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GLASILO SKUPINE SRCE
Leto 3           april  2006             št.13 

Kajti prepričan sem: ne smrt ne življenje, 
ne angeli ne poglavarstva, ne sedanjost ne 
prihodnost, ne moči, ne visokost, ne 
globokost ne kakršnakoli druga stvar nas 
ne bo mogla ločiti od Božje ljubezni v 
Jezusu Kristusu, našem Gospodu 
                         Rim 8, 37-39 

Vsebina

Dva na poti v Emavs 
s potrtim srcem. 
Verjela sta v dogodivščino, 
pa se je vse končalo 
v temini nekega groba. 
 
»Mi pa smo upali,da…« 
 
Prej sta hodila za čudovitim človekom, 
katerega besede in dejanja so bila nekaj 
novega 
in ki je obljubljal drugačno življenje. 
Dvignila sta pogled z zemlje, 
da bi občudovala neko novo obzorje. 
 
Toda vsega je bilo konec 
med zasmehovanjem množice 
v temini nekega groba. 
Zdaj se vrača običajno življenje, 
brez sanj, brez iluzij. 
 
Kolikokrat, Gospod, 
sem tudi jaz na poti v Emavs 
s potrtim srcem, 
ko v meni ni več sanj ne iluzij? 
 
V takih trenutkih, Gospod, 
se mi približaj in hodi za menoj. 
V takih trenutkih, Gospod, 
upočasni svoj čvrsti korak vstalega 
in ga uravnavaj z mojo utrujenostjo. 
    Tonino Lasconi 
          365+1dan s Teboj, str.115 

Uvod

• Uvod 
• Osrednja tema: VELIKA NOČ 

- O velikonočni zaželenosti in podarjenosti 
• Utrinek:  Jezusov pogled 
• Medsebojni odnosi: Velikonočno razmišljanje: Priče 

vstajenja 
• Skupina Srce v javnosti 
• Odmevi:  Izlet po Rilkejevi poti v Devin 

   Cvetnonedeljska delavnica 
• Koledar prireditev v  aprilu in maju 
• Oglasi, obvestila 

Če je Božič najbolj priljubljen praznik zaradi topline in 
radosti ob porajanju novega življenja in družinske sreče, 
pa je zagotovo Velika noč temelj našega verovanja, 
upanja in zavedanja, da smo neskončno ljubljeni prav v 
naših preizkušnjah. Osmišlja nam vse trpke izkušnje, 
padce, bolečine, občutke osamljenosti, saj vemo, da nas 
Jezus prav v najtežjih trenutkih neskončno ljubi in nam 
daje moči, upanja in tolažbe. Ne želi naše popolnosti, pač 
pa nam stoji ob strani, ko nam je najtežje, ko se 
počutimo zavržene, izdane, oropane dostojanstva, upov, 
radosti življenja. Ne sprašuje, ne obsoja, ne pridiga - 
preprosto z nami je. Preko križa nas vzpodbuja, nam 
kaže našo pot in nam preko vstajenja daje vero in upanje 
v naše vstajenje. 
Vsem bralcem želim, da bi na poti v Veliko noč občutili 
Njegov ljubeč objem, da bi se ga zavedali in radost delili 
z bližnjimi. 
    Helena Reščič  
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S Kristusovim križanjem in smrtjo tudi naša človeška želja naleti na lastno smrt in uničenje. Sprejeti 
grozote križa tako kot Jezus, je težek in počasen proces. Razvezani to dobro vemo. Za nas ljudi je to 
nepremagljivo obzidje. Smrt je tista, ki v nas prebudi največje dvome v to, da smo zaželeni in dragoceni. 
Smrt nas zastrupi z dvomi o tem, ali je želja, ki jo žene Ljubezen, res nekaj osrednjega in dragocenega v 
našem bitju ali pa je zgolj prevara. Smrt nas potopi v tako globok strah, da se njegove lovke zaznajo tudi v 
težavi, da bi verovali v vstajenje. Smrt je resničnost, ki spremlja vsako človeško življenje. Prav to resničnost 
je Kristus spremenil. Od njega naprej umreti pomeni umreti v Kristusu. Zaradi njega in v njem je smrt 
prehod, je velika noč. Izročanje v Očetove roke in sprejemanje krhkosti naših lastnih naporov omogočata 
vnaprejšnje doživljanje, okušanje in sprejemanje smrti kot prehoda v Očetovo naročje. To je zelo težko. Zelo 
težko je verovati, da si življenje pridobiš tako, da ga izgubiš (telesno življenje podariš) v hoji za križanim 
Kristusom. A prav izkušnja smrti kot prehoda omogoča človeku, da sprejme različne konkretne "smrti", ki jih 
prinaša hoja za Kristusom v določeni odločitvi. Prav ta izkušnja omogoča, da lahko vse želje svojega življenja 
postavi v službo usmiljenega, previdnega in modrega Očeta. 
Jezusov križ nam omogoča notranje spoznati, da je pod vso bolečino in zlom v svetu, pod vso dvoumnostjo 
naših želja, pod vsemi kompromisi, v katerih se božanstvo skriva, prisotno vstajenje. Trdota romanja naše 
želje ni zanikana ali izničena, ampak spremenjena. 

