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GLASILO SKUPINE SRCE
Leto 3           junij  2006             št.14 

Nastal je velik vihar 
in valovi so pljuskali v čoln, tako 
da so ga zalivali. On pa je bil na 
krmi in spal na blazini 
  Mr  4, 37-38 

Vsebina

Kadar v meni raste nemir, 
ker so valovi visoki 
in piha močen veter. 
 
Kadar izgubim svoj mir, 
ker se mi zdi, 
da težave presegajo 
moje opešane moči. 
 
Kadar ničesar več ne razumem, 
ko mi krmilo uhaja iz rok 
in jadro ponori. 
 
Kadar moje roke  
ne obvladujejo več vesel 
in čoln pluje po svoje… 
 
Gospod Jezus, 
spomni me, da si tu, 
na krmi 
in mirno spiš na blazini. 
 
In tvoj mir 
bo tudi moj mir. 
 
In tvoja moč 
bo tudi tvoja moč. 
 
 Tonino Lasconi; 365+1dan s teboj, 
str237 

Uvod

• Uvod 
• Osrednja tema: Kaj z občutkom zavrženosti 
• Utrinek:  Skala in pesek 
• Medsebojni odnosi: Razvezana mama 
• Skupina Srce v javnosti: Tečaj za animatorje skupin SRCE 
• Odmevi:  Slaščičarska delavnica 

Prvomajsko praznovanje 
• Duhovne vaje za razvezane: odmevi 
• Pregled dela skupine SRCE v šolskem letu 2005/2006 
• Koledar prireditev v  poletnih mesecih 

• Vabilo na Srčkov pohod po poti E6 
• Vabilo na duhovno sprostitveni vikend v naravi 

• Oglasi, obvestila 

Zaključujemo že tretje »šolsko leto« delovanja skupine SRCE. 
Mnogo lepega se je zgodilo v tem letu: lahko se pohvalimo z 
organizacijo dvojih duhovnih vaj, treh delavnic za starše in otroke, 
štirih izletov v naravo, izdajo petih številk glasila,  ki so čedalje 
obsežnejša, najpomembnejša v tem letu pa je bila organizacija 
prvega tečaja za animatorje skupin SRCE. Tako bodo z Božjo 
pomočjo lahko jeseni pričele delovati skupine še v nekateri predelih 
Slovenije in srčno upam,  da bodo zaživele v vsej polnosti. Seveda 
širitev zahteva več sodelavcev, novih moči in idej, zato upam, da se 
bo razširil tudi krog tistih, ki boste pripravljeni žrtvovati nekaj 
prostega časa in boste s svojim znanjem in izkušnjami pripravljeni 
priskočiti na pomoč, saj širitev dejavnosti zahteva tudi več dela in s 
tem ljudi dobre volje. Predvsem pa se vsi skupaj v teh poletnih 
mesecih v molitvi spomnimo vseh tistih, ki jim je breme razpada 
zakona tako težko, da sami ne vidijo izhoda  in prosimo za odprtost 
in razumevanje vseh nas za ljudi, ki so se znašli v stiski – da v svoji 
žalosti ne bi ostali sami, pač pa bi vedno našli pomoč tolažbo in oporo 
v bližnjih ter da bi se zavedali Jezusove prisotnosti na krmi naših 
čolnov. Želim vam čim prijetnejše počitnice ter  da bi  se jeseni 
zopet srečali prenovljeni in z novimi idejami 
       Helena  
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Psihologija, psihiatrija in sociologija, vse se veliko ukvarjajo s človekovim izkustvom zavrženosti. V naši 
sodobni družbi so najbolj šibka točka prav odnosi v katerih doživljamo veliko zavrženosti.  Večina izmed nas 
ne razmišlja o zavrženosti in se morda niti ne zavedamo, da smo jo doživeli in kakšne posledice nam pušča. 
Doživeli smo jo pa vsi. Nekaterim je uničujoče zaznamovala vse odnose in vse trenutke. Zaradi doživetja 
zavrženosti začnemo zavračati sebe, Boga in druge. Prepričani smo,  da smo nezaželeni. Da nas nihče nima 
rad, da nimamo notranje moči, da smo sami. Počutimo se izločeni in izobčeni, izdani in osramočeni. Včasih so 
bolečine zavrženosti tako hude, da jo razumsko ignoriramo. Vendar bolečina srca kljub temu, tare našega 
duha. Občutek zavrženosti, ki ga globoko v sebi nosite, se morda pojavlja kot nemir, frustracija, osamljenost. 
Njeni začetki lahko segajo že v otroštvo, v odnos med starši in vami: odsoten oče ali mati ali oba, razpad 
družine... Kasnejše zavrnitve so to izkušnjo le poglabljale in krepile. Tej stiski se pridruži še neuspešna 
zakonska zveza.  Zavrženost in izdano zaupanje. Občutki, ki bičajo tudi naše telesno zdravje. 
Križani Jezus  pa nam kaže, da nismo zavrženi, ampak da smo prav v občutku zavrženosti, ki ga doživljamo, 
brezpogojno sprejeti. Tudi tebi in meni, ki doživljava zavrženost, zavrnitev, razočaranje in osramočenost 
veljajo besede, ki jih je angel rekel Mariji: »Pozdravljena, obdarjena z milostjo, Gospod je s teboj!« 
Sprejet/a si, priljubljen/a, obdarjen/a. 
Ker je srce našega srca Sveti Duh – Duh Križanega Jezusa Kristusa, ki oživlja našega duha, dušo in telo, lahko 
izkustvo zavrženosti v resnici postane pot do moči Svetega Duha v nas. Prizadevanje vseh treh omenjenih 
znanosti dobi svoj temelj in smisel šele, ko upoštevamo človekovega duha in dušo naše duše – Svetega Duha. 
Takrat zavrženost postane priložnost za doživljanje odrešenja ali novega življenja, nove moči in zrelosti. 
Pet korakov je, ki mi omogočijo, da iz križa in rane zavrženosti lahko počasi vstanem in zaživim: 
1. Prvi korak je prepoznavanje, sprejemanje in poimenovanje zavrženosti. Najraje se s tem ne bi 
ukvarjali, ker se bojimo bolečin, ki spet privrejo na dan. A vendar so prav te pot ozdravljenja in odrešenja. Le 
če se soočimo z resnico in jo sprejmemo nas Bog lahko osvobodi ujetosti v negativne trenutke našega 
življenja. Jezus je prišel iskat bolne in grešnike in ne pravičnih. 
2. Naslednji korak je ta, da se zavestno odrečemo zameri in zlu, ki ga je zavrženost v nas prebudila. 
Zavestno se odrecite vsem slabim sadovom, ki jih je zavrženost izlegla v vašem življenju: grenkobi, 
užaljenosti, zameri, sovraštvu in uporništvu. Vse to je strup! Če ga boste nosili v svojem srcu, bo zastrupil in 
uničil vaše življenje. Čustveno in telesno vas bo uničil. Zato se zavestno odločite in povejte Jezusu: »Gospod 
Jezus, v tvojem imenu, se zavestno odrekam grenkobi, užaljenosti, zameri, sovraštvu, zaničevanju, 
podcenjevanju in uporništvu«. Zamera je luksuz, ki si ga ne morete več privoščiti. Zamere si ne smete več 
privoščiti. Predrago vas bo stala. 
3. Tretji korak je odločitev, da bom odpustil tistemu, ki me je najbolj prizadel. Kako se je Jezus soočil z 
bridko zavrženostjo, ki jo je sam doživel? »Jezus je govoril: »Oče, odpústi jim, saj ne vedo, kaj delajo« (Lk 
23, 34). Prepuščen sam sebi nisi sposoben/sposobna odpustiti. Če se izročiš Svetemu Duhu boš lahko 
odpustil/a. Odpuščaš zaradi sebe, ne zaradi tistega, ki te je prizadel. Vrzi iz sebe vse strupene naravnanosti 
do bivšega partnerja. Ko se boš poslovil/a od svoje zamere in zavrženosti boš spremenjen/a. Bog tebe in 
vsakega spoštuje in to zahteva tudi od nas. Spoštuje nas kot svoje sinove in hčere, ne kot lažnivce, sovražne, 
nevoščljive, nezveste, zlonamerne… Če želite, da vam bo šlo dobro, se morate naučiti spoštovati sebe, svoje 
starše, bivšega zakonca. Morali boste odpustiti svojemu možu/ženi. »Kako naj mu odpustim, če je uničil toliko 
let mojega življenja, potem pa pobegnil z drugo žensko?« Ali želite, da vam uniči še preostanek vašega 
življenja? Če je tako, mu še naprej zamerite. To bo uničilo vaše življenje. Ne trpi najbolj tisti, ki ste mu 
zamerili, ampak vi, ki ste zamerili. Odpuščanje ni čustvo, ampak odločitev. Če rečeš ne zmorem, v resnici 
rečeš nočem. Če lahko rečeš nočem, lahko rečeš tudi hočem. Reci hočem, in prosi Boga naj njegovo 
odpuščanje deluje v tebi in skozi tebe. V moči Svetega Duha boste zmožni odpustiti, če hočete. 
4. Četrti korak je sprejemanje in zaupanje vsemu, kar je Bog že naredil zate po Križanem Jezusu. Naša 
vera temelji na dejstvih. Tem sledijo čustva in občutki. Dejstva so: Kristus je umrl za naše grehe, kakor je v 
pismih, bil je pokopan in tretji dan je vstal (1 Kor 15,3-4). Ta dejstva so temelj evangelija, ki jih vera sprejme 

