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GLASILO SKUPINE SRCE
Leto 3          december  2005             št.11 

 
Slavljen Gospod, Izraelov Bog, 
ker se je ozrl na svoje ljudstvo in 
mu pripravil odrešenje. 
   Lk, 1,68 

VsebinaGospod Bog, 
zakaj nisi – kako naj rečem…- 
malo bolj demokratičen? 
Zakaj nisi pripravljen, 
mogoče s kakšno primerno skupščino, 
skupaj z nami odločati o tem, 
kaj je dobro in kaj je slabo, 
kaj se sme in kaj se ne sme delati? 
 
To, da je preveč?  No, dobro. 
Res je: ti si Bog, ti si tisti, ki določa osnove. 
Ampak ali ne bi mogel prepustiti nam 
vsaj podrobnosti? 
 
Ti praviš, na primer, naj ljubimo sovražnike. 
Prav. 
Ampak ali nam ne bi mogel dovoliti, 
da izključimo tiste, ki so nam povzročili 
preveč gorja? 
Mi poznamo sebe in vemo, kaj zmoremo . 
 
Kaj praviš na to? 
 
Praviš, da ne. Nisi za to. 
Pripravljen si priti med nas, 
postati majhen, hoditi z nami, 
toda zato, da bi nas povišal, 
ne pa, da bi postal beden kakor mi. 
Ti se spuščaš v kompromise: 
si Bog in Bog ostajaš. 
Na našo srečo 
   Tonino Lasconi 

Uvod

• Uvod 
• Osrednja tema: IZZIV ADVENTNEGA ČASA 
• Utrinek:  Revni pastir 
• Medsebojni odnosi: Praznovanje v 

enostarševskih družinah 
• Odmevi z duhovnih vaj za razvezane 
• Adventna delavnica: Prižgimo luč 
• Koledar prireditev v  novembru in decembru 
• Oglasi, obvestila 

Zakorakali smo v adventni čas, čas topline, poglabljanja 
medsebojnih odnosov, čas luči. Pa tudi čas, ko se bolj 
kot kdajkoli zazremo vase in se soočamo tudi s stvarmi 
ali negativnimi čustvi, ki jih težko sprejemamo. In prav 
to je tudi čas, da pri sebi sprejmemo tudi tisto temnejšo
stran in jo izročimo Bogu, da se zavedamo svoje 
enkratnosti in da začutimo Božjo bližino in ljubezen. Le 
tako smo lahko prenašalci topline in luč za naše bližnje, 
sorodnike, prijatelje, znance, pa tudi za tiste, ki jih ne 
poznamo ali smo celo v sporu z njimi. Ne moremo širiti 
luči, če je ne zanetimo v svojem srcu. 
Naj bo današnje predpraznično Glasilo pomoč pri 
sprejemanju sebe, pri prižiganju luči v nas in pri 
soljudeh, naj se luč ljubezni, sprejemanja, razumevanja 
in topline krepi z naraščajočo svetlobo adventnega venca 
in naj nam bo vsem skupaj toplo ob Njegovem rojstvu. 
     Helena 
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Vsak izmed nas doživlja, da je oddaljen. Najprej od Boga, potem od sebe ter tudi od drugih in stvarstva. V 
tem smo si vsi podobni. A ne le v tem. Še bolj smo si podobni v tem, da nam je On vsem blizu. On je edini, ki ni 
oddaljen. On namreč že dela v vsakem človeku. Zavedajmo se tega kar dela On, Bog  z nami!  

Adventni evangeliji (Mr 13, 33-37; Mr 1, 1-8; Jn 1, 6-8. 19-28; Lk 1, 26-38) tako spet usmerijo našo 
pozornost na veliko dragocenost in dostojanstvo človeka v Božji roki. Ko se tega ponovno zavedamo, v nas 
privrejo na dan velika pričakovanja, da bi bili božje bivališče in bi živeli iz tega, da smo Njemu dragoceni.  

