
 

DUHOVNI ODMIKI 
ZA VSE - 2020 

 

dr. p. Viljem Lovše s sodelavci 
 

PRIJAVE: 

https://pvililovse.wixsite.com/

duhovni-odmiki 

p.vili.lovse@gmail.com  

Tel.: 041 632 626 
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ROMARSKI DUHOVNI ODMIK  

PRIJAVE: romanje.ignacij@gmail.com 

Nica - Lurd - Loyola - Javier -  
   Montserrat - Manresa -Barcelona  

 
Oddih. Prijetno s koristnim. Dobra družba. 
Osebna poglobitev. Spoznavanje dežele dveh 
velikih svetnikov jezuitov: sv. Ignacija in sv. 
Frančiška Ksaverja. Počitnice nekoliko drugače. 
Za mnogoletne in mladoletne do 18. leta. Za tiste 
z veseljem in za tiste brez veselja. Za pare v 
spoznavanju. Za vse, ki praznujete obletnice 
porok. Za samske. Za vdovce in vdove. Za vse, 
ki greste skozi preizkušnje. Za vse, ki iščete sredi 
divjega ritma potrošniške družbe oazo miru in 
drugačnih odnosov. Vse  se začne znotraj in 
dogaja med nami. Pot je zunanja, cilj odkrijemo v 
sebi in vse poveže in osmisli. Pot moči in 
okrepitve. A si želiš skupaj z nami narediti nekaj 
korakov v tej smeri? Dobrodošla in dobrodošel. 
Ti si dar, ki ga lahko podariš nam, mi pa tebi. 
Veseli te bomo. 
 

Cena romarskega duhovnega odmikaje 
670 evrov. V ceno je vključeno vodenje, 
prevoz, nastanitev, organizacija, romarska 
knjižica. 
 
Pripravljalno srečanje je zelo priporočeno vsem 
udeležencem. Potekalo bo v nedeljo, 12. julija 
2020, ob 16.00 v župniji Dravlje v Ljubljani.  
 
PRIJAVE SPREJEMAMO DO 10. MAJA 2020!  

  Romanje po  

  Ignacijevih stopinjah    

  DRUG ZA DRUGEGA 
 

  17. do 27. julij 2020 

   V TIŠINO,  
   V GLOBINO SRCA!  
   Nazarje, 

   10. do 15. julij 2020 

DUHOVNI ODMIK V TIŠINO 

Tihi spremljevalec mojega življenja me spoštljivo 
pričakuje, da bi me okrepil. Lahko mu dam 
priložnost. Duhovni odmik v tišini je ponujena roka 
za korak naprej v skrito kamrico, kjer me greje 
Sonce, ki ga nihče ne more ugasniti. Povezuje me z 
menoj in z vsemi ter vsem kar živim. Kaj se mi zdi? 
Ali hočem?  

DUHOVNI ODMIK S POSTENJEM 

  
 TERMINI: 
 

     Nazarje: 27. marec do 5. april  
  Krk: 22. do 31. maj   
  Krk: 12. do 21. junij  
  Krk: 4. do 13. september  

Vodita: p. Viljem Lovše in ga. Karmen Kristan 
 
Postenje traja 10 dni ob vodi, čaju, juhah, kefirju 
in sadnih ter zelenjavnih sokovih.  
Post obnavlja, poživlja in čisti vsako izmed naših 
milijonskih celic, ki sestavljajo naše telo, zato  

ima veliko dobrodejnih učinkov. 
Je pot v zdrave odnose do sebe, Boga, bližnjega in 
narave.  Gospod nas je tako čudovito ustvaril, da 
njegov Duh vodi delovanje in obnavljanje našega 
telesa. Duhovne vaje s postenjem nas odprejo naši 
globoki resnici, ki je vir nepremagljivega veselja in 
poguma za življenje: On je naše prebivališče, mi pa 
njegovo. Prostor srečanja smo in ljubezni, ki nas za 
vedno oživlja, poživlja in podarja. 

