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GLASILO SKUPINE SRCE
Leto 2          junij  2005             št.9 

Kajti jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, 
Ki te držim za desnico 

In ti pravum: »Ne boj se, 
Jaz ti bom pomagal.« 

  Iz, 41,13 

Vsebina

NE ZAČENJAJ DANAŠNJEGA DNE S 
ČREPINJAMI OD VČERAJ! 
 
Včerajšnji dan 
ter vsi prejšnji dnevi in leta 
so mimo, 
Pokopal jih je čas. 
Ne moreš jih več spremeniti! 
 
Se je kaj razbilo in so ti ostale črepinje? 
Ne vlači jih dan za dnem s seboj! 
Kajti vedno znova te bodo ranile 
in naposled ne boš mogel več živeti. 
 
Nekaterih črepinj se lahko znebiš, 
če jih položiš v božje roke. 
Nekatere lahko zlepiš, 
če resnično odpustiš. 
So pa črepinje, 
ki jih kljub vsej ljubezni 
ne moreš več sestaviti. 
Te pusti tam, kjer so! 
 

Phil Bosmans: Rože sreče 
moraš saditi sam;  str. 27

 

Uvod

• Uvod 
• Osrednja tema: Računam na Boga? 
• Posvet o razvezanih  
• Odmev z delavnic v Mariboru 
• Kronološki pregled minulega leta 
• Koledar prireditev v juliju in avgustu 
• Oglasi, obvestila 

Pred vami je zadnja številka glasila skupine SRCE v 
letošnjem »šolskem« letu. Nekoliko zajetnejša je, saj se je 
v tem mesecu zgodilo nekaj prelomnih dogodkov za našo 
skupino: imeli smo posvet, sodelovali smo na Škofijskem 
pastoralnem dnevu v Mariboru, prav pa je tudi, da  ob 
zaključku nekega obdobja naredimo pregled opravljenega 
dela. 
Zlasti posvet o razvezanih je prinesel nekaj svežih idej in 
zagona med prisotne, zato upam, da bo katera izmed 
možnosti, ki so se ponudile, nagovorila tudi vas, da se vam 
bo v teh poletnih mesecih porodila kakšna nova ideja ali 
boste po razmisleku ugotovili, da bi tudi sami s svojim 
znanjem in izkušnjami lahko tvorno prispevali k rasti in 
bogatitvi delovanja skupine pa tudi širše – da bi se našli v 
teh zametkih gibanja v dobro ljudi s podobnimi 
življenjskimi izkušnjami. Kot je bilo poudarjeno na posvetu 
in delavnici, je le od nas samih odvisno, kakšno mesto bomo 
zavzeli in kako bomo lahko postali razumljeni ter v kolikšni 
meri bomo deležni skrbi in pomoči duhovnikov. 
Želim vam čim prijetnejše počitnice, da bi uspeli uživati v 
drobnih stvareh in radostih brezskrbnih dni ter da bi se 
jeseni zopet srečali prenovljeni in z novimi idejami 
     Helena 
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Vsak izmed nas ima v svoji notranjosti le dve možnosti: lahko se pogovarja s samim seboj in računa le nase 
(kakor da je sam in nikomur ne pripada – kar je sebičnost) ali pa se v srcu pogovarja z Bogom in računa nanj 
(ker je Njegov, v Njem in Njemu pripada – kar je ljubezen). Ta notranja drža določa in vodi vse moje 
razmišljanje, govorjenje, delovanje in vsak hip življenja. Če računam na Boga Očeta, poslušam Jezusove 
besede in zidam na edini skali, ki je Bog. Nespameten sem, če uresničujem le svoje besede, ne pa Gospodovih. 
Za temelj svoje življenjske moči in delovanja lahko torej izberem Boga in Njegovo besedo ali pa pesek lastnih 
idolov in fantazij. Vsak človek namreč deluje po besedi, ki jo ima v sebi ali jo je vase sprejel. Preudarni gradi 
na Jezusovih besedah, ne na besedah, ki so polne strahu zase, požrešnosti, nevoščljivosti, jeze, lenobe, 
pohlepa… 
Ko se bom pojavil na carini smrti, bom moral izročiti vse, kar imam. S seboj bom lahko vzel le ljubezen, ki sem 
jo dal. Z menoj bo šlo le to, kar sem, in ne, kar imam. To je zaklad, ki ga lahko naberem na zemlji in ki mi ga 
nihče ne more ukrasti. Sem Gospodov ljubljenec ali ljubljenka. Neumen in nespameten sem, če ne postajam po 
Ljubezni, iz katere in za katero sem ustvarjen. Preudaren sem, če uresničujem Jezusove besede in kakor On 
zidam na ljubezni ter postajam ljubljeni sin in hči, brat in sestra. Če ni tako, me bo prav tisto, kar sem si 
nagrabil zato, da bi preživel, pokopalo in zadušilo. 
A Jezus mi ne očita človeške nedoslednosti, ki bo v meni do zadnjega diha. Zaradi nje se bom lahko nenehno 
spreobračal od vrtenja okrog sebe k zaupanju in računanju naj (bom ponižen). Jezus očita samozadostnost 
tistemu, ki misli, da je v redu in govori »Gospod, Gospod«, ne da bi bil Jezus v resnici glavna oporna točka in 
moč njegovega življenja. 
Zadnja sodba o mojem življenju torej ni odvisna od samovolje Boga, ampak od moje svobode, s katero 
uresničujem ali pa zavračam njegovo Besedo. Lahko delam le še tako čudovite stvari, a če jih ne delam iz 
ljubezni, je, kakor da jih nisem nikoli naredil. Ljubezen pa je v tem, da računam Nanj, v katerem sem in kateri 
je v meni ter uresničujem to, kar mu je všeč. Izpolnjevanje njegove volje ni nič izjemnega, to so vsakdanja 
drobna opravila, v katerih sem poklican, da imam rad in pomagam bližnjim. Lahko še toliko hodim k maši in tam 
nenehno kličem: »Gospod, Gospod«, a če še vedno vse svoje trenutke živim le iz samoljubja, na sodni dan ne 
bom spoznan in priznan 
 