Dal nam je oblast, da iz podarjenega življenja naredimo hvaležen odgovor na dar. Kdo torej smo? Komu 
želimo pripadati? Oziroma komu v resnici znotraj sebe pripadamo? Od tega notranjega sogovornika je 
odvisno, kam gre naše življenje in življenje naših otrok. On nas zajame v naših ranah, bolečinah, razočaranjih 
in trpljenju. Edini resnični in pravi sogovornik – Bog – nas vabi k čuječnosti in budnosti, naj ne izgubimo 
njegove Besede in s tem svoje dragocenosti, ki nam jo zagotavlja z učlovečenjem. Od znotraj se dotakne tudi 
vseh naših aktualnih življenjskih vprašanj: religije zdravja - hrana, mode – zunanjost, lestvice vrednot – mesto 
in puščava, strahu pred smrtjo, nesmisla sebične spolnosti, obsedenosti s politiko in oblastjo, strahu pred 
nosečnostjo in lastnimi potomci.  

 
Prva adventna nedelja nas opozarja: »Ne veste, kdaj pride čas!« Želi nam pomagati, da se na začetku 

adventa ozremo na svoje življenje kot celoto. Zato nam najprej govori o smrti. Z vidika smrti je najboljši 
razgled na celotno pot življenja. Bog nam želi posredovati mir, da se iz oči v oči s smrtjo ne bomo prepuščali 
paniki ali jo po nepotrebnem banalizirali. Smrt je namreč učiteljica življenjske modrosti: memento mori. Po 
današnji prevladujoči zahodni kulturi smrti nas verjetno Bog želi učiti prav celovitega pogleda nase in na 
druge iz Njegovega gledišča. 

 
Na drugo adventno nedeljo smo postavljeni pred lik preroka Janeza Krstnika. Bog nam govori po 

znamenjih. Njegovo prvo znamenje je Janez Krstnik, izzivalec prevladujoče miselnosti in kulture takratnega 
in današnjega časa. On kaže Boga, ki ni diktator niti moralni nadzornik. Ni policaj, ki čaka, da narediš prekršek 
in te potem mastno kaznuje. Bog je vzgojitelj. Naše življenje je del zgodovine odrešenja, ki je vzgojni proces 
s postopnostjo razvoja in rasti. Bog nas tako pripravlja na razodetje in izročitev samega sebe. 

Prvo Janezovo izzivanje je v tem, da živi v puščavi, ne v mestu. S tem kaže, da je kraj smrti mesto in 
ne puščava. Kritizira mestno lestvico samo odreševalnih vrednot.  

Izziva nas s svojo obleko iz kamelje dlake. Pod vprašaj postavlja smisel današnje visoke mode in naš 
odnos do obleke. Ali so manekenke in manekeni res ideal pravega človeka? Ali naj bomo takšni? Ali je res vse v 
obleki? Slovenci tekmujemo v oblačenju in nevoščljivosti. Na dan vseh svetih na grobovih pokažemo drugim 
svoj oblačilni »prestiž«. Za obleko in avto zapravimo ogromno denarja. Krstnik kult obleke zavrne. 

Izziva nas tudi glede hrane. Jedel je kobilice in med. Ogabno. Jedel je naravno prehrano. V 
prehranjevanju smo danes žrtve panike in nasilja. Prehrambni preroki na račun religije zdravja in naše 
naivnosti dobro služijo. Strah za lastno zdravje je postal civilizacijska travma. Strah pred okužbo in 
obsedenost s sterilnostjo in čistočo sta nas potegnila v brezštevilne alergije. 

Krstnikovo četrto preroško in zelo močno izzivanje je samskost. S tem, kakor Jezus in Esseni, kaže na 
svet, ki prihaja. Tudi naše sodobnike samskost in celibat motita in mučita. Vse je usmerjeno v spolnost, kot 
sredstvo za sebični užitek. Nekateri jo priporočajo kot univerzalno terapijo za vse vrste psiholoških in 
duhovnih problemov. Samskost je zaradi kraljestva, ki pride, močan izziv današnji kulturi. Samski smo zato, 
ker bomo vsi stali sami pred Bogom.  
 

