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Dragi bratje in sestre!
Staro leto se je izteklo in novo 2019 je pred nami. Naj-

prej me ob tem dejstvu prevzema hvaležnost za vse, kar se 
je v Domu duhovnosti v minulem letu dogajalo, predvsem 
pa za vse obiskovalce in voditelje programov, ki ste se od-
zvali vabilu nanje. Upam, da so vas obogatili in spodbudili 
k osebni in skupni rasti v ljubezni do Boga in do bližnjih, 
vzpodbudili in obogatili tudi v osebni rasti v smeri nove-
ga človeka, upodobljenega po Kristusu. Obenem pa smo 
vam bratje kapucini hvaležni, da smo vas lahko srečali in z 
vami delili mnoge trenutke življenja v občestvu z Bogom 
in med seboj. Nenazadnje smo vam hvaležni, ker z obi-
skovanjem Doma in programov podpirate njegov obstoj 
in poslanstvo. Bog vam povrni za vse. Enako hvaležnost 
čutim in želim izraziti bratom, ki skupaj živimo življenje 
in poslanstvo bratstva v našem samostanu Kančevci ter 
vsem voditeljem programov, ki se velikodušno posvečate 
bratom in sestram, ki prihajajo v Dom. Hvaležni smo tudi 
za vse naše predhodne brate, žive in pokojne, ki so delova-
li med vami in prispevali, da sta danes Dom in župnija živo 
Kristusovo telo. Rad omenim, da letos mineva 30 let od 
zasaditve prve lopate in blagoslova temeljnega kamna 
za Dom duhovnosti Kančevci.

Novo leto je pred nami. Nadaljujemo dosedanja priza-
devanja in želimo na njih graditi naprej. Vsem, ki nas bo-
ste obiskali in se udeležili katerega od programov, želimo, 
naj vas ti usposabljajo, da boste svoje domove čim bolj 
spreminjali v kraje Božje navzočnosti in blagoslova, kraje 
sprejetosti, dobrohotne pozornosti do najbližjih, potrpe-
žljivosti, hvaležnosti, služenja, veselja. Naj vsakdo postaja 
čim bolj verodostojen žarek Božjega usmiljenja in ljubezni 
v vaših domovih in okolju, kjer živite. 

Tudi tokrat vas želimo povabiti in pritegniti k spod-
budi, ki smo jo bratje kapucini posredovali pred štirinaj-
stimi leti, ko smo v Sloveniji obhajali leto poklicanosti. Z 
njo želimo pokazati na dve temeljni poklicanosti: družina 
ali duhovni poklic. Sprašujemo: ali sta ti dve izbiri nekaj 
dragocenega, pomembnega in v današnjem času potreb-
nega? Seveda! 
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Današnji čas naravnost kliče k delu za dobre družine in 
nove duhovne poklice, kar pomeni boljšo prihodnost za 
družbo in Cerkev.

Si morda pripravljen kaj narediti za to, da bi bilo med 
nami veliko dobrih družin in dovolj duhovnih poklicev? 
Če se sprašuješ, kaj pa lahko za to naredim, vabimo, da se 
nam pridružiš, ko kličemo k Bogu, naj bo v naših družinah 
razumevanje, spoštovanje; naj bodo kraji za odraščanje 
otrok v zrele odrasle osebe, naj bodo duhovniki, redov-
niki in redovnice prinašalci Boga med nas; naj se mladi 
usposobijo za svoje poslanstvo, ki jim ga namenja Bog. To 
delamo z naslednjo oblike molitve: eno desetko rožnega 
venca, in sicer:

v ponedeljek: ki si ga Devica rodila,
v torek: ki je za nas težki križ nesel,
v sredo: ki je Svetega Duha poslal,
v četrtek: ki je oznanjal božje kraljestvo,
v petek: ki je za nas križan bil,
v soboto: ki si ga Devica v templju darovala,
v nedeljo: ki je od mrtvih vstal.

Njim pridajamo še tole Frančiškovo molitev:
»O vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca;
daj mi pravo vero,
trdno upanje,
popolno ljubezen,
globoko ponižnost,
razumnost in spoznanje,
da se bom držal-a tvojih zapovedi. Amen.«

Prepričani smo, da tudi s ponavljanjem te molitve lah-
ko ustvarjamo okolje za dobre družine in duhovne poklice. 
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JANUAR
11. - 13. ŠOLA ZA ANIMATORJE ABC, 2. del (Fani Pečar)

18. - 20. SREČANJE FRANČIŠKOVIH OTROK
18. - 20. DUHOVNE VAJE ZA BIRMANCE – župnija Murska Sobota
25. - 27. DUHOVNE VAJE ZA VERO IN LUČ

FEBRUAR
3. SREČANJE ZAKONCEV MURSKOSOBOŠKE ŠKOFIJE (ŠOD)

8. - 10. DRUŽINSKA KATEHEZA DOMŽALE (Natalija Podjavoršek)
13. - 15. KATEHETSKI SIMPOZIJ (SKU)
15. - 17. DRUŽINE ISKRENI NET

21. - 24. SKAVTSKO ZIMOVANJE – Steg Maribor 1
24. PRVOOBHAJANCI IN STARŠI – župnija Pertoča

MAREC
1. - 3. DUHOVNE VAJE ZA ODRASLE SKAVTE (br. Primož Kovač)

8. - 10. ŠOLA MEDITATIVNEGA PLESA I (Ruth Müller-Wick in  
br. Stane Bešter)

9. ODMIK ZA MOŠKE (br. Milan Kvas in Janez Bohanec)
10. BIRMANCI IN STARŠI – župnija Pertoča

15. - 17. ZAKONSKA SKUPINA IN ŽPS – župnija Ptuj – Sv. Ožbalt
16. – 17. BIRMANCI IN STARŠI – župnija Gornja Radgona

Veseli bomo, če nam sporočiš, da se nam pridružuješ.
V Domu vas bomo z veseljem pričakali štirje bratje ka-

pucini: br. Milan, br Jurij, br. Gregor in br. Stane. 
Znova se oziramo k Bogu s prošnjo, naj nam in vsem 

udeležencem programov in obiskovalcem nakloni blago-
slovljeno dogajanje v Domu, naj nas razsvetljuje pri delitvi 
duhovnih dobrin, nas varuje in napolnjuje z veseljem in 
hvaležnostjo za vse, kar bomo prejeli. 