 
 
 
 
Ko smo tisto jutro stopili iz cerkve, mi je moja štirinajstletnica rekla: »Kdo praviš, da je?« 
Pojma nisem imela, kam meri. Moj obraz je verjetno odseval praznino v moji glavi, saj je rekla: »Saj veš, mami, 
današnji evangelij: »Kdo pravite, da sem?« 
Sram me je priznati, da sem na evangelij že pozabila. Liz pa se je hotela pogovarjati. »Mami, pridiga je bila 
tako dolgočasna, da sem si izmislila svojo. Veš, kaj mislim?« 
 »Kaj?« »Da je Jezus pobiralec žogic v golfu našega življenja«. »Mi lahko to malo bolj razložiš, Liz?« 
»Za igranje golfa pravzaprav ne potrebuješ pobiralca. Ti pa stvar zelo olajša. Jezus je ravno tak. Veliko 
dobrih ljudi živi in umre, ne da bi ga spoznali. Različni ljudje svoje pobiralce uporabljajo na različne načine. 
Nekaterim nosijo palice, kadar postanejo pretežke; nekateri mu pustijo ves čas nositi breme, pa se nikoli ne 
pogovarjajo z njim. Tisti, ki so pametni, vedo, da igrajo le enkrat, pobiralec pa je vso stvar videl že tisočkrat. 
Taki ga vprašajo za nasvet in prosijo za pomoč. Mislim, da je Jezus pobiralec žogic v igri golfa, ki jo igramo 
vse življenje.« 
     * * * 
Če bi si vzeli čas in poslušali evangelij, kakor ga razumejo naši otroci, bi lažje razumeli razodetje v svojem 
življenju. 
 

p. Viljem Lovše     RAČUNAM NA BOGA? 
“Vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje” (Lk 7,24) 

Utrinek: Kdo praviš, da sem? 
Zgodba iz knjižice Cathleen O`Connell  Chesto: Zakaj je regrat plevel, str. 26 
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V duhovnem središču sv. Jožefa v Ljubljani je 28. maja 2005 potekal posvet »Mesto razvezanih v Cerkvi – 
možnosti, priložnosti, izzivi«. Namen posveta je bil osvetliti problematiko razvezanih v slovenskem prostoru, 
se zazreti v pregled dosedanjih dejavnosti in oblikovati načrte za prihodnje delovanje na tem področju. Na 
posvetu, ki je bil namenjen tako razvezanim kot tudi predstavnikom Cerkve, so se zvrstili številni predavatelji 
z zanimivimi prispevki. 

Pregled dosedanjega delovanja skupine »Srce« nam je predstavila Helena Reščič, ki je tej ideji začela 
postavljati trdne okvire pred tremi leti v sklopu zaključne naloge v Šoli za poslanstvo. 

V nadaljevanju posveta je pod naslovom »Kako sprejeti razvezo in živeti naprej« svojo iskreno izpoved 
lastne življenjske izkušnje predstavila Vilma Moderc.  