p. Viljem Lovše :  KAJ Z OBČUTKOM ZAVRŽENOSTI 
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in iz njih deluje. Posledica dejstev in vere so občutki. Na čem temelji tvoja vera: dejstvih ali občutkih? 
Občutki se spreminjajo po vetru. Dejstva se ne spreminjajo. Verjemimo dejstvom, tudi če nas občutki 
prepričujejo v nasprotno. Jezus na križu s svojo zavrženostjo ozdravlja vse trenutke tvoje zavrženosti. 
Sprejema in trpi sramoto, da bi bil/a ti lahko deležen/na njegove slave in veselja. Umrl je tvojo in mojo smrt, 
da bi midva oba lahko sprejela njegovo življenje. On vzame nase tvojo zavrženost, skupaj z vso sramoto, 
izdajstvom, agonijo in srčno bolečino. Ali te vse to kar je Kristus naredil zate ne osvobaja? Rezultat 
njegovega trpljenja zame je neposreden dostop do Boga. Z njegovo smrtjo smo mi spet lahko Božji sinovi in 
hčere (prim. Ef, 1,3-6). Našo zavrženost ozdravi s tem, da jo sam nosi, da bi nas Bog lahko sprejel. V 
Križanem mi pravi: Vstopi, dobrodošel si! Zanimam se zate. Ljubim te in želim, da si z menoj. Dolgo sem čakal 
nate!«. Nisi zavrženec,  niti drugorazredni državljan niti suženj. Hči in sin si. Ljubljen v Ljubljenem. Najden in 
živ. Vse da zato, da bi bil ti živ in najden. Veseli se te (prim. Lk 15,7). 
5. Peti in zadnji korak je samega sebe vedno znova sprejemati kot prvi Božji dar. Zahvaljujte se zase. 
Za to kar ste in Bogu pomenite. On vas je ustvaril. Ne podcenjujte njegove umetnine. Morda gledaš sam/a 
nase kot na seznam neuspehov in napačnih odločitev. Morda se doživljaš in se imaš za »zgubo«. Bog pa te kliče 
»moja ljubljena hči, moj ljubljeni sin«. Lahko se sprejmeš tako, kot te Bog sprejema v Kristusu. Edini pravi 
kriterij za vrednotenje samega sebe je to kar Bog pravi, da si postal v Jezusu Kristusu. Če boš vztrajno 
sprejemal, verjel in razglašal to kar si v Kristusu, boš začel premagovati staro in negativno mišljenje in 
govorjenje o sebi. Lahko se boš sprejel kot njegov dragoceni dar. To v resnici si. Ti in tudi tvoj zakonec.  
Odlično priložnost imaš, da ti spet začneš živeti iz Božje resnice o tebi. Ta osvobaja tvoje srce vseh laži in 
zla. Ti si del Kristusovega telesa, Cerkve. Potrebuješ brate in sestre in oni tebe. Bog te sprejema tudi preko 
njih. Da bi ti ja lahko sebe sprejel kot njegov največji dar, ki ga vedno znova lahko razdeliš z vsemi brati in 
sestrami. Član Božje družine si. Tudi če ti soprog/a ni nikoli izkazoval/a pozornosti in ljubezni, te je Bog 
vedno sprejemal, te cenil in te ljubil. V središču njegove osebne skrbi in naklonjenosti si. Enako si mu 
dragocen/a kot Jezus. Jezus se nam ves izroči zato, da »bo ljubezen, s katero si me ljubil, v njih in bom jaz v 
njih«. Ker je v tebi, tudi ti Boga lahko ljubiš z enako ljubeznijo, kot ga je ljubil Jezus. On te želi pripeljati v 
enak odnos ljubezni, kakor ga imata Oče in Sin: obojestranska ljubezen in veselje. S tem, da te pripelje v 
njegovo družino, zlomi tvoje verige osamljenosti in zavrženosti. Poišči si skupino – skupnost, ki je njegova 
družina. Postani del živega Kristusovega telesa. V njem boš okusil srečo in resnico tega kar si.  
 

 
 
 
Stala sem na robu skale in opazovala besneče valove Atlantika, kako so butali ob obalo in me škropili, ko so se 
zvijali vzdolž gloucesterske obale. Morje mi je vedno predstavljalo Boga: njegova moč, njegova 
nespremenljivost, zanesljivost, s katero se vedno bliža obali; življenje, ki ga skriva v globinah. In jaz sem kot 
skala: odporna, nespremenljiva; vodovju se upiram z neuničljivim zidom, odbijam valove in jih pošiljam v vse 
smeri. 
Zavedajoč se lastnega uporništva sem žalostno zapustila skalno obalo in šla iskat tolažbo v mirnejši zaliv. Tam 
se je pesek voljno vdajal pod mojimi stopinjami, valovi so se nežno plazili in izpirali moje sledi. 
Hočem biti kot pesek, Gospod, da me bo nežno premaknil vsak dotik vode, da bom sprejemala navzočnost 
morja in mu pustila, da me spremeni. 
Ko sem stala na obali in molila, sem v vetru nenadoma jasno zaslišala odgovor: »Neumni otrok! Veš, kaj prosiš? 
Pesek ni nič drugega kot – razdrobljena skala.« 
     * * * 
Molitev zna biti nevarna. Ne zato, ker ne bi poslušal, Gospod, temveč zato, ker tako pogosto dobimo natanko 
tisto, za kar prosimo. 

