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Repnje, 7. -  9. januar 2022 
Odmik za moške »Delam napake, kako naprej?«  
Vodi: p. dr. Viljem Lovše 
 
Delam napake, kako naprej? Prizadel sem in ranil, 
njo, otroke in sebe. Razočaral sem jih. Odnose, ki 
so najlepši in najbolj pomembni, doživljam kot 
najtežje. Gledam nazaj in mi je žal. V kakšne korake 
me sedaj vabi naš skupni Prijatelj? Milostni 

trenutek in priložnost, da se izkaže Moč, ki osvobaja in povezuje, oživlja in zdravi, utrjuje in preobraža. 
Kakšen velik dar smo drug drugemu, ko se v šibkosti ozremo v svoje vsem skupno Dostojanstvo. 
Povabljen vsak možakar, ki se prepozna kot sin, oče in brat na poti nenehne preobrazbe iz posameznika v 
osebo po Božji podobi. 
 
 
Kančevci, 14. - 16. januar 2022   

Odmik za starešine »Vesela preprostost« 
Vodita: p. dr. Viljem Lovše in Karmen Kristan 
 
Preprosto je lepo. Preprostost je krepost, ki raste z 
modrostjo let. Lažje sprejemamo vse, kar prinese 
življenje in ne kompliciramo. Hvaležnost raste in z 
njo veselje. Vsak nasmeh postane velik dar. 
V današnjih zahtevnih časih, kakor puščavo po vodi, 
tudi nas žeja po veselih in preprostih ljudeh, ki 

znajo razmišljati in delovati vključevalno, razumevajoče, umirjeno, sprejemajoče in sodelujoče. Sleherno 
srce si tega želi, čeprav se še ne zna podarjati. 
Starešine po štiridesetem letu starosti smo drug ob drugem deležni vesele preprostosti. Spoštljivo lahko 
prisluhnemo drugim, pa tudi svojim dragocenim izkušnjam in jih tudi izgovorimo. Film nam pomaga odkriti 
in ubesediti čustvene barve naše vesele preobrazbe. Pri maši doživimo izkušnjo skupne prihodnosti, ki 
zdravi našo preteklost in oživlja našo sedanjost. Očetova skrivnostna moč nas spreminja, da smo vedno 
lažje veselo preprosti, danes in tukaj. Dobrodošle in dobrodošli. 
 
 
Nazarje, 4. -  6. februar 2022  

Duhovna obnova za vse »Božja volja« 
Vodi: p. dr. Viljem Lovše s sodelavci 
 
V življenju vsi doživimo trenutke, ko nam ni jasno, 
kaj je Božja volja. Celo ateisti. Vsi trpimo zaradi 
rušilne moči lastne samovolje, lažnih prepričanj in 
pričakovanj. Prepričani smo, da Bog ni dober. Ne 
zaupamo niti Njemu niti sebi. Kako torej dojeti 
njegovo voljo? Vse se začne v mislih in čustvih. 

Odkrivali bomo, kar nam je že dano. Tudi tvoje izkušnje in iskanja so dragoceni. Pridi. Povabljeni vsi, ki 
iščete. 
Vadili bomo prepoznavanje Njegove volje. Tih samostan v Nazarjah nam bo pri tem pomagal. Iz njegovih 
zidov izžarevajo petstoletna iskanja Boga naših predhodnikov. 
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Nazarje, 11. - 13. februar 2022   
Odmik za zakonce in pripravnike na zakon »Ne na 
pesku, ampak na skali« 
Vodi: p. dr. Viljem Lovše 
 

Viharji in preizkušnje utrdijo odnose in dom, ki je 
grajen na Skali. Če je grajen na pesku, pa vsak možakar 
in žena vesta, da dolgo ne more zdržati. Preizkušnje 
so in bodo. Veliko odločitev. Ali se lahko vsak dan 

odločava v trdnosti Skale ali pa imava raje pesek?  Nikdar ni prepozno prepoznati Skalo in ji dovoliti, da je 
vir najine moči in trdnosti. Želiva si dobro. Zato gradiva na Skalo. Vsak dan znova. Danes in tukaj. 
Dobrodošla! 
 

Nazarje, 25. - 27. februar 2022 
Duhovni odmik »Jem, da živim« 
Vodi: Karmen Kristan  
 

Nahrani in nasiti me ljubezen s katero pripravljamo 
hrano. Pridelana v hvaležnosti, skrbno negovana in 
spremljana v rasti. Spoštljivo pobrana in hvaležno 
shranjena hrana. Vir občestva in veselja, da smo tudi 
mi hrana drug drugemu pri dobrem obedu. Oči nam 

žarijo, srce se smeji, dar oživi. Ne živimo zato, da jemo, ampak jemo zato, da ljubimo in podarjamo naprej, 
kar smo zastonj prejeli. Sebe in vse stvarstvo. Kuhanje in hranjenje postajata molitev in duhovno izkustvo. 
Dobrodošla in dobrodošel. S kuhalnico ali brez. S predpasnikom ali brez. Jezus se je opasal. 
 