P. Vili Lovše se je v prispevku »Pastoralna skrb za razvezane v Cerkvi« ozrl v papeževe in druge uradne 
dokumente in izpeljal nekaj praktičnih pastoralnih predlogov. Predstavil je tudi sedanje stanje pastoralne 
skrbi razvezanim v Sloveniji.  Nanizal je nekaj predlogov,  kako izboljšati sedanje stanje: od ustanovitve 
mreže skupin za razvezane v Sloveniji, organizacije izobraževalnih seminarjev za diakone in duhovnike, da bi 
znali pristopiti k tistim, ki so doživeli zakonski brodolom. 
»Kaj lahko slovenske redovnice naredimo za razvezane«  
je bil naslov razmišljanja s. Judite Mihelčič. Sestre so  
pripravljene  osebno spremljati razvezane ter pristopiti k  
otrokom, katerih družine so v procesu razveze. Na razpolago  
so pripravljene dati samostanske prostore, v katerih bi  
lahko organizirali ustvarjalne delavnice za razvezane in  
za njihove otroke. S tem v zvezi je predlagala, da bi  
bila ena od delavnic na letošnjem medredovniškem srečanju  
posvečena problematiki razvezanih v Cerkvi. 
S. Martina Radež je v prispevku »Sedem palic ali  
butara« predstavila poglede na načine povezovanja  
razvezanih v slovenskem prostoru. S prispodobo butare,  
katere palice se ne zlomijo, če so trdno povezane skupaj, je ilustrirala svoje razmišljanje o tem, kako bi se 
razvezani povezali. Rešitve za povezovanje obstajajo v obliki skupin za samopomoč ter skupin za otroke. 
Skupine bi vodili usposobljeni mentorji, ki bi se srečevali na supervizijah.  

Zanimivo je bilo spoznati društvo, ki se je s podobno problematiko že ukvarjalo in je delovalo v Mariboru v 
letih 2000 - 2005. »Izkušnje in program društva Nova pot« nam je posredovala Martina Majerle. Nanizala je 
nekaj lepih izkušenj pa  tudi težav. Delovanje društva namreč zahteva veliko vloženega dela, ljudje pa vse 
prepogosto iščejo hitre rešitve svojih težav, po kratkotrajnem izboljšanju skupino zapustijo in niso 
pripravljeni sodelovati v smislu aktivnega članstva v društvu. 

Posvet se je nadaljeval z razmišljanjem p. Silva Šinkovca z naslovom: »Organizacija celovite strokovne 
pomoči razvezanim«. Poudaril je, da je potrebno stati ob strani ljudem v vseh obdobjih krize: tako v času 
pred razvezo, v času ločevanja, pa tudi v času po razvezi. Celovita pomoč ljudem v vseh obdobjih krize naj bi 
bila pravna, psihološka, socialna , pomoč pri vzgoji otrok ter duhovna pomoč. Na koncu je predavatelj zastavil 
nekaj vprašanj, o katerih bo potrebno razpravljati, med drugim tudi: Kdo bo usposabljal voditelje skupin za 
samopomoč? Kdo bo koordiniral celovito strokovno pomoč? Ustanoviti društvo za razvezane ali ne?... 

Ob koncu posveta spregovoril g. Tone Kompare, direktor škofijske Karitas v Ljubljani. V svojem prispevku, 
ki ga je naslovil »Nov talent« je poudaril, da je lastna izkušnja stiske lahko izhodišče, da drugega razumeš v 
podobnem izkustvu in mu lahko pomagaš. Spodbudil je razvezane, naj na svojo izkušnjo gledajo kot na nov 
talent, ki si ga sicer niso želeli in si ga niso izbrali, a je pripomogel k njihovi osebni rasti. Sporočil je, da veliko 
upanja prinaša prihajajoče pastoralno leto 2005/06, ki bo posvečeno oddaljenim in v katerem bo Cerkev 
storila vse, da bi se razvezani v Cerkvi ne čutili odrinjeni, pač pa povabljeni.  

 

 Posvet »Mesto razvezanih v Cerkvi – možnosti, priložnosti, izzivi« 
Mrjanca Kos (povzetek prispevka) 
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Posvet se je nadaljeval v razpravo, v kateri so bili vsi prisotni povabljeni, da predstavijo svoje predloge za 
konkretne korake v pomoči razvezanim.  
NEKAJ ZAKLJUČKOV RAZPRAVE , ki je sledila posvetu: 
• skupina SRCE naj se poveže s tednikom DRUŽINA in skuša preko stalne rubrike objavljati članke s 

svojega področja. Potrebno je določiti odgovorno osebo, ki bo skrbela za kontinuiteto prispevkov. Serijo 
člankov bi lahko objavili tudi v glasilu ŽAREK (Slovenska Karitas). 