Vir vsake želje, ki je Aba, Oče, Mariji odpre oči, da lahko prepozna vstalega sina Jezusa. V njem se 
Oče v polnosti razodene in dokončno in popolnoma osvobodi Marijino hrepenenje in željo. Znotraj človeškega 
bitja, ki veruje, je sedaj prvič razodeta paradigma krščanske želje. Marija kot vernica je podoba Cerkve. To, 
kar se dogaja v njej, se dogaja v Cerkvi in v vsakem od njenih udov. Marija je prva, ki prejme dar Sv. Duha, 
kot dar vstalega Kristusa. Duh Vstalega spremeni dinamiko želje v Mariji in tudi v nas, če želimo. Gre za 
popolno spremenjenje. Končno postane eno z Neskončnim. Naša želja, ali bolje rečeno, mi kot bitje želje, kot 
utelešeno hrepenenje, je rehabilitirano in osvobojeno. Hoja za Kristusom doseže svoj vrhunec v deleženju 
poveličanega Kristusa. Z zrenjem vstalega Kristusa je naša želja, da bi hodil za Njim, usmerjena in okrepljena, 
spremenjena. Osvobojen je slepega labirinta lastnih želja, ki so ga zasužnjevale stvarem in lastnim strahovom. 
Osvoboditev želje je v tem, da postanem to, kar v resnici sem (sin ali hči – dar sebi in bližnjim), in ne v tem, 
da dobim to, kar si želim v posedovanje. 
 Radost vstalega Kristusa je vzrok veselja. Božji Dar je dopolnjen. Očetov načrt uresničen. Ljubimec 
in ljubljeni sta se spet srečala. 
 Za veselje je treba prositi, ker ne pride samo od sebe. To, kar prosim, je milost. Jezus daje zdaj 
človeku neposredno od znotraj začutiti, da je osebno zaželen in ljubljen, dragocen in čislan v Božjih očeh. Le 
v moči tega lahko kristjan želi to, kar želi Božje srce. V veri Oče, po vstalem Kristusu, rehabilitira človekovo 
željo in hrepenenje. Sreča je dar in sad intimne razdelitve z Drugim, sad intimnega prijateljstva v ljubezni, ki 
okrepi hojo za Kristusom. Sreča je tolažba brez vzroka, je ponotranjenost smisla. 
 Vstajenje človeku pokaže, da imata trpljenje in smrt razumen smisel, ki ga je mogoče bivanjsko 
okusiti in izkusiti v neskončni dinamiki Jezusove pristne želje, katere sem v globini srca deležen. Trenutki 
teme, groze in trdote, morajo skozi "tolažbo" vstajenja, skozi moč smisla. Tolažba postavi trpljenje in smrt v 
drugačen kontekst, a jima ne odvzame teže in brutalnosti. Tolažba, vlita na rane razbolelega in mrtvega 
hrepenenja sredi trdote smrti na križu, pokaže, da človek ne more premagati trpljenja in smrti z močjo 
lastne volje in z lastnim prizadevanjem. Ne gre za naše herojsko prizadevanje za dobro, za terorizem v imenu 
dobrega. Dobro = Kristus sam nam vlije dobrohotnost in dobrodušnost. 