Mir in dobro.
br. Stane, br. Milan, br. Jurij, br. Gregor in sodelavci
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21. – 24. SLIKANJE IKON (Silva Božinova Deskoska)
22. - 24. DUHOVNE VAJE ZA DEDKE IN BABICE (dr. Marija Sraka)

22. - 24. DUHOVNE VAJE ZA PRVOOBHAJANCE – župnija Ljubljana 
– Štepanja vas

29. - 5. apr. TEDEN POSTA I (br. Miha Sekolovnik, Ruth Müller-Wick)

APRIL
5. - 12. TEDEN POSTA II (br. Miha Sekolovnik, Ruth Müller-Wick)

26. - 3. maja DUHOVNE VAJE S POSTENJEM (br. Miha Sekolovnik,  
s. Marija Irena Stele)

MAJ
3. – 5. SVETOPISEMSKE FIGURE (br. Primož Kovač in Marjana Talian)

5. PRVOOBHAJANCI IN STARŠI – župnija Pečarovci
12. BIRMANCI IN STARŠI – župnija Pečarovci

23. - 26. DUHOVNE VAJE ZA ČLANE MOLITVENE NAVEZE ZA DOBRE 
DRUŽINE IN DUHOVNE POKLICE (br. Placid Prša in br. Primož Kovač)

31. - 2. jun. KOLESARJI – župnija Poljane nad Škofjo Loko
31. –  

2. junija
VIKEND MEDITATIVNEGA PLESA  
(Ruth Müller Wick, br. Stane Bešter)

JUNIJ
24. - 28. TEDEN ZA DRUŽINE ANINEGA SKLADA
24. - 27. TABOR MLADIH (br. Milan Kvas, br. Stane Bešter, Marjana Talian)

28. - 7. jul. KONTEMPLATIVNE DUHOVNE VAJE 
(br. Miha Sekolovnik, s. Marija Irena Stele)

30. – 2. jul. UVAJANJE V MEDITACIJO (dr. Marija Sraka)

JULIJ
2. - 5. OSEBNO VODENE DUHOVNE VAJE  

(dr. Marija Sraka)
7. – 13. DUHOVNO POČITNIŠKI TEDEN DRUŽIN

14. - 19. IZKUŠNJA BOGA (br. Štefan Kožuh)

21. – 27. DUHOVNO POČITNIŠKI TEDEN ZA SLOVENSKE DRUŽINE 
(Sten Vilar, Pavel Zablatnik, br. Miha Sekolovnik in sodelavci)

28. - 3. avg. LETOVANJE DRUŽIN GIBANJA VERA IN LUČ

AVGUST
4. - 10. ADAM – angleški tabor za otroke (Fani Pečar, br. Matej 

Nastran, br. Ambrož Brezovšek, profesorji in animatorji)
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11. - 14. ČLOVEŠKA TOPLINA (Dragica Erpič)
11. - 15. DRUŽINE – ISKRENI NET

16. – 18. DUHOVNE VAJE, vodi p. Jacques Filippe –  
organizira Skupnost Emanuel

19. - 23. DUHOVNE VAJE ZA DUHOVNIKE
25. - 28. DUHOVNI TEDEN DRUŽIN IZ KOROŠKE - Avsrija

29. – 1. sept. BIRMANCI – župnija Ljubljana Štepanja vas, br. Matej Štravs)

SEPTEMBER
6. - 8. DDV (br. Jaro Knežević)

13. - 15. VIKEND MEDITATIVNEGA PLESA (Ruth Müller Wick,  
br. Stane Bešter)

27. - 29. ODMIK ZA ŽENSKE (dr. Anica Koprivec Prepeluh)
29. DEKANIJSKO SREČANJE DRUŽIN (DOD)

OKTOBER
4. – 6. SVETOPISEMSKE DUHOVNE VAJE (dr. Maksimilijan Matjaž)

11. - 18. TEDEN POSTA I (br. Miha Sekolovnik, Ruth Müller-Wick)
18. - 25. TEDEN POSTA II (br. Miha Sekolovnik, Ruth Müller-Wick)

26. - 31. OSEBNO SPREMLJANE DUHOVNE VAJE (Ekipa  bratov in 
sester bratov Frančiškovih redov)

NOVEMBER
8. - 10. Z MARJANOM TURNŠKOM PREBIRAMO PISMA PAPEŽA 

FRANČIŠKA (dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof)

15. – 17. ŠOLA MEDITATIVNEGA PLESA II (Ruth Müller-Wick in  
br. Stane Bešter)

15. – 17. ODMIK ZA VODITELJE DMŽ (br. Primož Kovač)

22. - 24. DUHOVNE VAJE OFS, VIKDEND DELAVNICA  
ZA ZAKONSKE PARE (Lidija in Jože Kociper)

23. ODMIK ZA MOŠKE (br. Milan Kvas in Janez Bohanec)
29. – 1. dec. DUHOVNE VAJE Z OČETI VERE (br. Miran Špelič)

DECEMBER
6. – 8. LOGOTERAPEVTSKI VIKEND (mag. Martin Lisec)

13. - 15. ŠOLA ZA ANIMATORJE ABC 1 (Fani Pečar)
28. –  

2. januar
DUHOVNA OBNOVA S SILVESTROVANJEM ZA VERO  
IN LUČ (skupina Pridi)

29. -  
1. januar

DUHOVNA OBNOVA S SILVESTROVANJEM ZA DRUŽINE 
(bratje kapucini, s. Petra Mohorko, animatorji)
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DUHOVNIKI MOLIMO SKUPAJ
Vsak ponedeljek ob 18. uri

Bratje kapucini v Domu imamo ob ponedeljkih molitev s češče-
njem Najsvetejšega. K tej molitvi vabimo tudi duhovnike, da se nam 
pridružijo. Zbiramo se v kapeli Doma. Pred izpostavljenim Najsve-
tejšim molimo večernice, nato sledi še češčenje, ki ga pripravi eden 
od nas bratov.