Tretja adventna nedelja pokaže odziv na Krstnikovo izzivalno preroštvo. Kaže nam, kako deluje oblast, 
ki se je ob Janezu vznemirila. Ker mora vedno nadzirati, se tudi današnja oblast še vedno vznemirja, če ne 
nadzoruje simbolov. Politika in oblast se nam v Sloveniji zdita najpomembnejši temi. Politika dobiva mitične 
razsežnosti. »Z božjo pomočjo bom zmagali« pravijo nekateri. Zmaga na volitvah izgleda kakor zmaga nad 

p. Viljem Lovše :   IZZIV ADVENTNEGA ČASA   
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hudičem. Tudi mnogi duhovniki se preveč identificirajo s politiko. Verska institucija in religija se preroka boji 
in ga ne sprejme, ker je do nje kritičen. Postavlja mu religiozna vprašanja. »Če nisi znotraj našega katekizma, 
si vprašljiv«. Religija je sociološka oblika in pojav. Krščanstvo ni le religija, uporablja pa to sociološko obliko. 
Je pa mnogo več kot religija.  

S tretjo adventno nedeljo se tako konča moški del adventne preroške drže: Janez Krstnik. On nas 
izziva z besedo, z življenjem v puščavi ter svojo fizično pojavo. Izziva nas, da bi nam pomagal usmeriti pogled 
iz smrti na življenje, iz strahu zase na Očeta in našega Gospoda. Drugi princip preroštva je ženski – Božja 
Mati Marija. Predstavi nam ga zadnja adventna nedelja. 
 

Četrta nedelja nas povabi v ženski princip adventnega pričakovanja in kristjanove preroške drže: 
Marijo. Adventna podoba nosečnosti je najlepša podoba žene. »Da Vincijeva šifra« trdi, da krščanstvo žensko 
zatira (knjiga si izmišlja nekakšno »sveto ženskost«, ki je v resnici prostitucija,  občevanje z njo, na oltarju 
ali v krsti, pa predstavlja kot višek stika z Bogom). Marija je prva emancipirana ženska – sama stoji pred 
Bogom in je njegova sogovornica. Ne potrebuje niti sistema, niti moškega. Kot nosečnica je uresničena žena. 
Naša zahodna neoliberalno kapitalistična civilizacija se prav nosečnice najbolj boji. Ta namreč ni koristna 
»Kapitalu« (z manj ali nič otroki žena namreč več dela, več zapravlja in več vlaga v trgovino in obstoječi 
sistem). Otrok je torej največja grožnja neoliberalnemu kapitalizmu (grožnja do sedaj ni uspela niti 
socializmu niti komunizmu, niti fevdalizmu niti sužnje lastništvu). Potrošniški kapitalizem ustvarja absurdno 
kulturo smrti, ki je neplodna. Njena spolnost je sterilna in užitkarska, popredmetena in razčlovečujoča. Vse 
je erotizirano, a spolnost je neplodna. Je spolnost za smrt in ne za življenje. Inflacija kulturnih simoblov ves 
čas trobi o ljubezni, a skoraj nihče je ne zna več živeti in ne vemo, kdo je.  

Marija je prerokinja za naš čas. Sprejme izziv nosečnosti in »nerazumevanje svojega delodajalca«. 
Ona izpove vero in tako premaga Evin strah pred smrtjo, nesmisel, sterilnost in izginotje. Izpoved njene vere 
je vrhunec in dopolnitev Krstnikovega preroštva. Ona premaga strah pred Bogom in sočlovekom – bratom  in 
sestro. Ni fanatična, ampak hoče pojasnila. Razmišlja s svojo glavo. Upošteva svoj strah in negotovost, a ne 
postane njuna žrtev.  