Žrtvovanje ali darovanje lastnega hrepenenja ali želje v moči domačnosti in prisrčnosti istovetenja z 
Jezusom in njegovim hrepenenjem, je spontano in veselo. Ne ustvarja herojev. Ustvarja Kristusove učence, ki 
živijo Jezusovo hrepenenje sredi krhkosti in ranljivosti do smrti. Obupani in razkropljeni učenci so se vrnili in 
zbrali, ker jih je Vstali od znotraj potolažil in jih spremenil. 

Vsak izmed nas je povabljen, da si odpočije v tolažbah, ki mu jih podarja Vstali. Navzočnost Vstalega 
je učinkovita. Polnost in veselje deli Vstali z vsemi, ki verujejo vanj. Odgovor na to darovanje je spontana 

p. Viljem Lovše : O VELIKONOČNI ZAŽELJENOSTI IN PODARJENOSTI  
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izročitev v veri: čutiti se eno s Kristusom in v Kristusu. Ni voluntarizma. Izbira je potrjena in spremenjena po 
moči pasivnega sprejemanja Duha vstalega Kristusa. Sprejemanje tega Duha prinese s seboj dar veselja in 
radosti, za katera je udeleženec prosil kot revež. Domišljija pomaga k domačnosti z Vstalim, ta pa vodi v 
popolno podaritev Vstalemu. Poraja se prijateljstvo z Očetom, v moči Duha vstalega Kristusa. To prijateljstvo 
vpliva na moje doživljanje in na razumevanje tega doživljanja. Doživljam skrivnost združenosti s Kristusom v 
njegovi velikonočni skrivnosti. Napolnjuje me isto hrepenenje, ki napolnjuje tri osebe Svete Trojice: da bi bili 
vsi eno. 

Vstali Kristus je vir tolažbe, ker podarja Duha Tolažnika. Vstali Kristus postane vir neposredne Božje 
tolažbe znotraj hrepenenja človeškega srca. Ta tolažba pomnoži našo vero, upanje in ljubezen ter daje 
resnično veselje in duhovno radost. Želja se odpre upanju, to pa ponazarja prihodnji ideal: intimno občestvo z 
Bogom, s Trojico, kot tesnim prijateljem. To je vir gotovosti in moči, da živim življenje kot nenehno 
hrepenenje po razmerju, nenehno iskanje občestva in intimnosti. To hrepenenje, ki ga doživljam, me žene k 
bratom in sestram, v konkretno ljubezen, ki je bolj v dejanjih kot v besedah. V osvobojeni želji Gospod 
ustvari prostor za skupnost. 
 

 
 
 
 
V evangeliju po Luku beremo takole: Peter pa je rekel: »Človek božji, ne vem, kaj praviš.« In tisti hip, ko je še 
govoril, je petelin zapel. Tedaj se je Gospod obrnil in se ozrl na Petra… in Peter je šel ven in se bridko zjokal. 
 
Z Gospodom sem bil v zelo dobrih odnosih. Prosil sem ga za to in ono, pogovarjal sem se z njim, ga slavil, se mu 
zahvaljeval… 
A vedno sem imel nelagoden občutek, da hoče, naj mu pogledam v oči… A nisem. Govoril sem, a gledal stran, 
kadar sem čutil, da me on gleda. 
Vedno sem gledal stran. In vedel sem, zakaj: bal sem se. Mislil sem, da bom v njegovih očeh morda našel 
očitek zaradi kakšnega greha, ki se ga nisem pokesal. Mislil sem, da bom našel kako zahtevo; nekaj pač, kar bo 
hotel od mene. 
Nekega dne pa sem naposled le zbral pogum in pogledal! V očeh ni bilo nobenega očitka, nikakršne zahteve. 
Govorile so samo: »Rad te imam.« Dolgo sem strmel v te oči. Preiskujoče sem jih motril. A edino, kar so 
govorile, je bilo: »Rad te imam.« In kot Peter sem šel ven in se zjokal. 
 