S to molitvijo prinašamo pred Gospoda našo škofijo in vse njene 
potrebe ter prosimo za blagoslov njenega delovanja.

Upamo, da nas bo molitev povezala tudi v pristnem prijateljstvu, 
na škofijo pa priklicala blagoslov.

SKUPINA RAZVEZANIH, OVDOVELIH IN SAMSKIH
Skupina se srečuje enkrat mesečno, za dan pa se vsakič dogovorimo 
sproti. Kdor bi se želel pridružiti skupini naj se zato poveže z br. 
Stanetom ali s kom drugim od skupine.
Vodi: br. Stane Bešter

Namen zbiranja je deliti iz-
kušnje in odkrivati svetopisemske 
osebnosti, da bi ob njih tudi sami 
rasli. Oblikuje se tudi občestvo, ki 
te sprejema, ki te posluša, ki čuti 
s teboj, ki te opogumlja, ki ti daje 
ideje.

Srečanje pričnemo s kratko 
molitvijo, nato je tema srečanja. 
Pri njej se vsakdo najprej sreča 
sam s seboj v osebnem delu, nato 
pa lahko podeli z drugimi, kar in 
kolikor hoče. Držimo se načela, da 
ne komentiramo, ne sprašujemo. Običajno srečanje traja 2 uri in ga 
zaključimo s sveto mašo.

V skupino ste dobrodošli še novi člani.
Pridi in poglej!
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ŠOLA ZA ANIMATORJE - ABC
11. – 13. januar, 2. del 13. – 15. december, 1. del
Vodi: Fani Pečar s sodelavci

Slovenska šola za animatorje (SŠA) obsega tri programe: ŠAP – 
animator pomočnik; ABC animiranja; ČDE animiranja, nadaljevalni 
program.

Šola je namenjena vam, mladim, ki ste že zaznamovani z zakra-
mentom sv. birme. Morda imaš že sam-a izkušnjo animiranja – dela 
z otroki in mladimi. Morda pa si do sedaj animatorje le opazoval-a 
in si želiš tudi sam-a to poskusiti.

Šola za animatorje ti prihaja naproti pri izpolnitvi te želje ali pa 
ti želi pomagati, da bo tvoje animiranje še bolj kakovostno. Pa ne le 
to – šola ti bo pomagala tudi pri srečevanju s seboj in oblikovanju 
sebe v dobro dekle, oziroma dobrega fanta, ki bo sposoben druge 
animirati.

Podrobnejše informacije o posameznem terminu šole za anima-
torje boš prejel v svoji župniji ali na internetni strani.

S PESMIJO IN PLESOM SLAVIMO GOSPODA
Šola meditativnega plesa I in II
Vodita: Ruth Müller-Wick in br. Stane Bešter

http://kp.rkc.si/index.php/content/display/477/animatorji/20#abc
http://kp.rkc.si/index.php/content/display/477/animatorji/20#cde
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8. – 10. marec – osnovni 
15. – 17. november – nadalnjevalni 

Udeleženci se udeležijo obeh terminov, ker je tečaj nadaljevalen.

PLESNA VIKENDA
31 maj. – 2. junij 13. – 15. september

Že vrsto let prihaja Ruth Müller-Wick v naš dom duhovnosti. Po-
učuje meditativni ples, ki nam pomaga moliti tudi s telesom. Tokrat 
bo vodila posebno šolo za vse tiste, ki bi tudi sami vodili meditativni 
ples. Šola obsega dva termina nadaljevalnega značaja, polne tri dni, 
zato se udeleženci nujno udeležite obeh. Tretji, septembrski termin 
pa je namenjen vsem in traja polna dva dneva.

Povabljeni vsi, ki čutite, da bi lahko tudi na takšen način molili – 
slavili Gospoda.

Začetek: prvi dan ob 18.00 z večerjo
Konec: zadnji dan s kosilom

ODMIK ZA MOŠKE
9. marec 23. november
Vodita: br. Milan Kvas in Janez Bohanec

»Kaj se v današnjem času 
pričakuje od moškega. Kako 
možje živimo svojo moško po-
slanstvo? Kakšni smo kot mož-
je, očetje, sinovi, bratje, prija-
telji, duhovniki - duhovniki v 
družini?« 

Dan, ki ga bomo preživeli 
skupaj bo temeljil na meto-
di poslušanja in pogovora. Ta 
metoda je stara in preizkušena. 
Ob temi dneva bo najprej 
priložnost za osebni premi-
slek, nato se pogovorimo po 
malih skupinah in nato vsi 
skupaj. Pomagamo si tudi 
s filmom. Srečanje bomo zaključili s sveto mašo, pri kateri 
bomo prosili za blagoslov, da bi to, kar smo čez dan spoznali, 
zmogli tudi živeti.