V Ljubljani poteka filmski festival »V imenu očeta«. Laična kultura išče odsotnega očeta, s katerim bi 
se človek tudi stepel. Navijači so proti očetu, oblasti in državi. Iščejo očeta in ga hkrati sovražijo. Ali ni to 
tudi zato ker se očetje in matere obnašajo kot da so zgolj proizvajalci in potrošniki »Turbokapitalizma«? To 
je izhodišče za pričevanje in pogovor z laično humanistično kulturo smrti.  Mladi danes nič več ne verjamejo v 
ideologije in stvari ne počno zaradi idej. Današnji življenjski slog je zgolj izražanje. Naši filmi govorijo o 
človeku, ki je sam in osamljen – izoliran – mit. Mlade je strah verjeti v karkoli. Vse je le igra. Vse se ruši. Je in 
hkrati ni. V imenu Očeta-Mame prav ta kultura smrti in oddaljenosti postaja kraj srečanja in vstajenja od 
mrtvih v Jezusu Kristusu, ki postane dete. Greh je priložnost. Jasli – tema, so kraj Božje bližine v naši 
oddaljenosti, kraj Božjega hrepenenja in poguma v naši zadušenosti s strahom zase, pred Bogom in drugimi. 

Z oznanjenjem Mariji nam zagotavlja, da je on v nas in za nas. Ni oddaljen. Naša dragocenost je v tem, 
da sprejmemo njegovo bližino. Da sprejmemo dejstvo, da smo v njem in njegovi. Nismo sami. Učlovečenje 
pokaže, da so vsi trenutki našega življenja dragoceni: težki in lepi, bolezen in zdravje, uspeh in neuspeh.   

 
VSEM SRČKOM iskreno želim Vesel Božič! 
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Tisto noč, ko se je rodil Jezus, so angeli to veselo novico oznanili pastirjem. Med njimi je bil zelo reven 
pastir, tako reven, da ni imel ničesar. 
Ko so se njegovi prijatelji odločili, da bodo na povabilo angelov šli v votlino in vzeli s seboj kakšno darilo, so 
povabili tudi njega. 
Pastir pa je rekel: »Ne morem iti praznih rok, nimam kaj podariti«. Prijatelji so ga prepričevali in ga nazadnje  
le pregovorili. Prispeli so na kraj, kjer je bil otrok s svojo materjo in Jožefom. Marija je držala dete v 
naročju in se smehljala, ko je videla, kako velikodušno so prinašali svoje preproste darove: sir, volno ali kak 
sadež. 
Zagledala je pastirja, ki ni imel ničesar, in povabila ga je, naj stopi bliže. 
V zadregi se je približal. Da bi lahko sprejela darila pastirjev, je Marija nežno položila dete v naročje 
pastirju, ki je bil praznih rok. 
 

 
Ko sem se znašla v eno starševski družini, je vsakdanje življenje postalo trdo in neizprosno. Dnevno sem se 
morala soočiti z mnogo težavami, ki jih je bilo potrebno rešiti takoj, kajti to je pomenilo, da sem zmogla 
preživeti sama in z menoj otroka tudi dan, ki je sledil. Potrebno je bilo vzdržati materialno, negovati 
čustveno, socialno, duhovno dimenzijo bivanja posameznika in družine v povsem spremenjenih okoliščinah. 
Prazniki so mi v tistem času pomenili telesni počitek in čas, ko sem obstala v miru ob svojem Bogu in čutila 
mir in upanje. Že takrat sem bila prepričana, da moram otrokoma posredovati vrednote vere in rodu, ki mu 
pripadamo. Kar naprej sem se zatekala  k Bogu in ga prosila naj nam vendar pomaga. V tistem času me je zelo 
bremenila okolica, ki mi je ob vsaki priliki dala vedeti, da smo samo eno starševska družina. Ob pomoči nekaj 
zvestih prijateljskih družin in sorodnikov smo tudi mi trije prerasli bolečine. Ob vsakem prazniku sem se 
trudila ustvariti v naši »družinici« vzdušje topline in varnosti, ter ju povezati z božjo prisotnostjo.  
Adventni čas je bil pri nas vedno čas pričakovanja in upanja, kajti naš drugo rojeni sin se je pred mnogimi leti 
rodil tik pred Božičem. To mi je že takrat, danes še bolj, utrjevalo vero v upanje, da se je Bog učlovečil tudi 
zame in moja sinova, ne glede na to, da živimo samo v eno starševski družini. 
 
