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ROMARSKI DUHOVNI ODMIK 

PRIJAVE: romanje.ignacij@gmail.com 

 
Globoko v nas žari hrepenenje Boga po vsakem izmed 
nas. Vse življenje nas snubi, zapeljuje in vabi, da bi 
sodelovali pri veliki gostiji življenja za vse. On za nas in mi 
zanj. On v nas in mi v Njem. Drug v drugem in drug za 
drugega. Samota, preizkušnje in stiske so priložnost, da 
osebno doživimo čudežno moč Besede, ki nas vse 
brezpogojno ljubi, osvobaja in pošilja. Vabi, da bi sprejeli, 
sodelovali, se pustili objeti in objeli, sprejeli odpuščanje in 
odpustili. Veselje in svoboda podarjenosti. A si želiš skupaj 
z nami narediti korak v tej smeri?   

Romanje v Španijo 

DRUG ZA DRUGEGA 
 

20. do 30. julij 2020 
 

Nica - Lurd - Loyola - Javier -  
Montserrat - Manresa -Barcelona  
 

 Duhovni odmik  
 V TIŠINO, V GLOBINO SRCA!  
 Nazarje, 

 23. do 28. februar 2020 

 10. do 15. julij 2020 

DUHOVNI ODMIK V TIŠINO 

 
Bog nas je ustvaril tako, da svoje in drugih življenje lahko 
soustvarjamo ali pa uničujemo. Oboje se dogaja v moči  
B(b)esede in misli. Srčne misli so dialoške, pekel pa je 
vedno samogovor. V tišini naredim prostor preobrazbe, 
novih možnosti soustvarjanja in sogovorništva z Ljubeznijo, 
ki nas vabi v svojo polnost.   

     Duhovni odmik  
  JEM, DA ŽIVIM 
 Nazarje,  
 11. do 13. oktober 2019 
  24. do  26. april 2020 

DUHOVNI ODMIK S HRANO 

Gospod nas je  čudovito ustvaril. Njegov Duh vodi   
delovanje in obnavljanje našega telesa. Med postenjem  
se odpremo naši globoki resnici. Prostor srečanja smo in 
ljubezni. Za vedno.  
 

Vodita: p. Viljem Lovše in Karmen Kristan 
   

 TERMINI v letu 2020: 
 

 Nazarje: 16. do 22. februar 2020 
 Nazarje:  27. marec do 5. april 2020 
 Krk: 22. do 31. maj  2020 
 Krk: 12. do 21. junij 2020 
 Krk: 4. do 13. september 2020 

DUHOVNI ODMIK S POSTENJEM 

  

    Postenje traja 10 dni ob vodi, 
čaju, juhah, kefirju in sadnih  

ter zelenjavnih sokovih.  
Post obnavlja, poživlja in čisti 
vsako izmed milijonskih celic,  

ki sestavljajo naše telo.  

ROMANJE PO IGNACIJEVIH STOPINJAH DUHOVNE VAJE S POSTENJEM 

 

 
Skupaj bomo odkrivali skrivnosti in pasti človeku prijazne 
hrane in z vsemi čuti razločevali, kaj je dobro in kaj ni. 
Jem, da živim, zato potrebujem hrano, ki nasiti in daje 
življenje. Nočem biti koš za smeti. Biti skupaj za mizo je 
velik dar, je čas in prostor podarjanja drug drugemu.  
 

Prijave: karmen.kristan@gmail.com 

mailto:romanje.ignacij@gmail.com


   ODPUŠČAM, TOREJ SEM 

 Nazarje, 25. do 27. oktober 2019 

ŽIVETI KOT LJUBLJENI 2. mar. do 12. april 2020 

Življenje nam je podarjeno zato, da sprejmemo Ljubezen 
in ji dovolimo, da postane konkretno življenje, meso in kri, 

pogled in objem, odpuščanje in hvaležnost. 

ODMIKI ZA MOŠKE 

j

Zamera me iztrga iz življenja in 
odnosov, kot da bi mi iz telesa 

odtekala kri. Odpuščanje me ozdravi. 
Odpuščeno mi je, zato lahko odpustim, sebi in 
vsakomur. Resnični možakar je močan v odpuščanju.  

  KDO BO KOGA...? 
Nazarje, 29. nov. do 1. dec. 2019 

ŠE TE BOM BOŽAL 
Nazarje, 20. do 22. marec 2020 

Moški se bojimo neuspeha in 
neučinkovitosti, ženske pa osamljenosti 

in zapuščenosti. Zato se prvi borimo za 
prevlado, ženske pa za nadzor. Kristus oboje ozdravlja in 
omogoča življenje osebne ljubezni: jaz zate, ti zame, jaz v 
tebi, ti v meni.   