Srečanje je namenjeno vsem možem po 25 letu starosti, 
da bi z izmenjavo izkušenj drug drugega okrepili in omogočili, 
da nas Bog nagovori in okrepi.
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SLIKANJE IKON
21. – 24. marec
Vodi: Silva Božinova Deskoska,  
umetnostna zgodovinarka in ikonopiska

Ikona je sveta podoba, 
je molitveni izraz. Ob ikoni 
molimo k Bogu, Mariji ali 
svetnikom. Ikona je sreča-
nje Boga s človekom, zrcalo 
Božjega in Božanskega. Iko-
na je okno v večnost. 

Tečaj slikanja ikon ob-
sega teoretični in praktični 
del: zgodovinsko verski vidik ikone, izbira motivov, izdelava kalkov, 
postopki slikanja ikon, nanašanje zaščitne plasti. Ikone na koncu 
blagoslovimo.

Cilj tečaja je, da vsak udeleženec izdela eno ikono in ob tem 
spozna tehniko in tehnologijo ikonopisja.

Udeleženec mora prinesti s seboj 1 paleto za barve in dva čopiča 
za slikanje (akvarelni čopiči št. 4 in 1), druge materiale bo priskrbela 
voditeljica.

V skupini je lahko 5 do 10 udeležencev.

DUHOVNE VAJE ZA DEDKE IN BABICE
22. - 24. marec
Vodi: dr. Marija Sraka

Sirah pravi: »Drži se družbe starih, če je kdo moder, se ga okleni. 
Rad poslušaj vsak pogovor o Bogu in glej, da ti ne uide noben pameten rek. 
Če opaziš pametnega človeka, se navsezgodaj odpravi k njemu, naj 
tvoje noge brusijo prag njegovih vrat« (Sir 6,34-36).

V duhovnih vajah za dedke in babice se medsebojno bogatimo, 
izmenjujemo življenjske izkušnje, delimo preizkušnje, se medsebojno 
spodbujamo, se pogovarjamo o družinskem življenju. V pogovore o 
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Bogu in Božji besedi vključujemo vse naše življenje in ga gledamo 
v luči Božje ljubezni in dobrote. V molitvi pa izročamo v Božje roke 
sebe, da bi zmogli dostojno preživljati jesen življenja in prosimo bla-
goslova za vse tiste, s katerimi živimo. Tako so naša srečanja vedno 
bogata in osrečujoča. 

Prijave: dr. Marija Sraka: marija.sraka@rkc.si, mobi 051 313 
444, ali: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si. 

TEDEN POSTA – DUHOVNE VAJE S POSTENJEM
29. marec - 5. april 5 - 12. april
Vodita: br. Miha Sekolovnik in Ruth Müller-Wick

26. april - 3. maj
Vodita: br. Miha Sekolovnik in s. Irena Marija Stele

11. - 18. oktober 18. - 25. oktober
Vodita: br. Miha Sekolovnik in Ruth Müller-Wick

Smo rasli in bomo še. Na 
tednu posta pa smo predvsem 
na potovanju v našo notra-
njost. Naše notranje življenje 
pripada nam, odvisno je od 
nas, ne od nečesa zunaj. Naša 
dobra čutenja niso odvisna od 
zunanjega, prebujamo jih v 
sebi. Vztrajno vadimo, kot kapljica za kapljico dolbe steno. Umirja-
mo se v molku, da bi v sebi odkrivali Boga. V sebi nosimo lakoto in 
žejo po miru in edinosti z vsem. Na življenje in odnose začenjamo 
gledati drugače.

Postenje ima zelo staro tradicijo. Redno so se ga posluževali pri-
padniki vseh religij in danes ponovno pridobiva na svojem pomenu. 
Krščansko zdravilno postenje se nanaša na telo, dušo in duha.

Postimo se 6 dni. Odpovemo se trdni hrani, da bi se telo lahko 
izpraznilo in očistilo. Pogoji so stabilno zdravstveno stanje, resni 
dnevi priprave in skrbna prehrana v dnevih po postenju. V času 
postenja usmerjamo svoje srce in čutila na Jezusa Kristusa po oseb-
nem molku in meditaciji, po molitvenih držah in plesih v krogu, 
češčenju Najsvetejšega in obhajanju svete evharistije. 

Kratka razmišljanja ob temi nam omogočajo, da prepoznava-
mo in sprejemamo svoje življenje ter vanj vnašamo spremembe, ki 
zdravijo.

Podrobnejši opis boste prejeli po prijavi. Uredite si, da boste 
sodelovali od začetka do konca programa. Število udeležencev je 
omejeno.

mailto:marija.sraka@rkc.si
mailto:dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
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SVETOPISEMSKE FIGURE
3. - 5. maj
Vodita: br. Primož Kovač in Marjana Talian

Ko se srečujemo s svetopi-
semskimi osebami, vzpostavimo 
do njih nek oseben odnos. Verje-
tno smo se prvič srečali z njimi, 
ko smo poslušali svetopisemske 
pripovedi. Do teh oseb smo vzpo-
stavljali odnos z lastnim bra-
njem. Veliko nam k oblikovanju 
tega odnosa pomaga študij. Poseben odnos do oseb vzpostavijo tudi 
igralci, kadar igrajo posamezne svetopisemske dogodke.

Z duhovnim programom »svetopisemske figure« pa ponujamo 
še en pripomoček, kako vzpostaviti s svetopisemskimi osebami glo-
bok odnos. To je izdelati figuro te osebe. Izdelovanje je vodeno, tako 
da figuro lahko naredi prav vsak.

Število udeležencev je omejeno.

DUHOVNE VAJE ZA ČLANE MOLITVENE NAVEZE  
IN MOLIVCE ZA DUHOVNE POKLICE

23. – 26. maj
Vodi: br. Placid Prša in br. Primož Kovač

Jezus je s postavitvijo zakra-
mentov svetega reda in svetega 
zakona pokazal dve temeljni po-
dročji človekove poklicanosti: v 
duhovni poklic ali v zakonsko ži-
vljenje, to je v ustanovitev druži-
ne. V Cerkvi, kjer se delita ta dva 
zakramenta in kjer se obhajajo redovne zaobljube, Kristus z mladim 
človekom sklepa zavezo. Z njo mu izkazuje veliko zaupanje in ga 
pošilja, naj z Božjo pomočjo uresniči, k čemur je poklican.

