
VESELJE DO ŽIVLJENJA ALI NOROST HUDOBIJE  
Postni čas, nekoliko drugače 

 
 

 
V osrčju Evrope smo skuhali vojno. Hudobija je norost, ki uniči 
vse udeležence v konfliktu. Zavožena moška pamet pa napačno 
misli, da je vojna nujna in celo "dobra". Saj vidimo, da se skoraj 
osemdeset let po vojni, ne moremo otresti sovraštva in ujetosti 
v razdeljenost in prepire. Zlo, ki ga počnemo drug drugemu je 
hkrati tudi klic in vabilo k odkrivanju svoje resnične človeškosti in 
srca, ki ga je Bog ustvaril zato, da bi skupaj z njim ljubilo in 
podarjalo drugim to, kar smo prejeli. V tem postnem času, 
nekoliko drugače, želim skupaj z vami moliti in odkrivati smer 
življenja sredi brezumja vojne in najbolj izkrivljene človeškosti.  
 
 
 
 
 

 

• Vsak dan imam za vas na blogu pripravljeno kratko misel ob Božji besedi dneva. Povabljeni, da si svoje 
razmišljanje ob njej ali to kar vas nagovori zapišete v postni osebni dnevnik: 
 https://pvililovse.wixsite.com/duhovni-odmiki/blog 

 

• Na televiziji Eksodus sem posnel kratke nagovore in spodbude za več življenja in veselja nad našo resnično 
istovetnostjo Božjih sinov in hčera, ki so lahko, če hočejo in v moči Božje brezpogojne zvestobe, med seboj 
bratje in sestre, drug za drugega, drug z drugim in drug v drugem. Uresničeni, ker smo podarjeni in s 
podarjanjem premagujemo norost hudobije. 
Nagovore vam bom pošiljal vsak teden, našli pa jih boste tudi na mojem YouTube kanalu: 
https://www.youtube.com/watch?v=k3e68phjdNA 
 

https://pvililovse.wixsite.com/duhovni-odmiki/blog
https://www.youtube.com/watch?v=k3e68phjdNA


• V postnem času vas še posebej vabim, da se udeležite duhovnih vaj, saj lahko s pomočjo odmika od vsakdanjih 
obveznosti in navad, enodušne podpore skupine in duhovnega programa, vstopite v globljo povezanost z 
Bogom, s seboj in drugimi. 

 

Nazarje, 11. - 20. marec 2022 
Duhovne vaje »Pot hčere in sina« in intervalni 
post  
Vodita: p. dr. Viljem Lovše in Karmen Kristan 
Pri tej obliki postenja predhodna priprava ni potrebna, 
oziroma se zgolj upošteva določena priporočila.  
Glavna dobrobit duhovnih vaj s postenjem je duhovna, 
saj izkustveno doživimo, da smo močni, ko smo slabotni. 

Le v krhkosti in ranljivosti postenja lahko 
prepoznam dobrega Boga, ki je v meni krhek in 

ranljiv. Nismo samo umrljivo telo, ampak veliko več, smo večni. Podhranjenost naše duše in duha ni več problem. Na 
novo oživimo v obilju, ki ga daje puščava posta, ko se odpovemo nepotrebnemu in odpremo Prostor za novo, za tisto 
eno, ki je potrebno. 
Duhovne vaje so prežete z vabilom k osebni veri in sodelovanju z Njim - Ljubeznijo. Veliko se gibljemo, družimo, znamo 
pa biti tudi sami in v tišini. Način uživanja hrane in vsebina naših jedi nam bo dobra popotnica v vsakdanje življenje.  

V postenem času je to edinstven način prečiščevanja duha, duše in telesa. Odkrivam, da je Bog dober, ljubeč in 
zame/za nas, ne zase. Ko se odrečem svoji omejeni moči, prejmem Moč, ki ne mine.  
Pridi in okusi, kako dober je Gospod! 

 PRIJAVA 

 

Olimje, 25. - 27. marec 2022 
Odmik za moške »Svoboden.si« 
Vodi: p. dr. Viljem Lovše 
 

Vsak od nas možakarjev je prepričan, da je 
svoboden. Kako si predstavljam svobodo? Ali sem 
svoboden le takrat, ko me nihče od zunaj ne 
zasužnjuje? Za kakšno ceno sem se tej svobodi 
pripravljen odreči? Bi jo zamenjal za golo telesno 
življenje? Ali jo sprejemam kot dar, ali menim, da je 

moja last? Dobrodošel, če želiš, da bomo skupaj naredili korak naprej v resnični svobodi. Mladi in stari, 
mladeniči, možje in dedki. Z ramo ob rami k istemu cilju. To je po moško. Pot svobode je le skupna. 
 