 
  
 
 
 
Od 11. do 13. 11. 2005 je  potekala duhovna obnova za razporočene pri Sv. Duhu blizu Škofje Loke. Vodil jih je 
p. dr. Viljem Lovše. Zbralo se nas je 16 udeležencev, nekaj od teh je članov skupine SRCE. 
V petek zvečer smo se predstavili, spregovorili o svojih pričakovanjih, nato pa se prepustili tišini in  delovanju 
Svetega Duha.   
Pater Vili je za nas skrbel z obiljem gradiva, pogovori, spovedjo, sv.mašo. 
Na kratko povzemam teme, s katerimi smo se ukvarjali. Prvi večer smo odkrivali zaklad, ki je skrit v nas. 
Zanimivo je bilo slišati, da v duhovnosti obstajata dve smeri: duhovnost od zgoraj  ( ideali) in duhovnost od 
spodaj (resničnost). Bog govori - ne le po svetem pismu- ampak tudi po naših mislih in čustvih, po našem 
telesu, duhovnih ranah in slabostih. Moja nemoč odpira pot k Bogu. Izkustvo neuspeha vodi k molitvi, h » kriku 

 ODMEVI Z DUHOVNIH VAJ ZA RAZVEZANE 
od 11. – 13. 11. 2005 

Marta Globočnik, Bernarda Rifel 

Utrinek: REVNI PASTIR 
Zgodba iz knjižice S. Faustija: Priložnost ali skušnjava, 37

Medsebojni odnosi:   KAKO PRAZNUJEMO V ENOSTARŠEVSKIH DRUŽINAH 
Božena Opara 
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iz globine«. Nevarno pri duhovnosti od zgoraj je, če mislimo, da bomo Boga dosegli le z lastnimi močmi. Le 
božja milost nas lahko spremeni. 
Sveto pismo govori o odnosu do krhkih in grešnih. O Mojzesu, Davidu, Petru, cestninarjih…Jezus ljubi 
slabotne in uboge. Moj polom je kraj, kjer bom zaživel(a)  božjo ljubezen, kjer bom računal(a)  na njegovo 
brezpogojno ljubezen. 
Mnogi se borijo s svojimi negativnimi čustvi. Duhovnost od spodaj pa pomeni spraviti se s svojimi čustvi in 
strastmi. Lahko vodijo k Bogu- tudi ljubosumje, jeza, strahovi, tesnoba, strah pred smrtjo, žalost, težave v 
medsebojnih odnosih… Bog govori preko čustev. Ne ustavljam se pri svoji idealni podobi, ampak pri njegovi 
brezpogojni ljubezni do mene. Veselimo se, ker smo njegovi!  
 
Vsakdo je v tišini doživljal drugačne dotike, mislil drugačne misli. Tihota ni bila tiha.  Zanimivo je bilo slišati 
odmeve , preden smo odšli. Navajam dva: 
 

• »Prvič sem na duhovnih vajah. Bilo je zanimivo, materiala je bilo veliko- doma ga bom še premleval. 
Zdaj, ko sem sam, delam tiste stvari, ki jih prej ni bilo mogoče ali jih nisem smel. Sveti Martin je, mi 
pa smo pustili rajanje in prišli sem. To tudi nekaj pove. » (Nevio) 

• »Ko sem poslušala sebe in druge, sem čutila ta občutek zavrženosti. Vsak ima ogromno bogastva v 
sebi. Na misel mi je prišlo, da smo mi sol zemlje. Lahko zamenjaš partnerja za Boga; ko si pa sam, veš, 
da je Bog tisti, na katerega lahko računaš.« (Marija) 

•  
Članica skupine SRCE se je na svoj unikatni način zahvalila patru Viliju in sestram uršulinkam za gostoljubje. 
 