Utrinek: Skala in pesek 
Zgodba iz knjižice: Kathleen O`Connell Chesto: Zakaj je regrat plevel  
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Na aprilskem srečanju skupine smo se pogovarjali o različnih fazah razveze, kot jih je v svoji knjigi opisala 
Sheila Ellison. Ker knjiga dobro razčlenjuje posamezne faze, ki so lahko v pomoč pri opazovanju svojih čustev 
ali reakcij, se je zdelo primerno povzetek knjige objaviti še v glasilu.  
..«Ko si razvezana mama, je vzgajanje otrok najtežja stvar na svetu, pa ne zgolj zaradi urnikov, ki se 
prekrivajo, finančne negotovosti in nočnih voženj k dežurnemu zdravniku. Težava je v tem, da ne moreš 
vzgajati otrok, če ti sama še nisi celovita osebnost…« (str xiv), pričenja Sheilla Ellison dobro razčlenjeno pot 
razvezane mame od priznanja, da je zveze z ljubljeno osebo konec, pa do lastne ozdravitve ter ponovnega 
življenja v vsej polnosti. Avtorica je to trnovo pot razdelila  na petnajst faz: 
1. KO SI PRIZNAMO, DA JE KONEC: v prvi fazi, ko še ni sprejeta odločitev o razvezi, se dogajajo najtežji 
trenutki, saj pride do soočenja z dejstvom, da zakon ni uspel. Poleg notranjih bojev, strahu pred prihodnostjo 
in prikrivanja zunanjemu svetu se soočamo z negotovostjo ter dvomi, ali smo res naredili vse, da bi zakon 
uspel. Pripraviti je potrebno tudi načrt, da lahko začneš novo življenje. Prežemajo nas občutki krivde, bes 
zaradi izdajstva in obup 
2. SLOVO OD STAREGA: v drugi fazi se je potrebno posloviti od podobe o popolnem zakonu, ki nas spremlja 
že iz otroštva, spremeniti je potrebno način razmišljanja, saj smo se znašli v položaju, ki smo ga morda še 
pred nedavnim obsojali; soočanje z razočaranjem otrok in odgovornostjo zanje spremlja dvom, omajanje vere, 
saj smo vendar prosili Boga za ohranitev zakona; pričakovanja niso izpolnjena, zato zelo pogosto pride do 
odvrnitve od Boga (»Kje si, Bog? Zakaj nisi uslišal mojih molitev?«) 
3. KAKO POVEMO DRUGIM: zelo pomembna je reakcija okolice: ožje družine, prijateljev znancev. Kdor pri 
njih naleti na razumevanje, mu je nadaljnja pot olajšana, sicer pa je ločitev še toliko bolj boleča, saj nismo 
izgubili le enega ljubljenega človeka. Otroci lahko odreagirajo na različne načine. Lahko jih navdaja potrtost, 
jeza, negotovost, strah (odvisno od starosti). Nekateri otroci so v določeni starosti ali glede na značaj  tako 
zaposleni s svojimi problemi, dogodki, okoljem, da ne opazijo sprememb in jih ne jemljejo tako tragično, zato 
včasih novo situacijo prejudiciramo 
4. PREVEČ ODLOČITEV: Nova organizacija življenja je težavna, saj je breme vseh odločitev in odgovornosti 
le na enem od staršev: otroci in njihove aktivnosti, delitev premoženja, služba… 
5. MEDSEBOJNA POMOČ: v tem obdobju je nujno potrebna podpora ožje družine (staršev, bratov, sester…), 
ki nam dajejo občutek ljubezni in podpora drugih razvezanih ljudi, saj skupina lahko pomaga celiti rane in me 
spodbuja, da gremo naprej. Včasih se zgodi, da to ni dovolj, zlasti, če je rana pregloboka in nismo deležni 
podpore v družini. Tedaj je primerna strokovna pomoč (terapije) 
6. POSTOPEK RAZVEZE: je naporen in boleč zaradi svoje dokončnosti pri urejanju pravnih vprašanj: delitve 
premoženja, določanja preživnine, sledijo dogovori o delitvi otrok… Tedaj je zelo dobrodošla pomoč 
smopomočnih skupin, saj se da tu najlažje pridobiti informacije, kako najceneje priti skozi postopek, o 
možnostih za izterjavo preživnin… 
7.KAJ JE NAJBOLJŠE ZA OTROKE: potrebno je zavzeti stališče: kaj potrebujem in ne kaj si zaslužim! 
8.ŽALOVANJE: te faze ni moč zaobiti. Soočamo se z žalovanjem otrok (upiranje, nazadovanje v razvoju, 
motnje hranjenja…,) ter žalovanjem zaradi okoliščin (strah pred tem, kakšna bo vrnitev od očeta, praznina 
zaradi pomanjkanja čustvene opore, včasih pričakovanje le-te od otrok). Žalovanje je nedokončan proces: 
občasna valovanja žalosti se pojavljajo skozi vsa kasnejša obdobja, zlasti ob določenih priložnostih (birmi, 
valeti, maturi…) POMEMBNO: vedno si je potrebno postaviti omejen čas, ko si dopustimo žalovanje, nakar je 
potrebno iti naprej; pomembno je, da imamo CILJE za prihodnost, izjemno pomembna v tem procesu je vera 
9. KDO SEM SEDAJ: soočamo se z odkrivanjem sebe, učimo se vzljubiti. Ko ni prav ničesar, ko si na dnu, v 
praznini prisluhneš Božjemu glasu, skušaš najti vero, preko nje odkrivati božjo ljubezen v drobnih radostih; ko 
si odpustiš vse napake, pozabiš na: »morala bi«, »lahko bi«…ko spoznaš in si z veseljem priznaš: dobra mama 
sem. Naredila  sem vse, kar sem mogla in to je dovolj dobro! 

