da bi ga kot dragocen dar razdelili z brati 

in sestrami. Le tako vse kar delamo in živimo 

postaja večno. 

Gospod nas je tako čudovito ustvaril, da njegov 
Duh vodi delovanje in obnavljanje našega telesa. 
Duhovne vaje s postenjem nas odprejo naši globoki 
resnici, ki je vir nepremagljivega veselja in poguma 
za življenje: On je naše prebivališče, mi pa njegovo. 
Prostor srečanja smo in ljubezni, ki nas za vedno 
oživlja, poživlja in podarja.  

 
Postenje traja 10 dni ob vodi, čaju, juhah in sadnih 
ter zelenjavnih sokovih. Pred postom udeleženci 
prejmejo navodila za predhodno postopno razstru-
pljanje. Post obnavlja, poživlja in čisti vsako izmed 
milijonskih celic, ki sestavljajo naše telo.  
 
TERMINI: 
 
 Krk: 1. do 10. junij 2018  
 Krk: 14. do 23. september2018  
 Nazarje: 29. marec do 7. april 2019  

Brez bolečine fant nikdar ne postane mož. Nihče ne 
more zares računati nanj, če se ni naučil sprejeti in 
živeti svojo bolečino kot dar in priložnost. Bog nam 
je dal neverjetno moč in to prav sredi bolečine. Ob 
drugih možakih mi bo postalo jasno in srce se bo 
odprlo trdnosti, ki je v meni, a ni moja.  

Ignacijev dom 

23. do 25. november 2018 

Odmik za moške 

»BOLEČINA - MOJ SOVRAŽNIK?« 

 

ODMIK ZA MOŠKE POVABILO 

ODMIK ZA MOŠKE 

DUHOVNI ODMIK S POSTENJEM 

ODKRIVANJE NEPREMAGLJIVEGA  VESELJA Nazarje 

20. do 22. april 2018 

Odmik za moške 

»BODI TOREJ MOČAN, 

BODI MOŽ! (1Kr 2,2)« 

Preveč pričakujemo od svojih očetov. Zato 

očetovska rana še bolj skeli. A prav iz te bole-

čine se poraja sinovska moč, ki upa zajemati iz 

očetove in tako tudi sam postajam oče vsem, 

ki so mi dani.  

Resnična moč ni telesna in zunanja, ni v denarju, 

vojski in politični prisili. Resnična moč je notranja. Je 

sad zaupanja in veselja nad podarjenostjo. Resnična 

moč je osebna: zajema iz Drugega in drugega ter 

oživlja vse, ki jih doseže. Kakšne neizmernosti so 

nam zaupane in kako preprosto jim je dovoliti, da 

nas okrepijo. 

Zamera me iztrga iz življenja in odnosov. Kakor, da 

bi mi iz telesa odtekala kri. Nimam več sedanjosti. 

Izginjam. Odpuščanje me ozdravi. Odpuščeno mi je, 

zato lahko odpustim, sebi in vsakomur. Resnični 

možakar je močan v odpuščanju.  

Nazarje 

22. do 24. februar 2019 

Odmik za moške 

OČE IN SIN  

Nazarje 

3. do 8. julij 2018 

Sprejemanje resnične istovetnosti  

»OSTANITE V MOJI LJUBEZNI«  

(Jn 15,9) 

V tišini se zavem kdo v resnici sem. Postane 
zgovorna in topla in oživlja. Vsako mojo bese-
do, vsak pogled in vsako dejanje. Ni boljših 
počitnic. Nič nas bolj globoko ne sprosti in ne 
obnovi kakor Tišina Besede, ki je postala Člo-
vek, da nas zajame v Božji način človeškosti.  