 
 
 
  
 
Dva moža, oropana sanj in upanj, se vračata domov. Kaj naj storita sedaj? Je njuno upanje odšlo za vedno? 
Naj živita naprej tako življenje, ali pa naj najdeta novo upanje, ki se prav tako lahko izkaže za iluzijo? 
 
Ta dva moža sta bila Jezusova učenca. Ob slovesnem vhodu v Jeruzalem sta ga spremljala, polna upanja, da je 
on Odrešenik, ki bo osvobodil izraelsko ljudstvo. Toda Jezus je bil zaprt, mučen in usmrčen. Namesto 
razodetja – nejasnost, namesto odrešenja – smrt, namesto skupnosti – oddaljenost. Učenca sta zapustila 
svoje prijatelje in se vrnila domov. 
Na poti iz Jeruzalema v Emavs se pogovarjata o vsem kar se je zgodilo. Poskušata najti smisel Jezusove 
sramotne smrti… Pridruži se jima neznanec, ki začuti njuno žalost. Povesta mu o svojih upih in o razočaranju: 
Jezus je bil prerok, mogočen v besedah in dejanjih – ni pa bil rešitelj Izraela. Zavedata se, da Jezusa ne gre 

Medsebojni odnosi:  VELIKONOČNO RAZMIŠLJANJE: PRIČE VSTAJENJA 
Pripravil: Guus Timmerman, pastoralni delavec v škofiji Utreht, Nizozemska 
Prevedla: Nina Reščič 

Utrinek: Jezusov pogled 
Zgodba iz knjižice Anthonija de Mella: Ptičja pesem, str.81
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iskati med mrtvimi, toda to jima ne pomaga. Neznanec jima razloži vse, kar je bilo zapisano o Mesiji. Učenca 
sta ganjena, vendar ne prepoznata tistega, ki govori z njima.  
Ko prispejo v mesto, ju želi neznanec zapustiti in oditi naprej. Učenca ga prosita naj ostane in večerja z 
njima. Zakaj? Mar želita biti gostoljubna? Želita izvedeti več o njem? Ali pa sta morda na poti k nečemu, kar 
bo spremenilo njuni življenji. Jezus jima je razložil vse, kar je bilo v svetem pismu zapisano o njem. Verjetno 
je govoril, kako je zapisano vodilo njegova dela in besede. Verjetno jima je govoril kdo je Bog : Bog, ki je 
povezan z ljudmi, Bog, ki je vedno z ljudmi – posebno s tistimi, ki so razočarani in oropani upanja, Bog, ki nas 
vabi, da služimo drug drugemu, tudi tujcu. Srci učencev sta ogreti in tujca vabita k sebi. Toda še vedno ne 
vesta kdo je. 
Ko sedejo k večerji, neznanec vzame kruh, ga blagoslovi, razlomi in jima ga da. Učenca se spomnita kaj je 
Jezus rekel med zadnjo večerjo: »Največji med vami naj bo kakor najmlajši in voditelj kakor strežnik.« (Lk 
22,26) Med potjo jima je dal spoznati, da se je v Jezusu Bog razodel kot Bog, ki skrbi za majhne ljudi, zdaj 
pa dobita še novo sporočilo: Bog vabi ljudi, da si stojimo ob strani, tako kot je Jezus za nas daroval vse – celo 
svoje življenje. Naša naloga je, da živimo kot je živel Jezus – drug za drugega. To je že nekdaj povezovalo 
Jezusove učence in to nas povezuje še danes. 
 
Obračanje k človeku, sprejemanje takega kakršen je, občutenje veselja in trpljenja v njegovi duši, 
spodbujanje k temu, da se izpove – vse to odpira možnost da ta človek najde Resnico v svojem življenju. Znati 
se moramo pogovarjati o stvareh, ki so nas nagovorile in o tistih, ki nas lahko ponovno nagovorijo, če jih znamo 
videti z novega zornega kota. Življenje je treba slaviti z majhnimi dejanji – kot npr. lomljenje kruha in delitev 
vina – ne smemo pustiti obupu in razočaranju, da nas prevzameta. In najpomembnejše – znati moramo ljubiti, 
skrbeti drug za drugega in biti gostoljubni. Na tak način se med seboj lahko spodbujamo rasti, k temu da 
postanemo kristjani – priče vstajenja. 
 