Medsebojni odnosi:  SHEILA ELLISON:  Razvezana mama 
Povzetek teme s srečanja skupine SRCE 24. 04. 2006;   pripravila: Helena Reščič 
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10. SAMOSTOJNOST: preseči je potrebno zavore, kot je občutek, da nisi dovolj sposoben, saj zaradi 
številnih obveznosti storiš navidezno manj od popolnih družin, otrokom ne moreš nuditi toliko kot bi želel, ne 
glede na to kako uspešen si, si lahko tarča obrekovanj… Pomembno je, da si dobro organiziraš svoje življenje 
in urnik ter da se vključuješ v družabno življenje  
11. DOBRO POČUTJE: Vzeti si potrebno čas zase: naučiti se postaviti meje sebi in drugim, vzdrževati krog 
prijateljev ter gojiti duhovno življenje:  prisluhniti glasu v sebi; kaj mi govori Bog, zahvaljujem se mu za vse, 
kar se mi dogaja  
12. NOVA LJUBEZEN: preveriti je potrebno odločitev za ali proti in najti trdne argumente, prenos izkušenj 
in zrelosti v novo ljubezensko razmerje. Preveriti je potrebno pričakovanja (ene ženske pričakujejo od nove 
zveze preveč, druge zopet popolnoma ničesar zaradi prve slabe izkušnje) »…Vsak človek globoko v sebi nosi 
potrebo po tem, da je ljubljen in da je z nekom telesno ali čustveno povezan…« 
13. OD PREŽIVETJA DO NOVEGA ŽIVLJENJA: Preživetje pomeni, da sicer opravljam vse dolžnosti, nekako 
se prebijam, vendar brez veselja, v drži žrtve, življenje pa pomeni: veselje do življenja, polnost v 
odnosih,samozaupanje; čeprav navzven morda na prvi pogled ni razlike »… Da iz preživetja preidemo v 
življenje, je izbira. Ta izbira ni lahka. Pravzaprav je pogosto lažje ostati v obdobju preživetja, ker ne 
tvegamo vnovičnega padca. Ko življenje postane nekaj, kar je vredno živeti, potem imamo tudi nekaj, kar je 
vredno izgubiti. Za to, da uporabimo ustvarjalno moč, stopimo v svet in se odpremo ljudem okrog nas, je 
potreben pogum. Toda pomislite, kakšna je druga možnost – preživetje, ki traja vse življenje.« 
14. ČAS ZA SANJARJENJE: razvezo smo sposobni postaviti ob ostale dogodke (mladost, poroko, čas študija, 
otroci…). Razveza sicer ostane del mene, ki pa pomeni le določeno brazgotino, pridobljeno v boju in ne 
osrednjega dogodka, ki mi kroji življenje!. Sposoben sem sprejemati odnos do Boga drugače: veseliti se 
življenja, sanjariti, prositi Boga, da sprejmeš vse, kar ti življenje ponuja 
15. ODKRIVANJE STRASTI pomeni zavzemanje z vsem srcem za nekaj, vživljanje, pripadnost. Strast 
zahteva prisotnost duha; je zavest, da sem na pravem mestu in počnem pravo stvar 
…«Vse ženske, ki so se odločile, da bodo razvezane mame, vse, ki so jih v to prisilili drugi, vsaka ženska, ki je 
ugotovila, kdo je in kdo bi rada bila, ki je zaradi otrok rešila svoje življenje – svojim otrokom in ljudem okrog 
sebe so dale nekaj dragocenega in redkega: živ zgled pomena besede  pogum…«  
 
 
 
 
 
Na posvetu o razvezanih v maju 2005 smo si kot glavno nalogo za to šolsko leto postavili organizacijo 
izobraževanja za animatorje skupin SRCE v okviru Šole za poslanstvo. Razmere so narekovale  
izvedbo tečaja v obliki dveh vikendov, saj bi bilo sicer za slušatelje iz drugih predelov Slovenije obiskovanje 
predavanj oteženo. Gostoljubje so nam ponudile sestre Sv. Križa v Mali Loki pri Dragomlju, tečaja pa se je 
udeležilo 14 slušateljev. Prvi del tečaja je potekal od 19. – 20. maja 2006, tematika pa je bila namenjena 
predvsem prepoznavanju različnih faz, značilnih za obdobja pred razvezo, ob razvezi ter po njej. Prvi del 
tečaja sta vodila sestra Judita Mihelčič in pater Silvo Šinkovec, tematiko je zaokrožila Vilma Moderc z 
osebnim pričevanjem o razpadu zakonske zveze, skrbi za duhovno rast ter o pomenu skrbi za praznovanje v 
novem načinu življenja. O odnosih med staršema po razvezi ter psihodinamičnih vidikih pa je predavala dr. 
Darja Škraba Krmelj. 
Drugi del tečaja je potekal prav tako v Mali Loki  od 02.-03. junija 2006 in  je bil namenjen pregledu 
pastoralnega truda Cerkve za razvezane ter možnosti vzpostavitve mreže skupin za razvezane. Prvi večer je 
dipl. psihologinja Mirjam Erce spregovorila o vzgoji otrok ter pasteh, ki so tipične za vzgojo otrok iz 
nepopolnih družin. Razčlenila je najznačilnejše modele reakcije otrok v različnih obdobjih od zgodnjega 
otroštva do konca najstniškega obdobja ter najpogostejše posledične reakcije v študentskem obdobju in 
kasneje odraslosti. 

Skupina SRCE v javnosti: TEČAJ ZA VODITELJE SKUPIN SRCE 
Pripravili:  Božena Opara, Helena Reščič 
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Drugi dan drugega dela tečaja za voditelje skupine Srce smo  se z  uvodno molitvijo priporočili Svetemu 
Duhu, da v miru samostanske hiše vsak izmed nas ob predavanjih s strokovno vsebino odkriva, kam ga Bog 
kliče in vabi. 
Pater Viljem Lovše nam je pripravil natančno opis Cerkvenih dokumentov, v katerih preberemo nedvoumno 
opisana navodila, ki so izpeljana iz  Katekizma Katoliške Cerkve in natančno opišejo, kako naj se organizira 
pastoralno delo za ločene v vesoljni Cerkvi. Dokaj natančno smo pregledali besedili: Apostolsko pismo o 
družini in Slovenska sinoda, izberi življenje – o razvezanih. 
Papež Janez Pavel II, je že novembra leta 1981, v četrtem letu svojega papeževanja, objavil Apostolsko pismo 
o družini, v katerem  je jasno in konkretno opisal,  kdo in na kakšen način naj po svojih močeh pripomore k 
blagru družine v današnje nemirnem času, ki razjeda medčloveške odnose. 
Slovenska sinoda je v poglavju Pastorala zakonov in družin, ki so v težavah ali so neurejeni v točkah od 313  do 
325 natančno opisala delovanje in pomoč v naslovu omenjenim ljudem v slovenski cerkvi.  
Ob omenjenih besedilih se je razvil daljši pogovor, v katerem smo sodelovali vsi udeleženci. Bili smo 
presenečeni in hkrati navdušeni, da  znotraj Cerkve že toliko let obstajajo dokumenti, ki vodijo, usmerjajo in 
spodbujajo k konkretnemu delovanju duhovnike, redovnike/ce in laike. V konkretnem življenju pa še vedno 
čutimo zadržanost in strah spopasti se s tem problemom in iti nasproti ranjenim kristjanom v nauku 
Kristusovega življenja. 
Po odmoru za kosilo smo nadaljevali z delavnico, v kateri nam je gospa Helena Reščič predstavila svojo 
zaključno nalogo v Šoli za poslanstvo, z naslovom: Program aktivnega vključevanja razporočenih v Cerkev. V 
nalogi je natančno obdelala naslednje vsebine: Opis zamisli, Pregled trenutnega stanja, Organizacija 
celovitega programa, Kadri, Finančni načrt izvajanja programa, Način preverjanja učinkovitosti programa, 
Plan ustanovitve skupine in v Zaključku poudarila: » Volja je tako pri razporočenih kot pri mnogih duhovnikih, 
pobuda je dana, na nas vseh pa je, da pričnemo uresničevati sklepe zapisane v Sklepnem dokumentu 
plenarnega zbora Cerkve na slovenskem «. Tudi ob tem se je razvila živahna debata, ki je pokazala, da je v nas 
pripravljenost za delo, le začeti je potrebno, premagati strah  in ne nehati prositi Božjega blagoslova. 
Delo smo zaključili s sveto mašo pri kateri smo prinesli na oltar vsak svoje želje, misli, besede in dejanja. 
Izročili smo jih Bogu, ki je edina pomoč in rešite v naši človeški majhnosti.   
Tečaj bodo slušatelji zaključili z izdelavo zaključnih nalog, v katerih bodo predstavili svoje ideje o vodenju 
skupin, programu, oblikovanju mreže prostovoljcev, programu za animatorje skupin SRCE.  
Led je torej prebit, z Božjo pomočjo bodo do jeseni dozoreli pogoji za ustanovitev novih skupin SRCE. Želeli 
bi si sicer, da bi se tečaja udeležilo še več duhovnikov in sester, ki bi lahko prevzemale vodenje skupin, 
razveseljiva pa je bila tudi udeležba uslužbencev Karitasa. 
Posledično obstaja realna možnost, da se  jeseni ustanovijo tri nove skupine SRCE: v Mariboru, Ilirski Bistrici 
ter še ena v Ljubljani, saj se je v letošnjem letu srečanj udeleževalo 15 – 25 članov, kar pa je za delovanje 
takega tipa skupine že kar veliko. 
 