• Če je mogoče, naj se skupina SRCE predstavi tudi izven Cerkve. 
• Do septembra 2005 bi morali vedeti, kam naj se znotraj Cerkve umesti SRCE. Po nadškofovi zamisli naj bi 

spadali pod Odbor za družino (področje oznanjevanja),  g. Kompare pa meni, da bi bilo vstopno mesto 
Komisija za karitativno dejavnost. Pred nami je leto, namenjeno vsem malim in obrobnim in prav zato je 
sedaj najugodnejši trenutek za vstop. 

• O posvetu bomo poročali oziroma pisali nadškofu Alojzu Uranu, škofu Andreju Glavanu in p. Silvinu Kranjcu 
na Brezje. 

• Redovnice – vsaj uršulinke in noterdamke – želijo sodelovati in bi dolgoročno študijsko usposabljale vsaj 
kakšno svojo sestro za vodenje skupine razvezanih žena in za osebno svetovanje. 

• ker so njihovi samostani ogromni, bi lahko nudile tudi prostor brezplačen, če prispevek ni mogoč.  
• Predstavitev SRCA in problematike razvezanih v Cerkvi na redovniškem dnevu 21. 09. v ŠKG v Šentvidu 

nad Ljubljano. 
• SRCE bi lahko postala mreža skupin za samopomoč organizirana v podobnem smislu kot Anonimni alkoholiki 

– zdravljanje ljudi z ljudmi – potrebno bi bilo poiskati že obstoječo literaturo glede AA in ostalo ter 
načrtovati. Gospoda Ramovša bi lahko prosili za mnenje in morda za vzgojo voditeljev (2 leti 1x mesečno). 

• O vzgoji voditeljev bodo razmišljali tudi jezuiti v sklopu DSJ. Morda modul Šole za poslanstvo. 
• Vzporedno bi bilo dobro poskrbeti tudi za otroke razvezanih – delavnice in pomoč otrokom, ki so v stiski. 
• Preden ustanovimo društvo, bi bilo dobro organizirati mrežo skupin. Izkušnje Društva Nova pot so lahko 

dragocene za bolj preudarno ukrepanje in organsko rast skupin za samopomoč razvezanim. 
• v Karitasu obstaja pravna služba in socialne delavke brezplačno. 
• Dolgoročno je potrebno urediti sistemsko pomoč. Potreba je ogromna, če se na leto loči 4500 parov. 
• Organizacije, ki že skrbijo za preventivo in pomoč potrebnim v Cerkvi so nepovezane (Betanija, Kana, 

Karitas). Ali je mogoče združiti moči in sistematizirati. Mislim, da tudi cilji in nameni vseh teh 
organizaciji niso javno in jasno dostopni vsem potrebnim. 

• Kako priti še v obče časopise (Delo, Večer, Dnevnik)?  
• Ustvariti lastno SPLETNO STRAN. Ali kdo izmed razvezanih to obvlada in bi lahko naredil napol gratis? 

Če ne koga se povabi. Čimprej. Potrebno je sproti informirati o nas, o potrebah, o delu in ustvarjanju. 
Hkrati pa tudi študirati in organizirati v smeri dolgoročnih ciljev.  

• Skrbeti za nadaljevanje in rast začete skupine SRCE v DSJ. 
• Organizacija skupine, ki bi hkrati skrbela še za otroke - 1x mesečno srečanje s poldnevnim programom. 
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• Jezuiti lahko srednjeročno pripravijo izobraževalni seminar o vprašanjih in položaju razvezanih za 
duhovnike in pastoralne sodelavce. Literatura se že lahko zbira. K temu povabim tudi vse člane SRCA – da 
predlagajo knjige in literaturo, ki se jim zdijo dobre in potrebne ali so jim osebno pomagale. 

• Natančno naj se prouči,  kakšne so prednosti in pomanjkljivosti trenutnega sistema Cerkve za pomoč pri 
zakonskem brodolomu. 

• Člani skupine SRCE lahko v enem letu zbrali izraze in podobe, ki jih prizadenejo s strani duhovnikov in 
ostalega občestva. S tem bi počasi pripravljali seminar o občutljivosti pri uporabljanju izrazov v katehezi 
in pridigah o ločenih. Občutljivosti se je mogoče naučiti. Pri tem največ lahko storimo prav razvezani, če 
iskreno odmevamo in povemo, kaj nas rani in prizadene.  