https://pvililovse.wixsite.com/duhovni-odmiki
https://pvililovse.wixsite.com/duhovni-odmiki
mailto:romanje.ignacij@gmail.com


ODMIKI ZA MOŠKE 

 

  ŠE TE BOM BOŽAL 
 

  Nazarje,  
  24. do 26. april 2020 
  27. do 29. november 2020 

DUHOVNI ODMIK ZA ŽENSKE DUHOVNI ODMIK  S HRANO 

      
  JEM, DA ŽIVIM 
  Nazarje,  
  24. do 26. april 2020 
 

Jem, da živim, zato potrebujem hrano, ki nasiti in 
daje življenje. Nočem biti koš za smeti. Biti skupaj 
za mizo je velik dar, je čas in prostor podarjanja 
drug drugemu. Priprava hrane je lahko priložnost za 
veselje, ustvarjanje in ljubezen. 
Vsak udeleženec prejme: 
Knjižico z recepti, ki jo ustvarjamo skupaj.  
 

Prijave: karmen.kristan@gmail.com 

VSESLOVENSKO SREČANJE  

Svetu manjka Oče, nam pa manjka dobrih in pravih 

očetov. Umetnosti očetovstva do sinov in hčera se 

učimo skupaj. Očetje ob sinovih in hčerah, očetje ob 

očetih in sinovi ob bratih. 

 
  OČE SINU IN HČERI?  
  Nazarje,  
  17. do 19. april 2020 
 

   
  KAJ PRIČAKUJEJO  
  ŽENE OD NAS?             

  Nazarje,  
  23. do 25. oktober 2020 
 

Nisem sam/a v svoji stiski in trpljenju. Lahko 
izročim, pustim preteklost za seboj in vstopim v 
novo življenje. Ali hočem? 
 

»Z vso skrbjo varuj svoje srce, kajti iz njega izvira 
življenje.« (Prg 4,23)  Srce je vrelec vere, upanja 
in ljubezni - srčika BITI. Kaj si kot ženska želim, o 
čem sanjam? Kakšni boji so v mojem srcu?  Kdo 
se bori zanj?  
Prijave: karmen.kristan@gmail.com 

   
  BOJ ZA ŽENSKO SRCE 
  Nazarje,  
  6. do 8. marec 2020 

 

 
  KAKO USPETI V SMRTI? 
  Nazarje,  
  2. do 4. oktober 2020 

 Kako nežnost postaja resnična, živa in dejavna med 
nama?  
Žena je skrivnost, pa tudi mož je skrivnost. 
Nežnost in sprejemanje ozdravljata oba, ki se 
vedno znova raniva. Božam in sem pobožan. 

Sploh se ne zavedamo kako velik dar je v zrelih letih 
bližina telesne smrti, kajti prava smrt je že 
odpravljena. Odkrivali bomo radost in uspeh telesne 
smrti, ki je še pred nami in zmago življenja nad 
večno smrtjo, ki je že za nami.  
 
Bežanje pred smrtjo namreč proizvaja »kulturo 
smrti«, njeno sprejemanje pa poraja kulturo življenja. 
Zanikanje smrti je tudi zanikanje življenja.  
Če si želimo resničnega in pravega veselja, moramo 
pogledati smrti v obraz. »Kaj moram storiti, da bom 
dobro umrl? Kakšno smrt moram želeti in kako naj 
skladno s tem živim?« 

DUHOVNI ODMIK ZA ZAKONCE  

IN PRIPRAVNIKE NA ZAKON 

 VSESLOVENSKO SREČANJE MOŽ ,  
 OČETOV IN SINOV 

 Maribor, 14. marec 2020 

DUHOVNI ODMIK ZA STAREŠINE  40+ 

DUHOVNI ODMIK ZA TRPEČE 

   
  BOLEČINA  
- PROSTOR SREČANJA 

  Bled, 7. do 10. maj2020 
 

To se moški z leti še bolj sprašujemo in mnogim je 

vse manj jasno. Dragoceno dopolnjevanje zahteva 

napor. Skupaj in ob pričevanju nekaterih žena bomo 

rasli v sprejemanju.  