 
 
 
Na državni praznik 27. aprila smo se udeleženke skupine Srce zbrale pri sestrah Uršulinkah na slaščičarski 
delavnici. Imeli smo v načrtu tudi pohod na Polhograjsko Grmado, vendar nam je deževno vreme to preprečilo. 
Skupina je štela 10 članic od najmlajše  Anje, ki je dopolnila devet let in navzgor po vseh starostnih skupinah.  
Tako smo ob treh popoldne po predhodnih informacijah sestre Judite začele s pripravo. Program, kaj bomo 
pekle, razen kremnih rezin, je bil svoboden. Vsaka je prinesla s seboj kakšno idejo in tako smo po skupinicah 
začele ustvarjati. V prvi smo se lotile kremnih rezin, v drugi torto z ananasom, v tretji spet drugo pecivo in v 
četrti je ena od udeleženk prinesla že od doma narejeno testo za kekse in so že nastajali domači piškoti. 
Uspelo nam je kar dobro sodelovati pri delu, kjer je bilo potrebno, smo druga drugi priskočile na pomoč. Zato 
pa je v pičlih treh urah nastalo peciva nad  pričakovanjem in še vse je lepo uspelo. Seveda smo se kljub 
različnim izkušnjam spet naučile kaj novega.  

Odmevi:   SLAŠČIČARSKA DELAVNICA    
Pripravili: Cvetka Videnič in Marija Cigoj 
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Na Sv. Primoža nad Kamnikom se krene iz Stahovice, točneje s križišča poti Kamniške Bistrice in Črnivca. Po 
nekajdnevnem dežju se je obetal lep dan. Ker smo se ob vznožju zgrešili, sem jo kar sam mahnil navkreber s 
hitrim korakom. Kljub temu sem z zanimanjem prisluhnil ljudem, ki sem jih prehiteval. Tako sem izvedel, da so 
na Sv. Primoža pred turškimi vpadi znosili vse dragocenosti iz Kamnika. Nekdo je pripovedoval o svojem obisku 
v Beogradu in obisku Dedinja… Pridem do kapelice, se prekrižam, malo postanem, malo kasneje prehodim potok 
in se še nekoliko višje osvežim ob koritu, polnem planinske vode. Dohitim prijatelja, ki pove, da je bil letos že 
46-krat na Primožu. Malo pred ciljem dohitim skupino, nekdo me je celo zamenjal za župnika, saj me je 
vprašal, če sestavljam pridigo, da sem tako zamišljen. Na vrhu je malo pihalo, zato sem zavil v mežnarijo in v 
pogovoru s čebelarjem ob šilcu medenega izvedel, da je letos v Sloveniji pomrlo 40% čebeljih družin. »Če ta 
živalca izgine, bomo šli tudi mi!« pribije. Še stisk roke prijateljem in že smo pri sv. maši. Mogočne stenske 
freske in ljudsko petje sta vsaj dva razloga za obisk te stare gotske cerkve. 
Spust v dolino je hitro minil ob klepetu med člani skupine. Še par ovinkov  z avtomobilom in že smo pri naši 
Heleni, kjer nas čaka divjačinski golaž z brusnicami. V prijetnem okolju in dobri družbi smo si imeli kaj 
povedati. Poslovili smo se, toda mi moški še nismo rekli zadnje besede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posebna zahvala gre seveda sestri Juditi, ki nam 
je dala  v uporabo kuhinjo, posodo in potrebni 
material. Nato smo še vse počistile za seboj in že 
je bil čas za sveto mašo. Po sv. maši smo se vrnile 
nazaj in si postregle ter pokušale svoje izdelke. 
Del tega peciva pa je bil že predhodno namenjen 
za brezdomce, ki vsakodnevno poiščejo hrano pri 
sestrah Uršulinkah.. Tako smo združile prijetno s 
koristnim. 
Vse smo bile istega mnenja; kadar smo odprti 
drug do drugega in če sodelujoči delajo za skupni 
cilj, potem uspeh ne izostane.  

Odmevi:    PRVOMAJSKI GOLAŽ    
Zapisal: Marko Cerar 

Ustavili smo se pod kozolcem ob poti in si ob pivu 
odgovarjali na vprašanja, kot so: Kdo smo, ali dovolj 
poznamo sebe? Kakšno popotnico smo dobili od staršev 
in zakaj se je nam to zgodilo? Kaj smo pričakovali od
zakona? Kako živeti moško življenje, ne prizadeti in 
doseči svobodo? Kaj hoče Bog od nas in kako priti na 
vrh brez bližnjic? Na koncu smo spoznali, da je pot, ki 
nam jo je pokazal Kristus, parava pot. 
Helena se je v molitvi zahvalila za jed, ki smo jo 
prejeli. Naj dodam: Gospod, hvala ti zanjo, za tisti dan, 
za Toneta, Tomaža, Bernardo, Boženo, Marijo, 
Marinko, Ivano…..in za vse, ki ste bili v mislih z nami 
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Naj bo to moje osebno izkustvo radost, ki sem jo doživel v spoznanju, da se je v trenutku največje 
zavrženosti rodila priložnost, da Te sprejmem v odrešenju samega sebe. 
Kako prepoznati to, ko pa se v svoji naravi bojim bolečine, a se kot iskalec pričnem zavedati, kdo sem, kaj 
sem? Iz svoje šibkosti mi ni bilo dano, da bi v tistem trenutku prepoznal izvor strahov, ki so se pojavili v meni, 
bili pa so moteči za okolico. Ko so strahovi v notranjosti minili, se je odzvala zunanjost, posledično tudi v 
negativni podobi v obliki zavrženosti svojega partnerja. Iz tega je zrasel neponovljiv enkraten odnos kot z 
očetom, ki je vodil svojega sina po evangelijskih poglavjih. Ko postanem v notranjosti odprt, se zavem, da je 
on z menoj in da nisem izgubljen. Tedaj počasi spoznavam svojo zavest in se pričnem odkrivati slabemu, 
svojim zmotam, ki sem jih v podzavesti gojil. Sam se jim do sedaj nisem bil sposoben odreči. Ko se obračam 
nanj, počasi spoznavam resnico, pot in življenje. Tedaj se zavem, zakaj sem nekaj izgubil in da me edino 
odpuščanje pripelje naprej, vse drugo je vrtenje v začaranem krogu. Odpuščanja ne moreš pridobiti čez noč, 
mnoga premišljevanja so me povlekla v najzgodnejša leta življenja. Ko pogledam odnos do staršev, ugotovim 
njihov izvor, odnosi s partnerjem gredo v smeri posledičnega zaporedja, ki se mi je žal porušil. Odpuščati 
začnem zaradi sebe, ker mi je najprej Bog že odpustil in to pričakuje tudi od mene. Torej izključno zaradi 
sebe, ker jaz trpim zaradi zamere, ne tisti, ki sem mu zameril. 
Ko se ozrem na Križanega, pomislim na njegovo zavrženost, ki je bila dvojna – od ljudi in od njegovega Očeta. 
Tedaj pravim sebi: »Poglej se in doumi, da je edino on to doživel, ti tega ne boš. 
Potem začnem razlikovati, kaj je vera, občutki, čustva, misli, kaj je dejstvo in kaj se spreminja. 
Samega sebe začnem sprejemati kot pravi božji dar, ne po mojih neuspehih. Ker se z nikomer ne primerjam, 
ker mi drugi ne morejo postavljati ciljev. Moja vrednost ni odvisna od mojega delovanja, ampak od tega, da 
sem Tvoj in da je edini kriterij vrednotenja samega sebe, ker Bog pravi, da sem postal v Jezusu Kristusu to, 
kar v resnici sem. 
 