• Potem, ko bo pastoralna skrb za razporčene uradno s strani škofije umeščena v organigram dejavnosti, bi 
načrtovali tudi prošnjo škofu, da s pisano in govorjeno besedo spodbudi duhovnike in vernike k izobrazbi in 
občutljivosti za področje razvezanih. Prosili bi ga tudi, če v pripravo na zakon lahko vključimo tudi 
pričevanje razvezanih kot redni del programa te priprave. 

 
 
 
 

4. junija 2005 je v okviru Škofijskega pastoralnega dne v Mariboru potekala tudi delavnica pod naslovom 
MIDVA SVA LOČENA. ALI SVA ZATO IZOBČENA? Name je to druženje pod vodstvom g. patra Vilijema 
Lovšeta naredilo velik vtis. Z nami so bili nekateri člani skupine SRCE, ki so pripravili predstavitev delovanja 
njihove skupine ter z nami podelili osebne izkušnje 
Nekaj ugotovitev, do katerih so prišli udeleženci delavnice v času po ločitvi od partnerja: 
»Po ločitvi pa veliko ljudi ne ve, kje naj začnejo z gradnjo novega načina življenja.« 
»Povsod so aktualne delavnice za zakonce, za ločene in vdove pa ni kaj dosti na izbiro.«  
»Po ločitvi sem se počutila odrinjeno v družbi, kajti vse, kar odstopa od povprečja, je tabu tema.«  
»Cerkev je glede sprejemanja dejstva, da si ločeni najdejo novega partnerja, toga.« 
»Življenje po ločitvi je bistveno težje, če živiš na vasi, kajti tam se vsi med seboj poznajo in postane ločena 
oseba tarča ogovarjanj.«  
»Ljudje se po ločitvi počutijo osamljene, so v veliki stiski in potreben je čas, da spet najdejo same sebe.«  
»Po ločitvi sem se počutila zapostavljeno. Ugotovila sem, da ne obstaja skupina za samohranilke ali ločene, kar 
me je zelo prizadelo. Ravno ti ljudje potrebujejo podporo. Želim si, da bi se taka skupina ustanovila tudi v 
Mariboru.« 
»Po ločitvi se nisem počutila izključene iz družbe, kajti največ je ravno parov moje generacije, ki se razidejo; 
še bolj moderno pa je danes živeti v izvenzakonski skupnosti. Vera je v današnjem času pri večini mladih ljudi 
na zadnjem mestu. Po ločitvi sem se zaprla vase in se borila sama s seboj. Letos je šele po 4 letih prišel 
trenutek, ko sem v sebi začutila, da je potrebna ena zdrava komunikacija s partnerjem, s katerim sva se 
razšla – saj sva vendar starša. To bo najinemu otroku dalo dobre temelje za življenje.«  
»Ločeni se srečujemo s celo vrsto problemov: finance, problemi na področju duhovnosti, iskanje nekoga za 
pogovor,…« 
»Oba z možem sva iskala pomoč pri duhovniku in obema je rekel, naj potrpiva. Ko sem zapustila zakon, sem 
čutila veliko izgubo. Zakon je bil in bo največ. Ta odnos se nikoli ne konča, čeprav se zakonca ločita. Ko 
postaneš razvezana mama, je zelo težko, kajti takrat si preobremenjena. Problem je v tem, da nisi celovit, ker 
se prebijaš skozi čisto drugačno življenje. Potrebna je vera. Razporoka pokaže svetu globoko rano. Za ženo in 
za moža se življenje nadaljuje drugače: vsak na svojem koncu. Ko ostaneš sam, nimaš več opore.  
 
Pater Viljem Lovše  je med drugim povedal: 
»Želja po ustanovitvi take skupine ne more priti samo iz vrha. Če vzpodbuda ne pride od vernikov, Cerkev ne 
more nič. V Ljubljani pater Gostenčnik vodi skupino, kjer se ljudem pomaga prebroditi prvo krizo. 

Škofijski pastoralni dan v Mariboru: Odmevi z delavnice o razvezanih v Cerkvi 
Pripravila: Bernardka  Osojnik 
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Cerkev ne more zapustiti ločenih. Naj ne obupajo nad Božjo ljubeznijo! Cerkev jih ljubi, kajti so in ostanejo 
njeni člani! Duhovniki naj jih sprejemajo z ljubeznijo! 
Spremenimo vse trenutke trpljenja in neuspeha v svetle bisere ljubezni do Boga, do sebe, do bližnjega in do 
stvarstva. POMAGAJMO SI ŽIVETI! Pa kaj, če sem padel – Jezus je v meni in jaz v njem! On prevzema nase 
vse moje slabosti in jaz sem svoboden!« 
Pogovor je tekel tudi o tem, kako cerkveno sodišče deluje, ko nekdo želi cerkveno ločitev oziroma razporoko. 
V Sloveniji je namreč 4500 razporok na leto. 
Delavnico smo sklenili s sklepom, da tudi v Mariboru jeseni pričnemo z ustanovitvijo take skupine. Pater Vili je 
pri tem obljubil pomoč. 
 