 
 
 
 
 
DEKANIJSKO SREČANJE V KRANJU 
V mesecu februarju sva se dve članici skupine Srce skupaj z duhovnim voditeljem patrom Viljemom Lovšetom 
udeležili v dekaniji Kranj  srečanja z naslovom KAKO PREŽIVETI IN VZGAJATI PO LOČITVI. Pater Lovše je 
v uvodu predstavil namen in cilje skupine SRCE, kje in kdaj se srečujemo, vsebine srečanj in poudaril, da se 
nekateri družimo tudi izven teh okvirov. V nadaljevanju je naštel konkretne bolečine s katerimi se srečujemo 
ločeni v cerkvi, posebno v prvem obdobju, ko smo najbolj ranljivi. Povedal je, da je to tudi za duhovnika, ki 
duhovno spremlja tako skupino zelo velik izziv, da se znotraj cerkve vse bolj zavedajo, da smo tudi ločeni 
skupina ljudi, ki jo nagovarja Jezus. Poudaril je, da je papež Janez Pavel II že v svojih prvih pismih nagovarjal 
ločene in naročal Vesoljni cerkvi, da mora skrbeti tudi za to skupino vernikov.  
V drugem delu večera sva članici skupine predstavili vsaka na svoj način, svojo osebno izkušnjo življenja in 
vzgajanja po ločitvi. V tretjem delu pa se je razvil živahen pogovor, v katerem se je potrdilo dejstvo, da vsak 
človek prehodi svojo bolečino ločitve, ki je lastna samo njemu. Če usmerja svoj korak » vštric » s Kristusovim 
korakom in če najde še korak iskrenega prijatelja, potem počasi zori v trdnejšega kristjana in sočloveka, ki z 
Božjim blagoslovom usmerja svoje življenje. 
Razšli smo se v prepričanju, da se tudi v slovenski cerkvi začenjamo pogovarjati in delovati v korist ločenih, 
predvsem pa  prositi Božjega blagoslova, da kristjani zmoremo razvijati zdrave medčloveške odnose.  
 
 
 
 

Skupina SRCE v javnosti: Gostovanje na dekanijskem srečanju V Kranju ter na radiu Ognjišče 
Pripravila: Božena Opara 
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SODELOVANJE NA RADIU OGNJIŠČE 
 
V mesecu marcu so na radiu Ognjišče v okviru Tedna družine pripravili oddajo z naslovom: »Kdo je oddaljen v 
Cerkvi«. Oddajo je vodila novinarka Tanja Dominko. V njej so poleg mene sodelovali še Pater Beno Lavrih in  
zakonska para Snoj in Mihelak. Voditeljica je z jasnimi vprašanji udeležencem natančno predstavila pomen 
daljše priprave na zakon, zakonskih skupin in bolečine, ki jih prinese ločitev znotraj slovenske cerkve. Pater 
Beno je poudaril pomembnost sprejemanja sebe in utrjevanja ter prenašanja brezpogojne ljubezni v odnos s 
sočlovekom v zakonskem, družinskem življenju, ki naj bi bila pogoj za sprejemanje/delovanje vsakega človeka 
znotraj Cerkve in civilne družbe. Starejši par je nanizal nekaj svojih   izkušenj sprejemanja sočloveka v 
težkih življenjskih preizkušnjah. Omenila sta govor papeža Janeza Pavla II, ki je  ob sprejemu ločenih 
kristjanov dejal, da je Kristus šel na križ tudi zanje, kajti v agoniji svojega križa je doživel tudi ločenost od 
svojega Očeta. Mlajši par pa je opisal svojo pot spoznavanja, iskanja drug drugega in primerjavo začetnega 
odnosa brez iskanja Božjega blagoslova in pozneje, ko sta skupaj prehodila pot iskanja in sprejemanja 
Kristusa v svoj odnos. Sama sem poskušala kratko predstaviti osebno izkušnjo, kako sem doživljala in delovala 
znotraj Cerkve, ko sem se znašla v ločenem stanu, kakšen odnos ima Cerkev do ločenih in razporočenih in kako 
deluje znotraj svoje ustaljene vloge na Slovenskem. Na kratko sem predstavila tudi skupino Srce. 
 
