SVET BO REŠILA LEPOTA
Duhovni vikendi ob filmu in literaturi
Voditelj: p. Janez Poljanšek DJ

Duhovni vikend z Dostojevskim: »JE LEPOTA V SODOMI?«
»Lepota je nekaj strašnega in grozljivega! Strašna je zato, ker se je
ne da opredeliti, opredeliti se je pa ne da zato, ker nam je Bog
zastavil same uganke. Tukaj se stikajo bregovi in vsa protislovja živijo
skupaj« (Bratje Karamazovi). Naše druženje z Dostojevskim bo tokrat
posvečeno lepoti. Ali bo res svet rešila lepota, kakor sprašuje eden izmed
junakov Dostojevskega. In če res, kakšna lepota?
Datum: od 6. do 8. oktobra 2017

Adventna duhovna obnova: POT V SRCE
Solaris, film ruskega režiserja Tarkovskega, na prvi pogled spada v zvrst znanstvene
fantastike, v resnici pa govori o naporni poti človeka v lastno srce. Štirje znanstveniki
gredo v vesolje, da bi raziskali neznane svetove, pa se srečajo s samim seboj, s svojo
revščino, z občutki krivde in s svojimi najbolj skritimi željami. Pogreznejo se v globino
svojega notranjega sveta, v svoje srce. Film je dragocen za vse, ki si onkraj lahkih izbir,
povezanih z »vsem in takoj«, želijo razmisleka o tem, kar je dragoceno in vredno našega
bivanja.
Datum: od 8. do 10. decembra 2017

Postna duhovna obnova: GOSPOD JEZUS KRISTUS, BOŽJI SIN, USMILI SE MENE, GREŠNIKA!
Starodavna ponavljalna molitev vzhodnega meništva,
navedena v naslovu te duhovne obnove, tako imenovana
Jezusova molitev oz. molitev k Jezusu, je že nekaj časa
priljubljena tudi na zahodu. V to molitev skesanega grešnika,
ki zaupa v Božje usmiljenje, bomo vstopali ob filmu Otok (iz
leta 2006), sodobnega ruskega režiserja Pavla Lungina. Preprostost, ponižnost, skesanost, molitev, norost za Kristusa …
Datum: od 2. do 4. marca 2018

Duhovni vikend z Dostojevskim: GALILEJSKA KANA
»Oh, ta čudež, oh, ta ljubi čudež! Ne nesrečo, ampak človeško veselje je obiskal Kristus,
ko je prvič naredil čudež, človeškemu veselju je pomagal … Kdor ljubi ljudi, ljubi tudi
njihovo veselje … Brez veselja se ne da živeti ...« Tako beremo v romanu Bratje
Karamazovi, v poglavju Galilejska Kana. Fjodor Dostojevski in evangeljski odlomek nas
bosta v duhovnem vikendu vodila po poti iz stiske, tesnobe in dvoma v veselje, upanje
in notranjo trdnost. Vabljeni vsi, ki vas privlači beseda, zgodba, tišina, molitev, lepota!
Datum: od 11. do 13. maja 2018
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