 
 
 
 
Prvi ponedeljek v oktobru 2004 je bilo prvo srečanje skupine SRCE. p. Silvo Šinkovec, ki je vodil to srečanje, 
nam je predstavil program skupine za leto 2004/05. V nadaljevanju smo čas posvetili štirim razsežnostim 
življenja in štirim stebrom vzgoje in izobraževanja, ki obsegajo intelektualno razsežnost (učiti se, da bi 
vedeli), razsežnost skupnosti (učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in eden z drugim), osebnostno rast (učiti 
se biti) in poslanstvo (učiti se, da bi znali delati). Vsak zase smo ugotavljali, za kaj bomo zastavili svoje moči 
in čemu bomo dali prednost v prihajajočem letu. 
Četrti ponedeljek v oktobru je temo pripravil p. Viljem Lovše. Pogovarjali pa smo se o zakramentih kot pomoči 
in prispevku k duhovni rasti. Po pogovorih v skupinicah smo temo sklenili  z osebnimi pogledi na posamezne 
zakramente, zlasti tiste, ki nas vodijo k pogljobljenemu duhovnemu življenju. 
Že v sredini septembra je sedem članov skupine SRCE izkoristilo jesensko obarvano soboto in pričelo novo 
sezono delovanja in z otvoritvenim vzponom na Blegoš, 24. oktobra pa smo se podali na potep po Gorjancih, ki 
smo ga pričeli s sveto mašo v domačem kraju patra Silva. Po prisrčnem sprejemu na njegovem domu smo se 
podali na odlično vodeno kulturno – rekreativno pot po Gorjancih in v lepem jesenskem vremenu preživeli 
čudovit dan. Tudi udeležba je bila tokrat rekordna: kar štirinajst se nas je udeležilo te poti 
Mesec rožnega venca je z osrednjo temo »Gospod, nauči nas moliti« popestrila peta številka glasila skupine 
SRCE.  
V času od 8. do 10. oktobra so v uršulinskem samostanu pri Sv. Duhu pri Škofji Loki za štirinajst udeležencev 
potekale duhovne vaje za razporočene, ki jih je vodil p. Viljem Lovše.  
Na novembrskem srečanju je bil gost strokovnjak za cerkveno pravna vprašanja s področja zakonske zveze 
dr. Alojzij Snoj, cerkveni pravnik in župnik v Stari Loki (Škofja Loka). V svojem nastopu z naslovom 
»Cerkveno pravna vprašanja razvezanih« je prisotnim članom predstavil tiste dele zakonika cerkvenega prava, 
ki govorijo o možnih razlogih za ugotavljanje ničnosti sklenjenega zakona in opisal postopek za sprožitev 
ugotavljanja ničnosti. 
Kljub deževni novembrski soboti so se štirje člani skupine SRCE udeležili tradicionalnega pohoda od Litije do 
Čateža. V naravi, kjer se korak upočasni in postane uho občutljivejše, so imeli dobrih šest ur časa za 
medsebojno druženje in spoznavanje. 
Decembrsko srečanje je bilo še posebej slovesno, saj je vse prisotne v osrednji temi srečanja »Mesto in 
vloga razvezanih v Cerkvi« nagovoril nadškof Alojz Uran. Njegov nastop, prežet z radostjo in toplino je v nas 
utrdil zavest, da smo razvezani sprejeti v Cerkev. Podprl je delovanje naše skupine in okrepil naša 
prizadevanja za duhovno rast in pomoč razvezanim znotraj Cerkve in obljubil podporo nadaljnjemu delovanju. 
Tudi letos se je manjša skupinica pod večer zbrala v Podutiku in se peš, mimo živalskega vrta, z baklami podala 
na silvestrski pohod k sv. Jožefu, kjer je ob 22h v Marijini kapeli duhovni večer z naslovom »Silvestrsko 
bedenje« vodil p. Silvo Šinkovec. Po sv. maši ob 23h smo se skupaj poveselili ob prihodu Novega leta. 
 Decembra je izšla šesta številka glasila. Z osrednjo temo »Veseli kristjani, polni Duha« je dal p. Viljem Lovše 
pečat adventnemu in božičnemu času. 