                                     Bernarda Rifel  
 
* * * * * * * * * * * * * * * 
                                                                                                                         
Kadar se ti podrejo stvari, na katere si največ stavil v svojem življenju, ne zamahneš več z roko, češ, bo že 
kako, ampak se v tvoj nasmeh prikrade nekaj trpkega in dušo za dolgo zastrupi slutnja, da se je sreča za 
vedno izselila iz tvojega doma. Vsa samozavest, na kateri si prej tako gibko jadral, izpuhti v nič in sam sebi se 
naenkrat ne zdiš več ne lep, ne dober, ne bogat. Le še tako čudno reven, ubog in strt ostaneš.  Gol in nem 
stojiš sredi svojih ruševin in nemoč lastnih rok te bije v obraz huje kot katerakoli klofuta. Še zakričati na 
pomoč več ne moreš. Samo zreš v svojo razobličeno podobo v odsevu luže in se več ne spoznaš..."Nikoli niste 
močnejši kot tedaj, ko ste najbolj šibki...!" zaslišim nekje od daleč apostolove besede. Kako je to mogoče 
sploh razumeti?.....  Mogoče, da le, ko se doživim šibko, neuspešno sem sposobna za ponižnost, sem 
pripravljena za milimeter razpreti svoje srce in napraviti prostor še za koga drugega. Sem sploh sposobna 
opaziti, da obstaja še kdo drug poleg mojega ega? Takrat šele dozorim za srečanje z Nekom.  Zahrepenim po 
poslušanju, sprejemanju, spoznavanju Nekoga , ki je izven mene in hkrati ves čas v meni. Nekoga, ki me že ves 
čas gleda in z bolečino v srcu opazuje. Ki me celo ljubi.  Z vso mojo bedno podrtijo vred.  
 
Takrat šele dozorim za ljubezen. Z Njim in s komerkoli.  Ne v zanosu neke zaljubljenosti, ampak v bolečini 
smrtne sence se postavljajo temelji resnične ljubezni. Kakšno spoznanje! Pa to, da me Bog enako ljubi, ko 
triumfiram na vrhu slave in uspeha, kot tedaj, ko od joka zabuhlih oči čepim ob svoji prazni postelji želeč si 
le še smrti.  Skratka, v tistem dnevu in pol tišine mi je Gospod sporočil, naj se odslej ne bojim več teme. Ne 
polomij, ne samote, ne strahu, ne žalosti in obupa, še celo ne starosti in smrti ne. Ker je vse vračunal v Najino 
ljubezen. Ker so to samo nekoliko ekstravagantne poti Najinih "shajanj" in zbliževanj. In bolj, ko mu izročam 
ta svoj notranji človeški svet, bližje mi je njegova Božja narava.  Globlje me prežame Njegov prosojen Duh.  
In me dela novo, drugačno, lepšo in srečnejšo, kot bi se kadarkoli mogla narediti sama, z močjo svojega 
razuma in volje.  
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Duhovnost od spodaj. To je to. To sem si pravzaprav že od nekdaj želela. Da bi smela biti samo to kar sem . 
Človek. Čisto preprosto. In ženska. Nič več in nič manj. Z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi.  Pa kljub 
vsemu kar vredna ljubezni. Tudi, če se meni ali komurkoli zdi, da si je mogoče ne zaslužim povsem, sem jo po 
Njegovem mnenju vendarle vredna. Cele, popolne, največje možne Ljubezni.  
Da, to je naš Bog. Bog Abrahamov , Bog Jakobov, Bog Mojzesa in Bog Davida.  Reševalec. Stvaritelj. 
Odrešitelj.  Zares je dober. Neskončno usmiljen in pravičen. 
Zato je on moj Bog.  
In nihče drug.           Marta Globočnik 
 
 
 

 
V soboto pred prvo adventno nedeljo je bila v samostanu sester notredamk v Šiški za ločene in razvezane 
matere z otroci organizirana adventna delavnica z naslovom Skupaj prižgimo luč. Vodili sta jo s. Judita OSU 
in s. Marjetka ND. Pri organizaciji sva pomagali še s. Martina ND in Vilma. Zaradi obilnega sneženja in 
zastojev na cesti smo se delavnice udeležile le štiri mame. 
 
V prvem delu smo izdelale vsaka svoj adventni venček.. Z njim bomo okrasile naše domove, poskrbele za 
praznično vzdušje in vabile k molitvi. Ob njem pa teden za tednom skozi adventni čas povezovale družinske 
člane med seboj in s pogovorom poglabljale medsebojne odnose. 
 