DUHOVNI ODMIK ZA ZAKONCE 

DUHOVNI ODMIK ZA ZAKONCE IN  
PRIPRAVNIKE  NA ZAKON 

 

  Nazarje, Duhovni odmik 40+ 
SAD, KI OSTANE 

18. do 20. oktober 2019 
 

MODROST      
23. ali 24. do 26. januar 2020 

DUHOVNI ODMIK ZA ŽENSKE 

DUHOVNI ODMIK  -  STAREŠINE 

Običajno si predstavljamo, da je druga polovica življenja 
predvsem staranje, ukvarjanje z zdravstvenimi težavami in 
postopno izpuščanje svojega telesnega življenja. A kar se 
zdi kakor padanje, je padanje navzgor in naprej, v širšo in 
globljo Resničnost.  

»Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz 
njega izvira življenje.« (Prg 4,23)  Srce je 

vrelec vere, upanja in ljubezni - srčika BITI. Kaj si kot 
ženska želim, o čem sanjam? Kakšni boji so v mojem 
srcu?  Kdo se bori zanj?           

Prijave: karmen.kristan@gmail.com 

  Duhovni odmik za ženske 
   BOJ ZA ŽENSKO SRCE 

   Nazarje, 6. do 8. marec 2020 
 

Skupina JOB  - NOVI ČLANI - januar 2020 

NE BOM SAM/A DOMA 

 Bled, 31. dec. 2019 do 2. jan. 2020  

SILVESTROVANJE 

Se želite s hvaležnostjo ozreti na minulo leto in v molitvi 
premisliti svoje upe za prihodnje dni? To je  poseben 
čas milosti, če ga ne zadušimo z brezglavim 
veseljačenjem.  Skupaj se bomo izročili Bogu, da bosta 
naše srce napolnila hvaležnost in zaupanje v Boga in 
ljudi, ki so in nam bodo dani v življenje.  

  SPOLNOST IN SEKS 

 Nazarje, 22. do 24. november 2019 

Skrivnosti odnosa se učimo vse življenje. 
Močno je položena v nas. Čudež življenja je 

povezan z njo. Bogu hvala za ženske in žene. 

ADVENTNI IN POSTNI SPLETNI MISIJON 

  POGUMEN IN ODLOČEN 

 Ignacijev dom duhovnosti 
 10. do 12. januar 2020 

Vsak se sooča  z  zahtevnimi izzivi, tudi mi. 
Ali se res ne da nič storiti in je vse odvisno od drugih? 

ŽE LJUBLJENI 25. nov. do 25. dec. 2019 
Veselja si ni treba zaslužiti, je že podarjeno. Učimo se ga 
sprejeti. Ljubezen je vesela, svobodna, brezpogojna. Iz 
tega se da živeti. 

ODMIKI ZA MOŠKE 

 OČE SINU IN HČERI?  
Nazarje, 17. do 19. april 2020 

Svetu manjka Oče, nam pa manjka dobrih 

in pravih očetov. Umetnosti očetovstva do 

sinov in hčera se učimo skupaj. Očetje ob sinovih 

in hčerah, očetje ob očetih in sinovi ob bratih. 

  KAJ PRIČAKUJEJO ŽENE OD NAS?             

Nazarje, 23. do 25. oktober 2020 

To se moški z leti še bolj sprašujemo in 

mnogim je vse manj jasno. Dragoceno 

dopolnjevanje zahteva napor. Skupaj in ob 

pričevanju nekaterih žena bomo rasli v sprejemanju.  

Bolečine, rane in globok strah, žalost in jeza. Vse to je v 
Kristusu prostor srečanja in priložnost za življenje iz 
brezpogojne Očetove materinske ljubezni. Le v 
občestvu ranjenih smo jo zares sposobni sprejeti, ji 
dovoliti, da cveti in nas preobrazi.  Več informacij: 

jn159.wordpress.com. 

KAKO USPETI V SMRTI? 

Nazarje, 2. do 4. oktober 2020 

Žena je skrivnost, pa tudi mož je skrivnost. Nežnost in 
sprejemanje ozdravljata oba, ki se vedno znova raniva. 
Božam in sem pobožan. Sprejemam in sem sprejet.  

Sploh se ne zavedamo kako velik dar je v zrelih letih bližina 
telesne smrti, kajti prava smrt je že odpravljena. Odkrivali 
bomo radost in uspeh telesne smrti, ki je še pred nami in 
zmago življenja nad večno smrtjo, ki je že za nami.  