 
 
 
Dne 18. marca 2006 je imela skupina Srce v načrtu pohod na Lubnik. Ker pa je v hribih še preveč snega, so se 
naše skrbne animatorke ozrle proti morju in pripravile nov predlog.  
Zbralo se nas je deset Srčkov ob napovedani uri pri cerkvi sv. Jožefa in krenili smo na pot. Ustavili smo se 
šele pred mejo z Italijo v Sežani. Tam smo zamenjali sedeže v avtomobilih in krenili naprej mimo Opčin, 
Proseka in Nabrežine v Sesljan, od koder smo začeli s hojo po znani Rilkejevi poti. 
Stvarnik nam je pripravil lep sončen dan. Nismo se mogli načuditi lepi naravi, ki je tako drugačna od te v 
ljubljanski kotlini, kjer nas še vedno obdaja sneg. Tam pa se že kažejo prve spomladanske cvetlice, še posebej 
lepo je izstopal rumeno cvetoči dren med suhim grmovjem. 
 Že na začetku poti smo zagledali spodaj pod nami morje in v daljavi obrise  Devinskega gradu na pečini, ki se 
nam je kazal toliko lepši, kolikor bolj se nam je približeval. Od tu je tudi lep razgled na Sesljanski in Tržaški 
zaliv.  
 

 
 

Odmevi z naših izletov:   POMLADANSKI IZLET V DEVIN 
Zapisali: Cvetka Videnič in Marinka Čarman 

Sprehodili smo se po mestecu Devin in si ogledali 
cerkvico sv. Duha. Včasih je bilo to naselje pomembno 
pristanišče za Goriško. Danes je Devin prijetno 
obmorsko letovišče z gradom. V njem  je živel tudi 
nemški pesnik Rainer Marie Rilke;  na to spominjajo 
njegove Devinske elegije.   
Vilma, ki je dobra poznavalka teh krajev, nas je usmerila 
proti obali. V prijetnem gostišču ob kavi in malici smo se 
spomnili ljudske pesmi Lepa Vida. Marinka je imela s 
seboj  knjigo, kjer je zapisana ta pesem,  katero smo 
kasneje  prebrali. 
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Odmevi:    POMLADNA DELAVNICA ZA RAZPOROČENE  
Pripravila: Andreja Černoš 

Sobotno jutro je bilo svetlo in s soncem 
obsijano. Že pogled skozi okno nas je 
spodbujal, da smo se z Lovrom in Natalijo 
odpravili v Gozd po leskove palice in bršljan. 
Ko smo oboje nabrali in pripravili, smo se 
odpeljali v Ljubljano k sestram uršulinkam. 
Tam nas je sprejela sestra Judita, ki je 
delavnico začela s čudovito pesmijo o 
stvarniku. 
Nato smo se lotili izdelovanja velikonočnih 
voščilnic, ki so bile oblikovno zelo zanimive. 
Za praznični pogrinjek smo iz papirja izdelali 
še dekorativne objemke za prtičke in 
piščančke. 
Na veliki okrogli mizi pa nas je že čakalo 
različno zelenje. Vsak si je pripravil držalo 
za butarico iz dveh različnih vrst palic, dodal 
oljko, brin, bršljan, reso, cipreso in pušpan. 
Nastale so čudovite unikatne butarice. Vsako 
smo si ogledali in občudovali. Na koncu so se 
otroci igrali s palicami, iz njih izdelovali križe 
in druge skulpture. 
S pesmijo o Stvarniku smo se ob zaključku 
zahvalili za vse lepo preživete trenutke tega 
popoldneva. Sama pa bi se zahvalila vsem 
organizatorjem, da so si vzeli čas, pripravili 
sredstva in prostor. 
 