V našem času na življenje ne gledamo kot na poklicanost. Na-
mesto o poklicanosti govorimo o karieri, dosežkih in uspešnosti. 
Splošno družbeno ozračje ni naklonjeno ustanavljanju družine, še 
manj duhovnim poklicem. 

Odkrivamo, da je najprej potrebno nekaj narediti, da bomo dobre 
družine in duhovne poklice bolj cenili. Prvi korak vidimo v molitvi za 
dobre družine in duhovne poklice. 

Pridružite se nam lahko vsi, posebej še člani različnih molitvenih 
zvez: Živi rožni venec, Rože živega rožnega venca, …
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TABOR MLADIH
24. – 27. junij
Vodijo: br. Milan Kvas, br. Stane Bešter, Marjana Talian  
in animatorji

Namenjen je srednješolcem, študentom in mladim, ki ste tudi 
že zaposleni.

Skupno bivanje sámo so že duhovne vaje, saj ustvarijo veliko 
priložnosti tudi za duhovne vsebine - to je vprašanj, s katerimi se 
ukvarjata mlad fant oziroma dekle. Ne bomo iskali odgovorov, ki bi 
nas samo trenutno pomirili in zadovoljili, ampak bodo zagotavljali 
vse tvoje prihodnje življenje veselo in zadovoljno.

Celotno dogajanje bo prežeto s prijateljskim druženjem, športom, 
raziskovanjem bližnjih krajev, pa še kakšnim presenečenjem… Da bo 
tabor res po meri mladih, ga soustvarjajo mladi sami. Če bi se rad-a 
pridružil-a pri nastajanju tabora, se oglasi enemu od voditeljev.

KONTEMPLATIVNE DUHOVNE VAJE
28. junij – 7. julij
Vodita: br. Miha Sekolovnik in s. Marija Irena Stele

Mnogi ljudje oblikujejo življenje po iska-
nju Boga. To iskanje se poraja v človekovih 
globinah. Pogosto do Božjega vzpostavijo 
direkten, preprost in neposreden odnos - to 
je potreba človeka sredi tehničnega, kompli-
ciranega in napetega sveta. Ta preprosta pot 
neposrednega odnosa z Bogom se imenuje 
kontemplacija (Franz Jalics).

Dnevi kontemplativnih duhovnih vaj so šola poslušanja, gleda-
nja in uvajanja v Jezusovo molitev. Učimo se živeti v navzočnosti; 
pretrpeti to, kar življenje nalaga; shajati s svojimi mislimi in občutki; 
postajati neodvisni od uspehov in se usmerjati k resničnosti. 

UVAJANJE V MEDITACIJO  
IN OSEBNO VODENE DUHOVNE VAJE

30. junij - 2. julij (uvajanje v meditacijo)
2. - 5. julij (osebno vodene duhovne vaje)
Vodi: dr. Marija Sraka

Bog se razodeva v samoti in tišini srca. Človek ga more slišati le, 
če naredi v sebi in okrog sebe prostor za poslušanje in Božjo govori-
co. Pri uvajanju v meditacijo se človek uči moliti s Svetim pismom in 
ob vsakdanjih dogodkih življenja, ter jih gledati v Božji luči.
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Prepoznati Božjo bližino v vsakdanjem 
življenju ob vseh obveznostih, ki jih ima vsak 
posameznik, ni ne preprosto in ne enostavno. 
Človek se pogosto izgublja v gozdu vsakda-
njih opravil, ki pa lahko kaj hitro postanejo 
rutina in avtomatizem. Osebno vodene du-
hovne vaje v tišini pomagajo, da človek zau-
stavi svoj ritem, se umiri in v luči Božje be-
sede opazuje svoje življenje; ga preverja; na 
novo osmisli; dovoli, da mu Gospod pokaže, 
kako živeti svoj vsakdan skupaj z Njim, ki je Pot, Resnica in Življenje.

Prijave: dr. Marija Sraka: marija.sraka@rkc.si, mobi 051 313 
444, ali: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si. 

SREČANJE IZKUŠNJA BOGA
Ob poslušanju Božje besede in v molitvi iščemo Božje obličje

14. – 19. julij
Vodi: br. Štefan Kožuh v sodelovanju voditeljev Delavnic 
molitve in življenja

Začetnik Srečanj »Izkušnja Boga«, kapucinski brat Ignacio 
Larrañaga, si je prizadeval, da bi ljudem pomagal (do)živeti izkušnjo 
Božje bližine. To spreminja človeka, da postaja njegovo življenje ve-
dno bolj podobno Jezusovemu življenju: da je dobrotljiv kot Jezus, da 
je usmiljen kot Jezus, da je pozoren kot Jezus, … da ljubi kot Jezus. 
Iskrena vera v neskončno in zastonjsko Božjo ljubezen človeku vliva 
pogum, da se tudi v najtežjih življenjskih okoliščinah zaupno izroča 
v Očetove roke. Ko človek izkusi Božje prijateljstvo, hoče tudi sam (p)
ostati Jezusov prijatelj in apostol sredi tega sveta.

Dnevno so tri vodene meditacije in skupno obhajanje evharistije. 
Duhovne vaje potekajo v tišini.

Program je primeren za odrasle in mlade (od 20 leta starosti).

