
 

LAŽNI BOGOVI  

RAZOČARAJO   

 
 

DUHOVNE VAJE OBSEGAJO: 
 

1 Video nagovor 

 2A Srečevanje  Boga v Svetem pismu  

 2B Pregled molive 

2C Kateheza 

3 Šola molitve 

4 Poglobljena sveta maša; po maši podelitev 

v skupinah in druženje ob prigrizku in pijači. 
5 Pisanje duhovnega dnevnika in možnost 

podelitve zapisanih biserov na spletni strani.  
 

 

 

 

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 z ekipo spletnega misijona 
 

E-pošta: p.vili.lovse@gmail.com 
 

https://jn159.wordpress.com 

https://www.facebook.com/duhovnevajevvsakdanjemzivljenju   

SPLETNI MISIJON 
 ADVENTNE DUHOVNE VAJE  

V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU 

25.11. DO 25.12. 2018 

 

Nihče izmed nas ni sam svoj vir moči in 

življenja.  Nekateri ta vir imenujemo Bog Oče, 

drugi energija, tretji narava. Če živimo iz sebe 

in zase smo posamezniki, ki jih veter maje in 

življenje počasi zapravimo. Sebičnost nam 

predlaga lažne bogove samoodrešenja, ki nas 

pustijo prazne, tekmovalne, nevoščljive, 

osamljene, sprte, upehane, nezaupljive, 

sovražne, pijane, škodoželjne, hudobne... 

Adventni čas je priložnost za osvoboditev od 

lažnih bogov. Kristus je to pot odprl kot krhko 

dete. Vabi me nanjo. Nikdar me ne sili. Če 

hočem.  

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


 

2-A) SREČEVANJE BOGA V SVETEM 

PISMU  
 

Vsakodnevna molitev z Besedo pomaga k poglabljanju  

izkustva Boga. Ne gre za to, da bi moral kaj razumeti, 

ampak za to, da  se preprosto učiš počivati v Njegovi 

navzočnosti. Zato vedno poljubi Besedo, jo objemi, se ji 

pokloni, jo pobožaj (Sveto pismo) in jo ponavljaj (SP 

citati). 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 

Izberi ustrezen čas in prostor, da boš lahko molitev 

nemoteno opravljal. Če želiš si za ta adventni čas uredi 

molitveni kotiček s križem, s svečo, z ljubo ti podobo... 

Vstop v molitev 

Molitev začni z znamenjem križa, ki ti pomaga pri 

zavedanju 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, tvoje konkretne situacije. 

Pusti, da se On, ki govori po teh besedah in te ljubi, 

dotakne tvojega srca.  

Pogovor z Bogom 

O svojem razmišljanju in čutenju se sedaj pogovarjaj z 

Bogom. Pripoveduj mu o tem, kaj spoznavaš, kaj čutiš, 

kaj želiš.  

Umiritev v Bogu 

Pusti, da v tebi vse obmolkne. Bodi tiho navzoč v Bogu, 

osredotoči se na njegovo navzočnost v tebi. 

Zahvala: 

Končaj molitev z zahvalo in molitvijo očenaš. 

 

2-C)  KATEHEZA 
 

Enkrat tekom tedna si preberi duhovno spodbudo 

vezano na evangeljski odlomek in zapiši v duhovni 

dnevnik, kaj ti sporoča za tvoje življenje, situacijo v 

kateri si.  

 

1) VIDEO NAGOVOR 
 

Na začetku tedna najprej naklonjeno prisluhni video 

nagovoru. Samo poslušaj in sprejemaj. Na koncu si 

privošči 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 

spodbudilo ali pa porodilo vprašanja, dvome, nejasnosti. 

Zapiši vse kar ti pride na misel.  
 

3) ŠOLA MOLITVE 
 

Vsak teden bo predstavljen predlog za način molitve s 

poudarkom na duhovnem boju v dialogu s Kristusom 

proti raznim odvisnostim, ki so posledica čaščenja lažnih 

bogov.  

 

4) POGLOBLJENA SVETA MAŠA; PO 

MAŠI PODELITEV V SKUPINAH IN 

DRUŽENJE OB PRIGRIZKU IN PIJAČI. 
 

Skupna evharistija bo utrdila naša prizadevanja za večjo 

bližino z Njim. Mi smo telo Vstalega Kristusa. On nas pri 

maši zbere v občestvo, utrdi v svojem Duhu, nam da novo 

upanje in moč, da sprejmemo Njegovo zmago nad zlom in 

mu dovolimo, da vodi naše zgodbe, ki so edinstvene v 

dragocenem mozaiku Božje zgodbe odrešenja vseh. On 

nas kot popolna Ljubezen ozdravlja vsak trenutek. Če 

hočemo.  

 

Kdor bo želel, bo lahko prejel tudi bolniško maziljenje.  

 

Po maši si bomo v manjših skupinah in na skupnem 

plenumu razdelili nekaj biserov iz spletnega misijona ter se 

poveselili ob hrani in pijači, ki jo bomo vsi skupaj podarili v 

ta namen.  
 

 

2-B) PREGLED MOLITVE ALI REFLEKSIJA 
 

 To je pomoč, da doživeto res postane tvoje. Omogoča 

nastajanje tvojega osebnega evangelija, tvoje zgodbe z 

Bogom oziroma njegove s teboj. 

Ozri se na te trenutke molitve: Se ti zdi, da je molitev 

potekala dobro ali ne? Zakaj? Katere misli in čustva se 

ti zdijo od Boga in katere 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. 

 

5) PISANJE DUHOVNEGA DNEVNIKA 
IN PODELITEV ZAPISANIH BISEROV  

 

Vse kar podarim, je resnično moje!  

Povabljen/a, da svoje dragocene izkušnje in spoznanja 

tekom teh duhovnih vaj v vsakdanjem življenju, 

zapisuješ v duhovni dnevnik in kakšno misel tudi 

posreduješ na e-naslov:  

p.vili.lovse@gmail.com,  

da se medsebojno podpiramo in bogatimo. 

Anonimno jih bomo objavili na blogu vsak teden. 

mailto:p.vili.lovse@gmail.com