KRONOLOŠKI PREGLED DELOVANJA SKUPINE SRCE V ŠOLSKEM LETU 2004/2005  
Pripravili: Vilma Moderc, Helena Reščič 
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Januarsko srečanje je zaradi odpovedi napovedane gostje prevzela s. Martina Radež, ki nas je vodila v 
premišljevanje  ob blagrih iz svetega pisma 
15. januarja smo se odpravili na izlet v neznano: tokrat smo izbrali Grmado in bili nagrajeni s čudovitim 
razgledom nad morjem megle, v katerem je izginila Ljubljana 
Februarsko srečanje je prevzel p. Silvo, pogovor je tekel o osebnih vrednotah in osebni rasti, kar je bilo 
odlično izhodišče za vstop v postni čas. 
V februarju je izšla sedma številka glasila skupine Srce. Osrednja tema je tokrat vezana na postni čas in 
sicer se je p. Viljem Lovše  dotaknil smisla posta. Po razvezi se namreč večina srečuje s pomanjkanjem 
samozavesti. Temu je bila posvečena tudi zgodba za dušo.  
 
Srečanje v marcu je bilo posvečeno spokornemu bogoslužju. Po sv. maši je bila priložnost za sv. spoved. Na 
voljo so bili p. Viljem Lovše, p. Silvo Šinkovec in p. Janez Poljanšek. 
V okviru postnih srečanj v župniji Šentvid nas je v svojo sredo povabil šentviški župnik. Pater Vili in Helena 
Reščič sta opisala izkušnje delovanja skupine SRCE, žal pa je bil obisk nekoliko slabši, skupaj z nekaj člani 
skupine SRCE, ki so se srečanja prav tako udeležili, pa je minil v prijetnem vzdušju 
Planirani izlet na Lubnik v marcu je bil zaradi slabega vremena odpovedan, zato pa smo se zbrali na velikonočni 
ponedeljek na Šmarni gori in po maši preživeli še nekaj prijetnih uric v sončnem popoldnevu 
Vodenje aprilskega srečanja je prevzel p. Viljem Lovše. S skrbno pripravljenim predavanjem »Kruh naš 
vsakdanji…« nam je odprl pogled v evharistijo, ki je zakrament velikonočne skrivnosti in središče cerkvenega 
življenja.  
Majsko druženje je vodil p. Silvo Šinkovec. Nakazal je, da čustva niso niti dobra niti slaba ampak realna. Da je 
vsak izmed nas odgovoren le za to, kaj s temi čustvi počne. V skupinicah smo se si izmenjali izkušnje, kako 
ravnamo s svojimi čustvi ter predvsem, kako ohranjamo  hladno kri. 
V maju smo se odpravili na planinski izlet na Snežnik, ki smo ga združili z obiskom v samostanu pri sestri 
Martini ter po izletu še pri naši članici Maji v Ilirski Bistrici. Sedem nas je uživalo v čudovitem vremenu in 
lepem razgledu na dobršen del Slovenije in Kvarnerskega zaliva 
Najpomembnejši dogodek je bil posvet o razvezanih 28. maja in zagotovo pomeni prelomnico pri skrbi za 
razvezane ter upamo na Božjo pomoč pri nadaljnjem dogajanju na tem področju. 
 Odziv po delavnici 4. junija v okviru škofijskega pastoralnega dne v Mariboru z naslovom. »Midva sva ločena 
ali sva zato izobčena?« je bil pozitiven, podrobnosti so nanizane v prejšnjem prispevku 
Šolsko leto zaključujemo še z zadnjim srečanjem 27. junija, ki je namenjen predvsem refleksiji in predlogom 
za nadaljnje delo ter zadnjo, 9. številko glasila v tem obdobju, ki je pred vami 
Pred vsakim druženjem smo imeli priložnost v Marijini kapeli ob 19h udeležiti se sv. maše in se po njej četrt 
ure zadržati v kapeli v tihi molitvi. Na samem srečanju skupine SRCE je k zbranosti pripomogla uvodna molitev 
ali prebran odlomek iz sv. pisma. K sproščenemu vzdušju in medsebojnemu spoznavanju je prispevala tudi 
zadnja točka srečanja. Vsako druženje smo namreč zaključili z voščilom, skromno obdaritvijo in preprosto 
zakusko , ki so jo pripravili slavljenci, ki so v tekočem mesecu praznovali rojstni dan ali god. 
 