POČITNIŠKI TEDEN ZA SLOVENSKE DRUŽINE
21.– 27. julij
Vodijo: prof. Sten Vilar, Pavel Zablatnik,  
br. Miha Sekolovnik in sodelavci

Slovenski počitniški 
teden za družine poteka 
ob prijetnem druženju pri 
skupni igri, petju, molitvi, 
pogovorih in vsestran-
skem ustvarjanju kakor 

mailto:marija.sraka@rkc.si
mailto:dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
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pač srce zaželi. Družine zajemajo iz vodnjaka medsebojne pomoči in 
povezanosti, dragocenega življenjskega prostora, ki je zares genialna 
božja zamisel.

Informacije in prijave:
Dom duhovnosti Kančevci dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si  

ali Referat za družino, Viktringer Ring 26, 9020 Celovec, 
zablatnik@katoliska-akcija.at, +43 676 8772 3400 

DUHOVNO POČITNIŠKI TEDEN  
GIBANJA VERA IN LUČ

28. julij – 3. avgust

»Mogoče ni vsak poklican k temu, da bi v življenju delal velike stvari, da 
bi sijal kot sonce, a vsakdo je poklican, da ljubi in se ljubi, vsak tam, kjer 
je, kakršen je, s svojimi slabostmi in hibami.« (Jean Vanier – ustanovitelj 
gibanja VIL)

Vera in luč (VIL) je mednarodno duhovno gibanje. Srce teh sku-
pin so osebe z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoju (lučke). 
Obdajajo jih njihove družine in prijatelji. V Sloveniji deluje že skoraj 
40 skupin. Druženje, prijateljstvo in duhovnost se v največji meri 
gradijo na mesečnih srečanjih, ki jih začenjamo z molitvijo, na-
daljujemo z raznimi ustvarjalnimi dejavnostmi, poglobimo s sveto 
mašo in zaključimo z veselim delom, plesom, kakšnim posladkom 
in z veliko petja.

Skupine imajo lahko poleg rednih srečanj še veliko drugih dejav-
nosti. Razvijajo se glede na potrebe in ustvarjalnosti posameznikov 
in iz Božjega navdiha. Med temi pobudami so duhovne vaje, roma-
nja, pikniki, izleti in duhovno-počitniški tedni. Eden izmed duhovno-
-počitniških tednov poteka tudi v Kančevcih.

Lučke v dopoldanskem času skupaj s prijatelji ustvarjajo in 
se pogovarjajo, starši pa drug drugemu podelijo svoje misli in iz-
kušnje. Povezujejo nas tudi jutranje hvalnice, budnica, telovadba, 

mailto:dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
mailto:zablatnik@katoliska-akcija.at
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svete maše, pa popoldan-
ski izleti, kopanje, iskanje 
skritega zaklada, sprehodi 
in druge zanimive dejav-
nosti. Tradicionalno se 
posladkamo s sladoledom 
pri družini Sep, za kar se 
jim prisrčno zahvaljujemo.

V okviru tedna je organizirano tudi enodnevno romanje in spo-
ved. Za duhovno vodenje vseh udeležencev poskrbita brat Jurij Štra-
vs in g. Boštjan Čeh.

ADAM
duhovni tabor s tečajem angleškega jezika za otroke

4. – 10. avgust 
Vodijo: Fani Pečar, br. Matej Nastran s profesorji  
in animatorji

Nekateri razigrani (že večkratni udeleženci), drugi zadržani (novi 
udeleženci) – tako je videti prvi dan poletnega tabora ADAM. Anima-
torji poskrbijo, da se tudi drugi hitro udomačijo in naslednji dan že 
lahko s polno zavzetostjo stopamo v pripravljen program: kateheza 
(v angleščini), ponavljanje in učenje angleščine (razdeljeni po sku-
pinah glede na znanje), popoldne pa počitniško razigran ob delav-
nicah, romanju, kopanju v toplicah. Vse je prežeto še z molitvijo in 
sveto mašo, oboje v angleščini.

Torej: Vidimo se na ADAMU:
zz osnovnošolci kot udeleženci,
zz srednješolci in študentje kot animatorji
zz odrasli kot profesorji
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DUHOVNE VAJE:  
RESNIČNA SVOBODA V KRISTUSU

16. – 18. avgust
Voditelj: p. Jacques Philippe
Organizira: Skupnost Emanuel

Pater Jacques Philippe je priznani duhov-
ni avtor in voditelj duhovnih vaj v Franciji in 
drugod po svetu. Je član Skupnosti blagrov. V 
slovenščino je bilo prevedenih že več njegovih 
del (Išči mir in mu sledi, Notranja svoboda, Če bi 
poznali Božji dar …). Tokrat bo prvič vodil duhov-
ne vaje tudi v Sloveniji. Bogoslužje na duhovnih 
vajah bodo oblikovali člani Skupnosti Emanuel. 

»Krščanska svoboda ni vsemogočnost, ampak je zmožnost, da v vsaki 
situaciji rastemo v ljubezni. Ta svoboda je ponižna, a resnična. Zagotavlja 
nam jo Kristus.« (iz knjige Če bi poznali Božji dar)

Informacije in prijave: duhovne.vaje.jp@gmail.com,  
tudi: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si. 

ODMIK ZA ŽENSKE:  
MOJA PODOBA V BOŽJEM OGLEDALU

27 – 29. september
Vodi: dr. Anica Koprivc Prepeluh,  
zakonska in družinska terapevtka ter teologinja. 

Vabljene na sproščujoč in rahločuten »odmik 
za ženske«, namenjen polnjenju »baterij« za 
vsakdanje obveznosti. 

Kakšno podobo imam o sami sebi? Kaj 
verjamem o sebi – kdo sem jaz, kakšna 
sem, kaj zmorem, kaj se pričakuje od mene, 
kaj smem …? 