 
 
 
JULIJ,  AVGUST 2005: V poletnih mesecih navadno organiziramo neformalna srečanja, ki pa so vedno tudi 
dobro obiskana. Drugo leto delovanja skupine SRCE sta lepo zaokrožili dve poletni srečanji v juliju in avgustu 
(25. julija in 29. avgusta), v letu 2005 pa je bil prvič organiziran od 30. julija do 3. avgusta 2005 Srčkov 
pohod po evropski pešpoti od Iškega Vintgarja do Snežnika. Pot je načrtovala in vodila Marjanca Kos. Pet 
pohodnikov je občudovalo neokrnjeno naravo ter uživalo v medsebojnem druženju in seveda sklenilo, da  pohod 
postane tradicionalen 
Od julija do novembra 2005 je v Karitasovem glasilu Žarek dobrote izšlo šest člankov, povezanih s tematiko 
razvezanih. Prispevke so pripravili p. Silvo Šinkovec (Celovita strokovna pomoč razvezanim), p. Viljem Lovše 
(Pastoralna skrb za razvezane v Cerkvi), s. Martina Radež (Sedem palic ali butara), Vilma Moderc (Moj križ – 
ločena sem) in Helena Reščič (Delovanje skupine Srce). 
SEPTEMBER 2005: septembrsko srečanje je bilo posvečeno temi z naslovom Prepoznavanje svojega 
čustvenega sveta in ga je vodila gostja prof. Polona Knific. Pridružilo se nam je kar nekaj novih članov, zato 
smo srečanje izkoristili tudi za spoznavanje. V septembru je izšla deseta številka glasila Srce z osrednjo 
temo Medsebojni odnosi in moč kesanja. 
Pred vstopom v tretje leto delovanja skupine SRCE smo se 05. septembra 2005 v DSJ srečali  p. Viljem 
Lovše, p. Silvo Šinkovec, Vilma Moderc in Helena Reščič. Poleg refleksije prejšnjega leta smo začrtali 
smernice za prihajajoče tretje šolsko leto 

Odmevi: DUHOVNE VAJE ZA RAZVEZANE V MALI LOKI PRI DOMŽALAH 
Prispevek pripravil: Tomaž Rozman  