SPREMLJAJOČI DOGODKI IN OVREDNOTENJE 
Pred vstopom v drugo leto delovanja skupine SRCE smo se 23. septembra 2004 v DSJ srečali s. Martina 
Radež, p. Viljem Lovše, p. Silvo Šinkovec, Helena Reščič in Vilma Moderc. Opravili smo refleksijo  uvajalnega 
leta delovanja in si začrtali okvir in  program delovanja za naprej (za podrobnosti izveš iz zapisnika). 
K medsebojnemu spoznavanju, zaupanju in graditvi odnosov znotraj skupine so poleg zanimivih in koristnih 
vsebin mesečnih srečanj pripomogli planinski izleti  
Pater Vili je vodil duhovne vaje v oktobru, v maju so bile zaradi premajhne udeležbe odpovedane. Zato bo 
verjetno bolj smiselno ostati le pri jesenskem terminu, ki je vedno bolje obiskan. 
V tem obdobju so se naši člani predstavili na radiu Ognjišče (konec avgusta 2004 sta Bernarda Rifel in Tomaž 
Zupanc spregovorila o svojem doživljanju razveze, v eni izmed oddaj je o tej problematiki spregovoril pater 
Silvo). Vilma Moderc pa je za TV Slovenija spregovorila  o okoliščinah, v katerih se je odločala za zakon, o 
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stiski, ki jo je privedla do odločitve za razvezo in o tem, kako je to odločitev sprejela. Oddaja bo na sporedu 
v juniju 2005. 
Kot dvomesečnik se je uveljavilo glasilo skupine SRCE. Zanimivosti spremlja in nas z vsemi potrebnimi 
informacijami in novostmi seznanja urednica Helena Reščič.  
Leto je bilo torej plodno, polno dogodkov, ki so nas obogatili in prispevali k vzpostavitvi - vsaj upamo – zdravih 
temeljev za nadaljnje delo. Kot  je pokazal zaključek posveta, pa nas v prihodnjem obdobju čaka kar nekaj 
trdega dela in le od podpore ter pripravljenosti za delo čim širšega kroga ljudi (ne le članov skupine) bomo 
lahko uresničili cilje ter s tem olajšali položaj mnogim razvezanim, ki so se doslej počutili odrinjene z 
aktivnega cerkvenega občestva. 
 
 
 
• Vabljeni na pohod po označeni poti E6, ki se prične 30. julija v Iški zaključi 3. avgusta na Snežniku.  

Dnevno prehodi povprečno po 6 ur, zato je potrebno imeti primerno pohodno opremo. Dodatne informacije 
dobite pri Marjanci Kos (tel.: 031 344 808, kjer se lahko tudi prijavite. 

• Duhovne vaje za pedagoge v poletnih mesecih: Nazarje  od 08. 08. ob 18h – 13. 08. po kosilu. Vodi: p. Silvo 
Šinkovec, 01 438 39 81 Pisne prijave: Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana 

• Duhovne vaje za pedagoge in ostale: Sveti Duh pri Škofji Loki od  26. 07. ob 18h – 31. 07. po kosilu 
Prijava: vsak dan razen nedelje od 9. - 17. ure 04 515 16 29 ali andreja.godnic@rkc.si  

• Romanje po Ignacijevih stopinjah v Španijo, organizirajo slovenski jezuiti in Društvo katoliških pedagogov 
Slovenije. Sv. Ignacij je ustanovitelj Družbe Jezusove ali jezuitov. Potekalo bo od 1. do 9. avtusta 2005. 
Prijavite se lahko pri Turistični agenciji Appia do 25 junija 2005. 26. junija ob 16 uri bo v Dravljah 
pripravljalno srečanje. Romanje vodi  p. dr. Viljem Lovše. 
 

 
 

 
 
• V poletnih mesecih uradnih srečanj skupine SRCE ni, kljub temu pa ste vsi vabljeni k sveti maši dne 25, 

julija ter 29. Avgusta. Obakrat se bomo po sveti maši še malo zadržali ob prijetnem klepetu. Vabljeni, če 
ne boste ravno v tistem času kje dopustovali. 

• Naslednje srečanje skupine bo v ponedeljek, 26. 09. 2005. Lepo vabljeni k sv. maši za razvezane ob 19h, 
po maši bo sledilo srečanje 

• NOVOST: od meseca maja dalje so vsa glasila skupine SRCE na voljo na spletni strani jezuitov: 
http://jezuiti.rkc.si/?q=node/view/40. Tudi sicer ste vabljeni, da obiščete njihovo spletno stran, kjer so vedno 
na volji sveži podatki o raznih dogodkih, duhovnih vajah…. 

• Vsi bralci glasila SRCE ste lepo povabljeni, da s svojim prispevkom popestrite in obogatite naše glasilo. 
Prispevke pošljite po el. pošti na naslov: helena.rescic@volja.net ali na naslov: Helena Reščič, Ljubljanska 
21e. 1241 Kamnik 

 
 

Oglasi, obvestila 

Koledar prireditev v poletnih mesecih 