PRIJAVA 
 

Nazarje, 22. - 24. april 2022   
Duhovna obnova za vse »Nasmehni se« 
Vodita: p. dr. Viljem Lovše in Karmen Kristan 
   
Uvajanje v različne načine molitve. Ne bo gradiv, 
ampak le konkretne vaje. Pustolovščina izkušnje. 
Naša čudovita vera je namreč bolj izkustvo odnosa 
in ustvarjalnosti. Osvobajajoče je biti oseba in ne 
prestrašen posameznik. Ljubezen je nežna in 
izvablja nasmeh. Trdoto samovsrkanja ozdravlja  v 
mehko odprto srce. Samota postane bližina. 

Narava nagovarja v lepoti.  Hvaležnost odpira vrata veselju.  Ali hočeš? Pridi. 

PRIJAVA 

https://forms.gle/Rx7NhGouJe8cehJA7
https://forms.gle/Rx7NhGouJe8cehJA7
https://forms.gle/AQKt4bTi3SB6NJ5EA
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXz6hHzc-XGaKes-Ayhc-dkcNILYLyt5l_hlEFUqqMRmvZEw/viewform


 
Olimje, 8. - 10. april 2022 
Odmik za ženske »Jezus in žene« 
Vodi: Karmen Kristan 
 
Jezusov odnos do žensk je bil v tedanji družbi in 
kulturi nezaslišan in izzivalen. Iz prizora, kako je 
Jezus sprejel grešnico v farizejevi hiši, lahko 
začutimo bogastvo in globino njegovega odnosa 
z ženami, ki so ga spremljale. Marija Magdalena 
in druge žene, ki so hodile za Jezusom, so živele 

z njim sestrinski odnos. Njihov učitelj se je dvignil nad predpise o čistem in nečistem, kot vidimo iz prizora s 
krvotočno ženo in Jairovo hčerko, in je torej tudi žene v svoji skupini sprejemal sproščeno v njihovi ženskosti, 
v njihovem načinu dojemanja in izražanja, v njihovi obliki intuicije, v njihovem jeziku. Žene uživajo Jezusovo 
pozornost, on jih ceni, posluša, ozdravlja in tolaži, one pa mu strežejo, kažejo željo, toplino in nežnost s tem, 
da mu dajejo od premoženja... Jezus izbere prav žene, ki so stale pod njegovim križem, za prve priče 
njegovega vstajenja. 
Prav tak odnos ima Jezus tudi danes do tebe in mene. In še več, uči naju, kakšen odnos naj bi bil med moškim 
in žensko, kako naj rasteta v podarjanju in se odrekata posesivnosti ter potrošniškemu načinu delovanja po 
principu »daj-dam.«  
 

PRIJAVA 
 

 
DUHOVNO SPREMLJANJE 2022 
 
Osebno spremljanje z duhovnimi vajami v vsakdanjem  življenju 
1.del: april-maj 2022 
2.del: oktober-november 2022 

 
Duhovno spremljanje pomaga pri hoji za Jezusom, ki je pot 
sprejemanja in odgovarjanja na Božjo zastonjsko in 
brezpogojno ljubezen.  

KAJ LAHKO PRIČAKUJEM? 
Globlji intimen odnos z Bogom v Jezusu, resničnem prijatelju, v Duhu, modrem vodniku in v Očetu 
dobrodošlico Doma. Dotaknila se me bo skrivnost Boga, s stvarnikom se bom srečal iz obličja v obličje; začutil 
celotno moč nežne navzočnosti. Velikodušnost med dvema, ki se imata rada (Dv 231). 
Lahko pričakujem novo jasnost svojih hrepenenj, pristen mir in veselje, naraščajočo svobodo, da uredim 
svoje življenje za službo Bogu. Za spodbudo in usmeritev takšne rasti bomo uporabili duhovne vaje, ki so 
korenito odprte v mojo osebno zgodbo: moje želje in izkušnje. Duhovno spremljanje se bo dogajalo ob 
duhovnih vajah. 
NAJBOLJ POTREBNO - ŽELJA, DA BI SE ODPRL BOGU. 
Predvidoma bomo imeli nekaj skupnih srečanj po zoomu, vsak bo prejmal gradivo za osebno delo in imel 
možnost duhovnega spremljanja - osebnih pogovorov. Življenjska zgodba vsakega od nas je edinstvena, Bog 
nam lahko po drugem človeku (duhovnem spremljevalcu) pokaže na naše poslanstvo in nas povabi v 
spremembo. Kaj meniš?  Bi vstopil v to izkušnjo? Prijavi se: https://forms.gle/d79vXggeAWWdjLEp6 
Uvodno in informativno srečanje bo: 4. aprila 2022 
 
Če želite si lahko ogledate in prisluhnete tudi oddaji: OBZORJA DUHA_ Zlo, kjer sem kot gost svoj delež prispeval 
tudi jaz: https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174851711?s=tv 

https://forms.gle/H5bL9C43VrXiqqe5A
https://forms.gle/d79vXggeAWWdjLEp6
https://www.rtvslo.si/rtv365/arhiv/174851711?s=tv