V drugem delu smo najprej vsaka za sebe preletele seznam težav, ki so bile v zadnjem obdobju pogostejše. 
Iskale smo možne izhode reševanja perečih stvari in si pri tem pomagale z vprašanji: KAJ je problem, KDO mi 
ga lahko pomaga razrešiti, KAKO si lahko izboljšam svojo situacijo in KDAJ se nameravam lotiti reševanja. Ob 
doživljanju teže problemov, ki nas tarejo in iskanju izhodov, ki predstavljajo svetlobo, smo odkrile, da smo 
drug drugemu lahko v oporo in si na ta način tudi prinašamo luč. 

ADVENTNA DELAVNICA 
Vilma Moderc 

Ob zaključku lahko rečemo: 
»Ko sem sam, sem samo majhna, osamljena 
sveča. 
Če gorim sam, moja luč ni močna 
in toplota, ki jo dajem, je skromna. 
Toda skupaj z drugimi 
sta svetloba in toplota močni. 
LUČ JE NALEZLJIVA!« 
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 V soboto, 10. decembra, ste vabljeni na krajši izlet v naravo. Odpravili se bomo na Kurešček z Želimelj, če 
pa vreme ne bo najbolj naklonjeno oz. bo zapadlo preveč snega, bomo izbrali lažji dostop ali pohod v 
okolico Ljubljane, morda celo sankanje na katerem od bližnjih gričev.   Zborno mesto je pri sv. Jožefu ob 
8h, od koder se bomo skupaj odpravili na izlet. Domov se bomo vrnili predvidoma do 14.ure. Prijava je 
priporočljiva zaradi morebitnih sprememb in organizacije prevoza: (Helena, 041 664 842) 

 Spoved: od 12. do 24. decembra so patri jezuiti na razpolago za spoved in duhovni pogovor v 
Marijini  kapeli cerkve sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani, cesta Janeza Pavla II,  9. 
Urnik : od ponedeljka do sobote od 9 do 12 ure in od 17 do 19 ure. Kot pomoč za pripravo na pogovor ali 
spoved je na razpolago zgibanka, ki  jo dobite pri oglasni deski pred Marijino kapelo. Dobrodošli z željo, 
da bi bil letošnji Božič za vsakega izmed nas praznik  osebnega spreobrnjenja in prerojenja ob Jezusu - 
Bogu, ki je z nami! 

 V okviru duhovnih večerov bo v soboto, 24.12. ob 22.00 v Marijini kapeli cerkve sv. Jožefa v Ljubljani 
kontemplacija učlovečenja. Duhovni večer bo vodil sh. Marjan Kokalj v sodelovanju kulturnega društva 
Obok. Ob 23.00 bo v Marijini kapeli  polnočnica. Maševal bo p. Tomaž Mikuš 

 V soboto, 31. decembra ob 22.00 bo v Marijini kapeli Duhovnega središča  sv. Jožefa  duhovni večer z 
naslovom  »Silvestrsko bedenje« Vodi: p. Silvo Šinkovec. Ob 23.00 bo sveta maša, nato se bomo skupaj 
poveselili ob prihodu novega leta. Kot že prejšnja leta, tudi letos Vilma organizira pohod z baklami do sv. 
Jožefa. Zborno mesto je ob 19.30 pri cerkvi v Kosezah. Peš se bomo podali do cerkve sv. Jožefa, kjer se 
bomo ob 22h v Marijini kapeli pridružili Silvestrskemu bedenju, ki se bo končalo s sveto mašo ob 23h.  Za 
vse podrobnosti glede odhoda in poteka poti se obrnite na Vilmo (tel.: 031 321 652). Lepo vabljeni, da se 
pridružite romarski skupinici. 