Pesem govori o Lepi Vidi in črnem možu, ki naj bi jo 
odpeljal v svet prav iz tega kraja. Vendar Lepa Vida ni 
bila srečna, hrepenela je po svojem domu in svojih 
dragih, ki jih je pustila doma. Še pod vtisom te balade, 
smo zagledali črnega moža, ki se nam je prikazal pri naši 
mizi in nam postregel. (Če ne verjamete, pa poglejte na 
sliko).  
Vračali smo se po isti poti nazaj proti Sesljanu, le da 
smo sedaj videli pred seboj v daljavi grad Miramar in del 
mogočne Marijine cerkve na Vejni. 
Napravili smo še nekaj posnetkov in se ne-radi spravili 
nazaj v avtomobile. Dotaknila se nas je  lepota dneva, 
prijateljstvo se tke in spomini ostanejo. 
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• Na velikonočni ponedeljek, 17. aprila, ob 19.00, bo v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani velikonočna 
vzhodna- grkokatoliška liturgija, ki jo bo vodil grkokatoliški duhovnik Mihajlo Hardi. Grkokatoliška 
liturgija združuje vzhodno (pravoslavno) ter zahodno (katoliško) tradicijo znotraj katoliške Cerkve. 
Pomeni pripravljenost na dialog s pravoslavnimi sestrami in brati. Znamenita je po čudovitem liturgičnem 
petju ter bogati simboliki. 

• V soboto, 22. aprila 2006, ob 11.00, bo v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani osrednja slovesnost s 
sveto mašo ob praznovanju jubilejnega leta prvih treh jezuitov. Mineva namreč 500 let od rojstva bl. 
Petra Fabra in sv. Frančiška Ksaverja ter 450 let od smrti sv. Ignacija Lojolskega. Slovesno mašo bo vodil 
g. nadškof Alojz Uran, ob somaševanju provinciala slovenske province Družbe Jezusove, p. Janeza 
Poljanška. Za Družbo Jezusovo in vse prijatelje ter znance je to velik praznik, zato ste vsi lepo vabljeni k 
sv. Jožefu. Po maši se bomo na parkirišču za cerkvijo lahko še srečali med seboj. V tem času bo v 
Arrupejevi dvorani na voljo tudi ogled dokumentarnih filmov o Frančišku Ksaverju ter o jezuitih nasploh. 

*  *  *  *  * 
• Člani skupine SRCE ste skupaj z otroki otroke vabljeni na IZLET NA POLHOGRAJSKO GRMADO. 

Zberemo se v četrtek, 27. aprila 2006 ob 8.30 pri Sv. Jožefu v Ljubljani. Kdor dopoldne nima časa, se 
lahko od 15h do 18h pridruži SLAŠČIČARSKI DELAVNICI, ki bo pri uršulinkah v Ljubljani. Prispevek za 
nakup slaščičarskih sestavin je 500 SIT. Prijave sprejema Vilma Moderc do srede, 26. aprila na tel. 031 
321 852  ali e-mail vilma.moderc@siol.net  Nekaj peciva, ki ga bomo napekli, bomo podarili  brezdomcem. 

• V ponedeljek, 1. maja bo pri sv. Primožu nad Kamnikom ob 11h sv. maša. Zbrali se bomo ob 9.30 uri v 
Stahovici pri Kamniku. Po povratku ste vsi udeleženci izleta prisrčno vabljeni na prvomajski divjačinski 
golaž z brusnicami (nabrali smo jih na enem od planinskih izletov) k meni domov. Če komu pot do sv. 
Primoža ne ustreza ali nima časa, se nam lahko pridruži ob 14. uri v Kamniku. Zaradi predpriprave je 
potrebna predhodna prijava na tel.: 041 664 842 (Helena) ali po el. pošti: helena.rescic@kks-kamik.si 

• V soboto, 13. 05. 2006 ste prisrčno vabljeni na v marcu preloženi planinski izlet na Lubnik nad Škofjo 
loko. Zborno mesto je kot navadno pri sv. Jožefu v Ljubljani ob 8.30. Po povratku si lahko ogledamo še 
znamenito cerkev Crngrob v bližini Škofje loke. V Ljubljano se bomo predvidoma vrnili okrog 15.ure. 
Zaradi organizacije prevoza je potrebna predhodna prijava na tel.: 041 664 842 (Helena) ali po el. pošti: 
helena.rescic@kks-kamik.si 

• Enodnevni seminar Dan osebnega dnevnika je namenjen vsem, ki so že bili na 1. in 2. delu seminarja osebni 
dnevnik bo v soboto, 13. 05. 2006 Vodi: mag. Silvo Šinkovec s sodelavci. Prijave: Erika Ašič, 01/43-83-
983, revija.vzgoja@rkc.si  Kotizacija znaša 3.300,00 SIT 