Veliko vprašanj, veliko različnih odgovorov. Prepričanja o sami 
sebi nas oblikujejo od najnežnejših let naprej. In so v prvi vrsti odsev 
odnosov, v katerih so nastala in še nastajajo. So kot samouresni-
čujoče se prerokbe, zato imajo na vse plati našega življenja izjemen 
vpliv. Je pa včasih precej lažje živeti in po potrebi popravljati svojo 
samopodobo, če njen odsev pogledamo tudi v božjem ogledalu.

Več na FB: Rada sem ženska.
Prijave in info do 20. septembra na:
radasemzenska@gmail.com ali Dom duhovnosti:  

dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si, mobi 041 840 897.

mailto:duhovne.vaje.jp@gmail.com
mailto:dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
mailto:radasemzenska@gmail.com
mailto:dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
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OSEBNO SPREMLJANE DUHOVNE VAJE
26. – 31. oktober
Vodi: Ekipa bratov in sester Frančiškovih redov

To je oblika duhovnih vaj, v katerih vsak udeleženec skupaj s 
spremljevalcem prehodi svojo pot. Duhovnost je namreč nekaj zelo 
osebnega in zato smo si na zelo različnih ravneh.

Duhovne vaje so zaznamovane s tišino, osebno molitvijo, bra-
njem svetopisemskih odlomkov in tudi pripovedi o Frančiškovi ži-
vljenjski izkušnji. Udeleženec se enkrat dnevno sreča s spremlje-
valcem, ki mu pomaga pogledati na prehojeno pot in mu odstirati 
osebne globine in kaj Gospod želi od njega.

V veliko pomoč pri teh duhovnih vajah je tudi bogoslužje in 
narava, ki obdaja dom duhovnosti.

Z MARJANOM TURNŠKOM  
PREBIRAMO PISMA PAPEŽA FRANČIŠKA

oziroma: KAJ PA CERKEV PRAVI O …?

8. – 10. november
Vodi: dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof

Že od vsega začetka, ko je nastopil službo rimskega škofa in Pe-
trovega naslednika, nas papež Frančišek preseneča in ostaja veliko 
upanje za ves svet. Prisrčna so tudi njegova pisna sporočila. Tudi 
njegovi sodelavci pripravijo marsikatero pomembno sporočilo za naš 
čas. Preko njih bi radi nagovorili vsakega kristjana, čeprav so vča-

sih naslovljena le na določeno 
skupino ljudi.

Žal pogostokrat ostajajo 
mrtva črka – tudi zato, ker si 
ne vzamemo časa, da bi jih 
prebrali; ali pa smo morda 
prepričani, da so pretežka in 
jih ne bomo razumeli.
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Z dr. Marjanom Turnškom, upokojenim mariborskim nadškofom, 
ki je dober poznavalec teologije, bomo odstirali vsebino teh pisem. 
Vanje se bomo podali z vprašanjem: Kaj pa Cerkev pravi o …? In 
zakaj pravi tako?

Voditelj nas bo uvedel v nekatere odlomke, da se bomo ob njih 
lahko pogovarjali, osebno premišljevali in molili.

VIKEND DELAVNICA ZA ZAKONSKE PARE:  
NOVA POT DO LJUBEZNI –  

ŽIVETI BOŽJI NAMEN V NAJINEM ZAKONU
22. – 24. november
Vodita: Lidija in Jože Kociper, imago partnerska terapevta

Nova pot do ljubezni je izobraževalni program za katoliške za-
konce in temelji na imago partnerski terapiji, ki sta jo ustvarila Har-
ville Hendrix in Helen LaKelly in je bila prvič predstavljena v knjigi 
NAJINA LJUBEZEN. Ta program pomaga parom razumeti in poglobiti 
njihov odnos. Nova pot do ljubezni ponuja 
nekaj novih možnosti za odnos in pomaga 
parom uresničevati drugo največjo zapoved. 
Prepričana sva (tako kot avtorja), da ima ta 
program moč spremeniti vajin zakon, vaše 
občutke glede samega sebe, vašega zakonca 
in pot vajinega zakona.

Naučila se bosta negovati prostor med vama kot »sveti prostor«, 
ki spodbuja zaupanje in intimno povezanost. Odkrila bosta, kako vama 
zakon (s konflikti vred) ponuja možnost za duhovno rast in zdravljenje.

Izkusila bosta Boga v vajinem odnosu. »Kdor ne ljubi, Boga ni 
spoznal, kajti Bog je ljubezen«(1Jn 4,8)

Udeleženci dobijo priročnik, ki jim omogoča kasnejše poglobljeno delo 
doma. Priporočljivo je, da prebereta knjigo H. Hendrix: Najina ljubezen.

Delavnica se prične v petek zvečer ob 18. uri in zaključi v nedeljo 
ob 14.30 uri.
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DUHOVNE VAJE Z OČETI VERE
SV. JUSTIN

29. november – 1. december
Vodi: br. Miran Špelič, OFM

Prva stoletja krščanstva so nas 
obdarila z zelo plodovitimi pisatelji, ki 
so opisali našo vero. S skupnim ime-
nom jih imenujemo cerkveni očetje.

Na teh duhovnih vajah vsakokrat 
prisluhnemo enemu izmed njih. Letos 
bomo vstopili v advent s spisi cerkve-
nega očeta in mučenca Justina. Doma 
je bil iz Palestine. Od poganstva se je 
spreobrnil v krščanstvo med iskanjem 
prave filozofije in ob branju Svetega 
pisma, ko je bil v Efezu, potem pa je novo vero in filozofijo podajal v 
samem Rimu. Tam je tudi dal življenje za Kristusa okoli leta 165. V 
svojih spisih brani krščansko vero pred napadi poganskega javnega 
mnenja in stopa v dialog z judovstvom. Poglobili se bomo v njegova 
pisma. 

Duhovne vaje potekajo ob prebiranju besedil, razlagi in osebnem 
premišljevanju. Kakor pri vsakih duhovnih vajah pa so vključene tudi 
molitev, sveta maša in priložnost za spoved.