Nazarje, 11. - 20. marec 2022 

Duhovne vaje »Pot hčere in sina« in intervalni post  
Vodita: p. dr. Viljem Lovše in Karmen Kristan 
 

Le v krhkosti in ranljivosti postenja lahko prepoznam 
dobrega Boga, ki je v meni krhek in ranljiv. Odkrival 
bom, da ni najvažnejša telesna hrana, ampak odnosi, 
beseda, lepota. Ni dovolj hraniti le telesa, ampak 
hranim tudi dušo in duha. Moja duša oživi, ker bom 
sprejet in slišan. Drugi me bodo sprejeli kot brata in 

sestro. Bog postaja moj prijatelj in ranljivost priložnost. Odkrivam, da je Bog dober, ljubeč in zame/za nas, 
ne zase. Ko se odrečem svoji omejeni moči, prejmem Moč, ki ne mine.  
 

Olimje, 25. - 27. marec 2022 
Odmik za moške »Svoboden.si« 
Vodi: p. dr. Viljem Lovše 
 

Vsak od nas možakarjev je prepričan, da je svoboden. 
Kako si predstavljam svobodo? Ali sem svoboden le 
takrat, ko me nihče od zunaj ne zasužnjuje? Za kakšno 
ceno sem se tej svobodi pripravljen odreči? Bi jo 
zamenjal za golo telesno življenje? Ali jo sprejemam 

kot dar, ali menim, da je moja last? Dobrodošel, če želiš, da bomo skupaj naredili korak naprej v resnični 
svobodi. Mladi in stari, mladeniči, možje in dedki. Z ramo ob rami k istemu cilju. To je po moško. Pot 
svobode je le skupna. 
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Nazarje, 22. - 24. april 2022   
Duhovna obnova za vse »Nasmehni se« 
Vodita: p. dr. Viljem Lovše in Karmen Kristan 
   
Uvajanje v različne načine molitve.Ne bo gradiv, 
ampak le konkretne vaje. Pustolovščina izkušnje. 
Naša čudovita vera je namreč bolj izkustvo odnosa 
in ustvarjalnosti. Osvobajajoče je biti oseba in ne 
prestrašen posameznik. Ljubezen je nežna in 
izvablja nasmeh. Trdoto samovsrkanja ozdravlja  v 

mehko odprto srce. Samota postane bližina. Narava nagovarja v lepoti.  Hvaležnost odpira vrata veselju.  
Ali hočeš? Pridi. 
 

Olimje, 8. - 10. april 2022 
Odmik za ženske »Jezus in žene« 
Vodi: Karmen Kristan 
 
Jezusov odnos do žensk je bil v tedanji družbi in 
kulturi nezaslišan in izzivalen. Iz prizora, kako je 
Jezus sprejel grešnico v farizejevi hiši, lahko 
začutimo bogastvo in globino njegovega odnosa z 
ženami, ki so ga spremljale. Marija Magdalena in 

druge žene, ki so hodile za Jezusom, so živele z njim sestrinski odnos. Njihov učitelj se je dvignil nad 
predpise o čistem in nečistem, kot vidimo iz prizora s krvotočno ženo in Jairovo hčerko, in je torej tudi 
žene v svoji skupini sprejemal sproščeno v njihovi ženskosti, v njihovem načinu dojemanja in izražanja, v 
njihovi obliki intuicije, v njihovem jeziku. Žene uživajo Jezusovo pozornost, on jih ceni, posluša, ozdravlja 
in tolaži, one pa mu strežejo, kažejo željo, toplino in nežnost s tem, da mu dajejo od premoženja... Jezus 
izbere prav žene, ki so stale pod njegovim križem, za prve priče njegovega vstajenja. 
Prav tak odnos ima Jezus tudi danes do tebe in mene. In še več, uči naju, kakšen odnos naj bi bil med 
moškim in žensko, kako naj rasteta v podarjanju in se odrekata posesivnosti ter potrošniškemu načinu 
delovanja po principu »daj-dam.«  
 
 

Kančevci, 27. - 29. maj 2022 
Duhovni odmik za preizkušane »Dotakni se ran - 
ljubiti v trpljenju« 
Vodita: p. dr. Viljem Lovše in Karmen Kristan 
 
Rane in bolečine nam pomagajo okušati lepoto in 
dragocenost naše poti sprejemanja in podarjanja. Vse 
okoliščine in dogodki so priložnost za rast v notranji 
moči, ki množi življenje in ustvarjalnost, sredi krhkosti 

in omejenosti. Odkrijemo, da nas dotik zdravi in postajamo ranjeni zdravilci.  Zajeli bomo iz moči Besede, 
iz naših osebnih izkušenj, iz filma in evharistije, ki naše rane spreminja v priložnost za domačnost in bližino. 
Naše rane so prostor srečanja, so vrata k Bogu, so pot duše ven iz iz trdega oklepa življenjskih razočaranj, 
padcev, izgub, in bolečin. Dotakniti se svojih in Njegovih ran ni lahko, ni pa nemogoče. Skupaj zmoremo 
več. Ali hočeš? 
Dobrodošle in doborodšli vsi, ki želite v ranah odkriti Zdravnika. 
 
 