PREGLED IN VREDNOTENJE DELOVANJA SKUPINE SRCE V ŠOLSKEM LETU 2005/2006 
Pripravili: Vilma Moderc in Helena Reščič 
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V soboto, 24. septembra smo sodelovali na Dnevu karitativnih dejavnosti v prostorih Škofijske klasične 
gimnazije, kjer smo Vilma Moderc, Tomaž Zupanc in Helena Reščič predstavili naše delovanje in problematiko 
razvezanih v Cerkvi na delavnici z dvajsetimi udeleženci, večinoma  aktivisti Karitasa. 
OKTOBER 2005: Oktobrsko srečanje je bilo posvečeno pogovoru o čustvih, vodil ga je p. Silvo Šinkovec 
1. oktobra je bil organiziran izlet na Nanos, udeležilo se ga je pet pohodnikov. 
Pater Silvo in p. Vili sta v oktobrski prilogi tednika Družina objavila članek z naslovom Cerkev jih ljubi. V njem 
sta kot osrednjo temo predstavila položaj in problematiko razvezanih v Cerkvi 
NOVEMBER 2005: Četrti ponedeljek v novembru smo se na srečanju pogovarjali o bolečih izrazih, ki so nas 
ali naše znance prizadeli bodisi ob nedeljskih pridigah, v stisko s cerkvenim občestvom ali duhovniki. Ta del 
srečanja je pripravila in usmerjala Vilma. Povzetek zapisov smo objavili v 12. številki glasila SRCE 
Od 11.-13. novembra so v uršulinskem samostanu pri Sv. Duhu blizu Škofje Loke potekale duhovne vaje za 
razvezane; 16 udeležencev je pod duhovnim vodstvom p. Viljema Lovšeta odkrivalo svoje vrednote in 
sprejetost v Božjih očeh. 
26. novembra je v samostanu sester notredamk v Šiški potekala adventna delavnica za otroke in starše pod 
naslovom: »Skupaj prižgimo luč«. Iz zelenja in svečk smo naredile lepe adventne venčke. V nadaljevanju pa 
smo odrasle udeleženke delale na sebi na temo Pomoč pri reševanju težav. Slabo vreme in težke vremenske 
razmere so botrovale nekoliko skromnejši udeležbi. Tik pred pričetkom adventa konec novembra je izšla 11. 
številka glasila SRCE z osrednjo temo Izziv adventnega časa. 
DECEMBER 2005: Decembrsko srečanje (19.12.2005) je bilo posvečeno pripravi na Božič, zato sta bila po 
maši in spokornem bogoslužju in oba patra ta večer na voljo za spoved, preostanek večera pa smo izkoristili za 
prijetno druženje. 
10. decembra smo se pohodniki odpravili na krajšo pot na Kurešček, saj nam snežna odeja ni dovoljevala 
zahtevnejšega podviga. Izleta se je udeležilo pet članov skupine. 
Silvestrska meditacija ter nato sveta maša pod vodstvom p. Silva Šinkovca sta pomenili lep zaključek starega 
leta, kar nekaj članov skupine SRCE preživelo prijeten in duhovno bogat večer v kapeli pri Sv. Jožefu. Že 
tradicionalno se je nekaj udeležencev do duhovnega središča odpravilo peš z baklami izpred cerkve v Kosezah. 
1. decembra  je imel pater Silvo Šinkovec  predavanje za Karitas v Sežani z naslovom: »Ločeni, še  
vedno bratje in sestre«, 9. 12. je imel predavanje v Ilirski Bistrici z naslovom: Skrb za oddaljene 
11. 12. je bil povabljen v Dolsko, kjer je dekanijska Karitas pripravila pogovor o obrobnih in oddaljenih 
JANUAR 2006: Januarsko srečanje je bilo za skupino SRCE še zlasti pomembno saj smo v svojo sredo 
povabili škofa Glavana, tedaj odgovornega za družinsko pastoralo. Kljub medlemu odzivu na številna 
neposredna vprašanja o mestu razvezanih v Cerkvi na slovenskem ter možnosti aktivnejšega vključevanja in 
predvsem podpore s strani duhovnikov pa je bilo za nas nekakšno priznanje že to, da se je srečanja udeležil in 
podprl delovanje. Pred tem srečanjem smo se dne 16. januarja na sestanku odbora dogovorili o poteku 
srečanja s škofom Glavanom ter postavili načrt izvedbe tečaja za animatorje skupin SRCE 
30. januarja je imel pater Silvo Šinkovec v župniji  Jarše predavanje z naslovom: Pastoralna skrb za 
razporočene v Cerkvi 
FEBRUAR 2006: na februarskem srečanju smo govorili o neuspehu kot priložnosti za nov začetek. Srečanje 
je vodil p. Viljem Lovše. Planirani planinski izlet je bil zaradi slabih vremenskih razmer odpovedan. 
V februarju je izšla 12. številka glasila SRCE z osrednjo temo: Razvezani in oddaljenost od Cerkve. 
Dekanijski odbor za zakon in družino iz Kranja je  v petek, 17. februarja, ob 20. uri v župnijski dvorani v 
Kranju (Tavčarjeva 43) organiziral večer s pričevalci in  predavanje p. Vilija Lovšeta z naslovom: Kako živeti 
in vzgajati po ločitvi? Sodelovali sta Božena Opara in Milena Medja 
MAREC 2006: Srečanje dne 27. marca je bilo posvečeno pripravi na Veliko noč, zato je bila po maši in 
spokornem bogoslužju v kapeli možnost spovedi ali pogovora s p. Silvom Šinkovcem ali p. Janezom Poljanškom. 
Ker se je na tem srečanju skupini pridružilo kar nekaj novih članov, smo preostanek večera izrabili za 
predstavitev in prijeten klepet. V soboto, 11. 03. je bil p. Vili povabljen na predstavitev skupine Srce v 
Ajdovščino V soboto, 18. marca smo organizirali izlet po znani Rilkejevi poti iz Sisljana v Devin namesto na 
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Lubnik; izleta se je udeležilo 10 članov skupine SRCE (Vilma, Bernarda, Tomaž Z. Tomaž R., Tone D., Marija 
Cigoj, Cvetka, Marinka, Marija Bric, Ivana Tadić) 
V sredo, 22. marca je bila ob 17h na radiu Ognjišče oddaja z naslovom: Kdo je oddaljen v Cerkvi 
Sodelovali so zakonca Snoj, zakonca Mihelak, Božena Opara (članica skupine SRCE, kjer se zbirajo ločeni) in 
jezuit p. Beno Lavrih. Pogovor je vodila Tanja Dominko, potekal pa je o tem, kakšno mesto ima danes družina v 
župniji, kakšni izzivi so v današnji družbi prisotni na področju družine, o problematiki ločenih v Cerkvi,  o 
čedalje bolj pogostih zunajzakonskih skupnostih v naši družbi, o oddaljevanju mladih od Cerkve in o parih, ki 
še vedno iščejo skupno pot in hkrati svoje mesto v župniji 
19, 26. marca in 2. aprila 2006 so bile  pri sv. Primožu nad Kamnikom ob 11h sv. Maše, ki smo se jih 
organizirano sicer v manjšem številu udeležili tudi člani skupine SRCE 
 APRIL 2006: Na aprilskem srečanju smo govorili o fazah procesa pred med in po ločitvi. Osnova za pripravo 
teme je bila knjiga Shielle Ellison: Razvezana mama, povzetek je pripravila Helena Reščič. 8. aprila je 
prostorih uršulinskega samostana v Ljubljani potekala cvetnonedeljska delavnica, kjer so štiri mame s tremi 
otroki pod vodstvom sestre Judite, sestre Martine ter ob mentorstvu Vilme Moderc izdelovale butarice, 
voščilnice ter razne  velikonočne okraske. Tik pred pričetkom praznovanja Velike noči so prejemniki glasila 
prejeli 13. številko, posvečeno velikonočni zaželenosti in podarjenosti. 
27. aprila je bila v uršulinskem samostanu organizirana slaščičarska delavnica, kjer  je šest članic skupine 
SRCE (in še ena hčerka) preizkušalo različne recepte ter z izdelki, prijetnimi za oko in želodec polepšalo 
praznovanje tudi brezdomcem.  
MAJ 2006: na majskem srečanju je s. Martina Radež pripravila temo o otrocih iz razvezanih zakonov, povzela 
je članke nemških avtorjev, ki imajo praktične izkušnje s spremljanjem otrok, odraščajočih v takih razmerah. 
V ponedeljek, 1. maja se je 10 članov skupine Srce zbralo ob 9.30 uri v Stahovici pri Kamniku ter  odšlo do sv. 
Primoža nad Kamnikom, kjer je bila ob 11h sv. maša. Po povratku smo se zbrali še  na prvomajskem 
divjačinskem golažu. 
Tečaj za voditelje skupin SRCE (skupnost razvezanih v Cerkvi) je potekal v samostanu sester sv. Križa v Mali 
Loki pri Domžalah. Prvi del tečaja za vodenje smo 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 je potekal 2. in 3. junija prav tako od 17. do 20. ure 
in od 9. do 18. ure 2006. Tečaj je delno ali v celoti obiskovalo 14  udeležencev.  Obstaja realna možnost, da se  
jeseni ustanovijo tri nove skupine SRCE: v Mariboru, Ilirski Bistrici ter še ena v Ljubljani, saj se je v 
letošnjem letu srečanj udeleževalo 15 – 25 članov, kar pa je za delovanje skupine že kar nekoliko preveč. 
JUNIJ 2006: Junijsko srečanje je namenjeno refleksiji dela v preteklem šolskem letu. 
Od 09. - 11. junija 2006 so v Mali Loki pri Domžalah potekale duhovne vaje pod naslovom: »Jezus zdravi mojo 
zavrženost« pod vodstvom patra Vilija Lovšeta. V juniju bo izšla 14. številka glasila SRCE 
Pred vsakim druženjem smo imeli enako kot v prejšnjih letih  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, za katero je neutrudno z lepimi darilci poskrbela Vilma in preprosto zakusko , 
ki so jo pripravili slavljenci, ki so v tekočem mesecu praznovali rojstni dan ali god. 
 
 
 
 
• V nedeljo 30. julija ob 15. uri v cerkvi sv. Jožefa na Poljanah v Ljubljani bo zaključna prireditev, sv. maša 

in koncert ob 500 letnici rojstva sv. Frančiška Ksaverja in bl. Petra Fabra ter 450 letnico smrti sv. 
Ignacija Lojolskega, redovnega ustanovitelja Družbe Jezusove. 

• PEŠ ROMANJE K SV. IGNACIJU NA POHORJE - Prijave in informacije: p. Andrej Benda, tel: 041918 
432, e-posta: andrej.benda@rkc.si  

Koledar prireditev v juliju in avgustu 
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• KOLESARJENJE PO SLOVENIJI- prijave in informacije: p. Marko Zupanc, tel: 031-301 225, e-posta: 
marko.zupanc@rkc.si  

• ROMANJE V UBOSTVU - prijave (do konca junija) in informacije: p. Milan Bizant, tel. 031/364-339, e-
posta: milan.bizant@rkc.si  

• V nedeljo, 6. avgusta ste ob 11h vabljeni na Šmarno goro, kjer bo maševal pater Silvo Šinkovec. Zbrali se 
bomo ob 9.30 na parkirišču v Tacnu pod Šmarno goro 

• Duhovne vaje za vse z naslovom: GOREČI V DUHU! od torka, 18/07/2006 - 20:00 do 23. 7. po kosilu 
pri Sveti Duh nad Škofjo Loko, vodi p. Viljem Lovše. Prijave sprejema: s. Meta Potočnik, 
meta.potocnik@rkc.si  ; Sv. Duh 244, 4220 Škofja Loka, Tel 04/515-16-29. 