LOGOTERAPIJA
6. – 8. december
Vodi: mag. Martin Lisec

Program je namenjen 
vsem, ki želijo dati svojemu 
življenju novo kakovost, spre-
jeti pomembne odločitve ali 
razrešiti kakšno osebno sti-
sko. V varnem okolju skupin 
boste posvetili čas sebi in 
razmisleku, kako naprej ter 
se usmerili na pot odkrivanja 
novih možnosti in razsežnosti 
vašega življenja. Imeli boste tudi možnost pogovora z voditeljem 
logoterapevtskega vikenda.

Informacije in prijave: Martin Lisec: martin.lisec@stopinje.si,  
mobi 040 731 115, ali: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si.

mailto:martin.lisec@stopinje.si
mailto:dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si
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DUHOVNA OBNOVA  
S SILVESTROVANJEM ZA DRUŽINE IN DRUGE

29. december 2019 – 1. januar 2020
Vodijo: program za odrasle br. Primož Kovač;  
program za otroke s. Petra Mohorko in  
br. Stane Bešter s sodelavci

Najprej je duhovna obnova, v ka-
teri se dotaknemo katero od tem dru-
žinskega življenja.

Vabimo tudi mlade, ki sodelujejo 
pri varstvu in posebnem programu za 
otroke.

Sledi silvestrovanje – praznovanje, 
ki si ga ne kupimo ali ogledamo, am-
pak pripravimo vsi skupaj. Po svojem 
okusu si uredimo prostore, blagoslo-
vimo dom in polje ob njem. Po večerji 
in družabnem programu zaključimo 
staro leto s sveto mašo. Po njej se 
praznovanje nadaljuje.
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Prijave in podrobnejše informacije
DOM DUHOVNOSTI KANČEVCI

Kančevci 38, 9206 Križevci v Prekmurju
e-pošta: dom.duhovnosti.kancevci@rkc.si.
tel.: 02 / 554 11 38; 041 / 840 897

Lepo prosimo, da se prijavljate predvsem pisno, po e-pošti. Hvala.

S SEBOJ PRINESITE
Poleg osebnih potrebščin prinesite tudi prevleko za vzglavnik in dve rjuhi 
ali spalno vrečo, Sveto pismo, zvezek za osebne zapiske, copate,…

PRIČETEK PROGRAMA
Če ni določeno drugače, se program prične z večerjo bo 19. uri. V dom 
pridite eno uro prej. Potrebna je predhodna prijava.

POZDRAVLJENI
v našem domu tudi takrat, ko si boste zaželeli nekaj časa za sebe. 
Ob molitvi in obrokih z nami, se boste lahko posvetili osebni molitvi, 
premišljevanju ali sprostitvi v naravi.  
Nudimo tudi možnost osebnega pogovora.

PRISPEVEK
Za pokrivanje stroškov Doma duhovnosti se priporočamo za Vaš dar.
Najdete nas tudi na internetni strani bratov kapucinov:  
www.kapucini.si

Dobrotniki doma duhovnosti
Ker nimamo nobenega rednega dotoka sredstev, se priporočamo, da po-

stanete dobrotniki Doma duhovnosti. V knjigo dobrotnikov bomo vpisali vse, 
ki boste kakorkoli pomagali. Svoj prispevek lahko nakažete na:

TRR: SI56 0312 5100 0573 663; SWIFT: SKBASI2X
Podprete nas lahko tudi tako, da do 0,5% svoje dohodnine namenite 

domu. Na davčnem uradu oddaste zahtevek, da se omenjeni delež vaše do-
hodnine nameni: 

Slovenska kapucinska provinca
Mekinčeva 3, Ljubljana, davčna številka: 75390205.

Če se boste odločili za ta način podpore domu, se Vam že tukaj zahva-
ljujemo. Če že plačujete dohodnino, namenite del te dohodnine tistim, ki so 
vam pri srcu.

Našemu Domu lahko pomagate tudi s prostovoljnim delom. Svoje darove 
boste lahko podarili pri urejanju Doma in njegove okolice ali kot animatorji pri 
različnih skupinah. Z naše strani vam zagotovimo nastanitev v Domu. O tej 
pomoči se predhodno dogovorite z voditeljem Doma.

mailto:kapucini.kancevci@siol.net 
http://www.kapucini.si
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Kako pridete do Doma duhovnosti
zz Z avtoceste A5 (Maribor – Lendava) pojdite na izvozu za MURSKO 

SOBOTO (izvoz št. 7). Sledite smer MURSKA SOBOTA VZHOD.

zz Skozi MURSKO SOBOTO sledite smer MORAVSKE TOPLICE. Peljite se do 
vasi MARTJANCI (od Murske Sobote 4 km).

zz Na koncu vasi MARTJANCI (cca 300 m od cerkve naprej) zavijete levo 
v smer PROSENJAKOVCI (tudi turistični smerokaz KANČEVCI Dom 
duhovnosti Benedikt)

zz Na koncu vasi SEBEBORCI (2 km) zopet levo v smer KRIŽEVCI  
(tudi turistični smerokaz KANČEVCI Dom duhovnosti Benedikt).

zz Peljite se skozi vasi ANDREJCI in IVANOVCI. Pri tabli Občina Gornji 
Petrovci (4 km), peljite naravnost.

zz Nadaljujte še 2 km do križišča, pred katerim je znak »prednostna cesta 
v levo«. Zavijte desno (smerokaz Kančevci), na vrhu klančka je cerkev in 
za njo je Dom.

Če boste prišli do Murske Sobote  
z javnim prevozom (vlak, avtobus), 
nas pokličite in Vas bomo prišli iskat 
na postajo v Mursko Soboto.

Zemljevid na telefonu:
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PRI POŠTI

9101 MURSKA SOBOTA