 
 
 
 
• Duhovne vaje za razvezane pod naslovom: JEZUS ZDRAVI MOJO ZAVRŽENOST bodo potekale od  9. – 

11. Junija 2006 v Šentjakobu pri Domžalah; vodil jih bo p. Viljem Lovše. Prijavite se po tel.: 041 664 842 
(Helena) ali po el. pošti: helena.rescic@kks-kamik.si 

• Ignacijanske duhovne vaje v tišini za vse od čet, 27/04/2006 - 20:00 do torka, 02. maja po kosilu v 
Nazarjah Naslov: ŽIVETI S TEBOJ, GOSPOD! Voditelja: p. Viljem Lovše in s. Irena Grandošek. 
Prijave: s. Irena Grandošek, Kamniška 7, 2000 MARIBOR, GSM 031/815-096, irena.grandosek@rkc.si. 

Koledar prireditev v aprilu in maju 

DUHOVNE VAJE



Prostovoljne prispevke lahko nakažete na transakcijski račun Rezidence sv. Jožefa, št.: 02014-0253671357 s 
pripisom: za skupino SRCE (darovi za duhovno središče, Nova ljubljanska banka, d.d. podružnica Moste) 

 
8 
 

 
 
 
• Od četrtka, 27. julija  do nedelje, 30. julija 2006 bo organiziran SRČKOV POHOD PO POTI E6  

SLOVENJ GRADEC – MORAVČE. Več o pohodu boste izvedeli v prihodnji  številki glasila skupine SRCE. 
Izlet organizira  Marjanca Kos  

• V okviru Duhovnega središča Sv. Jožefa obstaja možnost najema počitniškega objekta na Visokem v 
Poljanski dolini. Objekt je na mirni lokaciji in nudi prijetno bivanje v naravi ter mnoge možnosti sprehodov 
v naravo, kopanje v bližnji reki… V kolikor bi bilo zainteresiranih vsaj 10 članov z otroki, bi se kot skupina 
lahko prijavili za enega od poletnih terminov. Zato vas vse zainteresirane naprošam, da se do konca maja 
informativno prijavite ter tedaj tudi poveste, kateri termin bi vam ustrezal. Na tak način bi se lahko 
potegovali za najem objekta ter s tem cenovno ugodne počitnice. Predrijave sprejemam do vključno 31. 
maja po tel.: 041 664 842 ali el. Pošti: helena.rescic@kks-kamnik.si  

 
 
 
 
 
• Naslednje srečanje skupine bo v ponedeljek, 24. 04. 2006. Lepo vabljeni k sv. maši za razvezane ob 19h, 

po maši bo sledilo srečanje 
 
• Srečanja skupine SRCE v tem šolskem letu bodo:   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 

 
• Sinoda nas vabi, da se Cerkev na Slovenskem bolj posveti razvezanim, katerih število vztrajno narašča. K 

temu pastoralnemu delu smo povabljeni tudi redovniki in redovnice. Ena od pobud je, da bi nastalo več 
skupin za samopomoč. Pripravljamo tečaj za spremljevalce takih skupin ločenih. Da bi bili tej nalogi kos, 
se je potrebno usposobiti. Tečaj za voditelje skupin SRCE (skupnost razvezanih v Cerkvi) bo potekal v 
Duhovnem središču svetega Jožefa v Ljubljani. Prvi del tečaja za vodenje bomo začeli v petek 19. maja od 
17. do 20. ure; nadaljevali pa v soboto 20. maja od 9. do 18. ure 2006.  Drugi del tečaja bo potekal 2. in 3. 
junija prav tako od 17 do 20 ure in od 9 do 18 ure 2006. Vabimo vse, ki bi radi v duhu slovenske sinode 
pomagali razvezanim. Za tečaj se prijavite gospe Vilmi Moderc 031321652, vilma.moderc@siol.net 

 
*  *  *  *  * 

 
• Vsa glasila skupine SRCE so 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 

Oglasi, obvestila 

IDEJE ZA POLETNE MESECE 