• V imenu jezuitov in DKPS vas p. Vili Lovše vabi na Jubilejno romanje po stopinjah sv. Ignacija Lojolskega in 
sv. Frančiška Ksaverija v Španijo. Potekalo bo od 2. do 12. avgusta.  
Letošnja tema Romanja nosi enak naslov kakor jubilejno leto: »GOREČI V DUHU!«. 
Vsak romar bo dobil romarsko knjižico z vsebino, ki bo oblikovana v duhu notranjega duhovnega romanja s 
posebnim poudarkom na 500 obletnici rojstva Sv. Frančiška Ksaverija, zavetnika misijonov, in Blaženega 
Petra Fabra, ter 450 letnici Ignacijeve smrti.  
Na avtobusu vsak dan med potjo dobimo kratka navodila za osebno premišljevanje ali molitev. Ogledujemo 
si kraje in pijemo duha teh velikih mož evropske zgodovine. 
Cena romanja, ki vključuje polpenzione in dve knjižici je 82.000 SIT (342,18 EUR).  
Prijavite se na :Turistična agencija / Tourist agency APPIA,Stula 23, 1210 Ljubljana, Slovenija / Slovenia 
Tel. / fax: +386-1-5121182,e-mail: Appia@siol.net,www.appia-sp.si 

 
 
 
 
 
 
 
Lep pozdrav popotnikom skupine Srce! 
Tudi letos bomo organizirali popotovanje po naši prelepi Sloveniji. Peš se bomo podali od Koroške preko 
Pohorja, zgornje Savinjske doline pa do Trojan. Popotovanje bo potekalo po hribih in dolinah, po zmernih 
strminah in z zmerno hitrostjo (primerno za vsakogar). Ob poti si bomo ogledali številne naravne in 
kulturnozgodovinske bisere. Prespali bomo v planinskih kočah, zato se izplača, če imate izkaznico Planinske 
zveze Slovenije z znamko za letošnje leto. Hodili bomo štiri dni. Posebna oprema ni potrebna, spalna vreča je 
priporočljiva, ni pa obvezna. Prehranjevali se bomo v planinskih kočah, hrano pa si bomo kupovali tudi sproti v 
trgovinah v naseljih ob poti. 
Naše druženje bomo obogatili s pesmijo, molitvijo in prebiranjem Božje besede. 
PriSRČNO ste vabljeni, da se pridružite. Prijave do 18.7. zbira Marjana Kos (tel. (031) 344-808 ali 
Marjanca.Kos@guest.arnes.si). 
OKVIRNI NAČRT POPOTOVANJA: 

1. dan – 27.7.: RADLJE OB DRAVI – VUHRED – SV. ANTON – MALA KOPA 
- čas hoje: pribl. 5 ur 
- prenočišče v Grmovškovem domu pod Veliko Kopo (Pungart) 
- cena prenočišča: 1500 SIT za člane PZS in 3500 za nečlane, v domu je na razpolago topli obrok 
2. dan – 28.7.: MALA KOPA – LETALIŠČE SLOVENJ GRADEC – MISLINJSKA DOBRAVA – SPODNJI 

RAZBOR – ZGORNJI RAZBOR - SLEME 
- čas hoje:  

Mala Kopa – Spodnji Razbor: pribl. 4 ure, v Sp. Razborju kosilo na turistični kmetiji 
Spodnji Razbor – Sleme: pribl. 3,5 ure 

- prenočišče v Andrejevem domu na Slemenu 

IDEJE ZA POLETNE MESECE: POPOTOVANJE SKUPINE »SRCE« PO EVROPSKI PEŠPOTI 
OD RADELJ OB DRAVI DO TROJAN od 27. – 30. JULIJA 2006 

Pripravlja in vodi: Marjanca Kos
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- cena prenočišča: 2000 SIT za člane PZS in 3500 za nečlane, v domu je na razpolago topli obrok 
3. dan – 29.7.: SLEME – LEPA NJIVA – LJUBIJA – MOZIRJE – DOBROVLJE - ČRETA 
- čas hoje:  

Sleme - Mozirje: pribl. 4 ure, v Mozirju kosilo  
Mozirje - Čreta: pribl. 3,5 ure 

- prenočišče v Koči na Čreti 
- cena prenočišča: 2000 SIT za člane PZS in 3500 za nečlane, v domu je na razpolago topli obrok 
4. dan – 30.7.: ČRETA - MOTNIK- TROJANE - IZLAKE 
- čas hoje: Čreta - Motnik: pribl. 4,5 ure, v Motniku kosilo  

Motnik – Trojane: pribl. 1,5 ure 
 

Popotovanje bomo zaključili v bazenu v termah Izlake, od koder bomo organizirali prevoz v Ljubljano. 
 
 
 
 
 
 
 
Zadnji vikend v mesecu avgustu, od 25. – 27. 8. 2006, bi člani skupine SRCE skupaj z otroci preživeli duhovno 
– sprostitveni vikend pred začetkom novega šolskega leta. 
Zbrali bi se v petek zvečer v PRTOVČEVEM DOMU V Poljanski dolini, zanj skrbijo patri jezuiti. V soboto 
dopoldne bi se skupaj odpravili na nekaj urni potep po okoliških gričih ali hribih. V popoldanskem času bi 
izvedli sprostitvene delavnice za otroke. V večernem času pa bi se zbrali pri daritvi svete maše. V nedeljo 
dopoldne bi pripravili delavnico, v kateri bi pripravili predloge tem za srečanja skupine v naslednjem šolskem 
letu. Po kosilu in ureditvi hiše bi odšli domov. 
Obroke bi pripravljali skupaj. Predhodno bi se domenili za jedilnik in nakup živil v najcenejši obliki – potrudili 
bi se pripraviti pester in zanimiv jedilnik, ki bi ustrezal vsem udeležencem. 
Prispevek za bivanje je:  1000,00 za odraslo osebo in 500,00 za otroka na dan, če ima kdo finančne težave, 
naj to ne bi bila ovira! Oglasi naj se Heleni in se bosta dogovorili/a! 
Rok prijave je 18. 8. 2006 na naslov: Božena Opara, Škrjančevo 14, 1235 Radomlje; tel.: 041 449 202; e-mail: 
bozena.opara@siol.net  
 
 
 
 
• Poletna srečanja skupine SRCE bodo v ponedeljek, 24. julija 2006 ob 19h (sv. Maša, nato družabno 

srečanje) ter v ponedeljek, 28. avgusta 2006 prav tako ob 19. uri 
• Naslednje srečanje skupine bo v ponedeljek, 25. 09. 2006. Lepo vabljeni k sv. maši za razvezane ob 19h, 

po maši bo sledilo srečanje 
*  *  *  *  * 

 
• 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: VIKEND ZA NAŠE DRUŽINE NA VISOKEM PRI ŠKOFJI LOKI 
OD 25. – 27. 08. 2006 

Pripravlja in vodi: Božena Opara