 Duhovno središče sv. Jožefa vabi vsako sredo na duhovne večere: 7. december: PRIDI NA ZMENEK Z 
JEZUSOM Želiš poglobiti svoj odnos z Jezusom? Želiš preživeti nekaj trenutkov v njegovi živi 
navzočnosti? Potem si vabljen k adoraciji, tej preprosti obliki molitve, v kateri imamo priložnost izraziti 
globoko ljubezen in spoštovanje do Jezusa ter doživeti moč njegove ljubezni.Vodi p. Tomaž Mikuš. 
14. december ZAPLUJ V PRISTAN DUHA – MOLITEV PREKO INTERNETA. V stalni naglici in hitenju 
potrebujemo pristan, v katerega lahko zaplujemo ob jadranju po internetu in najdemo prostor za srečanje 
z Bogom. To je kraj, kjer lahko v svoja jadra ujamemo božji dih, njegovega Duha, da bi on vodil in 
usmerjal naše jadranje skozi življenje. Vodi p. Albert Bačar. 
21. december BOŽIČNI MEDITATIVNI PLES. Meditativni ali molitveni ples pomeni moliti s celim 
telesom. Meditativni ples je preprost, na ta način lahko moli vsakdo. To je ples v krogu, ki združuje 
preproste elemente gibanja, ki pa skupaj z glasbo in spremljajočo Božjo besedo ustvari kraj srečanja z 
Bogom. Vodi Mirjam Bergant. 

 JANUAR: 4., 11., 18., 25. MEDITACIJE ŽIVLJENJA Življenje brez zavedanja, kaj se v nas dogaja, 
ni vredno življenja, je trdil že Sokrat. V tem sklopu meditacij se bomo učili zavedanja preteklosti, 
prihodnosti, ljudi, ki jih vsak dan srečujemo, učili se bomo osvobajati od užaljenosti in prizadetosti. 
Učimo se zavedati Božje navzočnosti in Božjega delovanja v vseh trenutkih našega življenja. Vodilo 
meditacij je stavek sv. Pavla: »V Njem se gibljemo, živimo in smo.” Vodi p. Silvo Šinkovec. 

 

Koledar prireditev v decembru in januarju 
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• Naslednje srečanje skupine bo v ponedeljek, 28. 11. 2005. Lepo vabljeni k sv. maši za razvezane ob 19h, po 

maši bo sledilo srečanje 
 
• Srečanja skupine srce v tem šolskem letu bodo:  19. decembra 2005, 23. januarja 2006 (gost bo škof 

Glavan), 27. februarja, 27. marca, 24. aprila, 29. maja ter 26. junija. Več o programu in spremljajočih 
dejavnostih je na voljo v zgibanki, ki smo jo pripravili prav z namenom informiranja starih in novih članov o 
načrtovanih dogodkih v tem šolskem letu. Lepo vabljeni, da se srečanj in ostalih dejavnosti udeležite 

 
• V penzionu Mavrica, ki deluje v okviru Salezijanskega zavoda v Veržeju, vam ponujamo prijetno 

preživljanje počitnic v mirnem okolju, kjer je veliko možnosti za sprostitev in rekreacijo.  
V obnovljeni hiši so lepo opremljene sobe in igralnica. V tišini hišne kapele lahko najdete mir in se 
notranje obogatite. Bližnje panonske terme (Radenci, Banovci, Moravske toplice, Lendava in Ptuj) vam 
omogočajo, da poiščete veselje in zdravje v termah in navadni vodi. 
Posebej ugodni so paketi pet ali sedemdnevnega bivanja s polpenzionom in kopanjem v samo kilometer 
oddaljenih Termah Banovci. 
Informacije: Salezijanski zavod Veržej, tel. 02 588 90 60, GSM 051 370 377 ali 041 357 640, 
                     e-pošta: zjs.oe-mavrica@guest.arnes.si, http:// marjanisce-verzej.cerkev.net 

 
• 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@kks-kamnik.si ali na naslov: Helena Reščič, 
Ljubljanska 21e. 1241 Kamnik 

 
• Rubrika oglasi  nastaja glede na vaše potrebe. Kdorkoli potrebuje pomoč (npr. občasno pomoč pri 

varovanju otrok, pomoč pri učenju ali ima kaj, kar bi lahko podaril oz. s čimer bi lahko pomagal,  je 
povabljen k sodelovanju. »Oglase« oddajte po el. pošti: helena.rescic@kks-kamnik.si , tel: 041 664-885 ali 
po pošti: Helena Reščič, Ljubljanska 21e, 1241 Kamnik (tudi za ostale informacije). Če želite ostati 
anonimni, bo vaša želja upoštevana.  

 

Oglasi, obvestila 


