Spoštovani!
Jeseni smo pripravili Program Ignacijevega
doma duhovnosti od septembra 2017 do
avgusta 2018. Še vedno velja naše iskreno
povabilo, da med vsebinami poiščete in
najdete kaj za svojo dušo ter osebno ter
duhovno rast. Če programa nimate, nas
obvestite in z veseljem vam ga bomo poslali.

lahko pešanje moči in različne zdravstvene
težave vplivajo na naše življenje in
doživljanje samega sebe. Včasih se zdi, da
družba, v kateri živimo, bolj ceni mladost,
moč in hitrost ter tako pogosto starejše ljudi
odrine na svoj rob.
Tako kot vsako življenjsko obdobje ima tudi
starost svojo vrednost in čar. Prinaša
izkušnje, preudarnost in modrost. Vsak sam
lahko naredi marsikaj, da so tudi zrela leta
izpolnjena, bogata in rodovitna. »Zato ne
omagujemo. Nasprotno, čeprav naš zunanji
človek razpada, se naš notranji iz dneva v
dan obnavlja« (2 Kor 4,16).

Vsem zapisanim programom smo dodali še
enega, ki vam ga želimo predstaviti in nanj
povabiti vas ali vaše bližnje.

Termini:
5.–8. februar 2018
5.–8. marec 2018
16.–19. april 2018
Prehod v tretje življenjsko obdobje je eden
težjih prehodov v življenju. Upokojitev in z
njo spremenjena vloga v družbi nam nudi
priložnosti in postavlja izzive. Obenem

Koordinator programa je p. Jože Roblek, DJ.
Program sooblikujejo sobratje jezuiti ter
sodelavci Ignacijevega doma duhovnosti: p.
David Bresciani, DJ, p. Janez Poljanšek, DJ,
p. Ivan Platovnjak, DJ, p. Mio Kekić, DJ,
Marko Pavlič, DJ, ga. Sonja Pungertnik in
ga. Polona Kemperle.
Program se odvija v Ignacijevem domu
duhovnosti, kjer bo dobro poskrbljeno za
obroke in nastanitev v sobe. Skupaj bomo pri
molitvi, svetih mašah, gibalnih aktivnosti in
družabnih večerih.

Vsak človek je zase svet,
čeden, svetal in lep
kot zvezda na nebu…
Vsak tiho zori
počasi in z leti,
a kamor že greš,
vse poti je treba
na novo začeti.
Okvirni program po dnevih:
Ponedeljek
Sprejem in namestitev, spoznavni večer.

(Tone Pavček)

Torek
Dopoldan: Iz moje knjige spominov.
Popoldan: Nenadomestljiva vloga starejših
v Božjem odrešenjskem načrtu.
Družabni večer.
Sreda
Dopoldan: Smisel in lepota zrelih let.
Popoldan: Voden ogled stolnice sv.
Nikolaja ali cerkve sv. Jakoba.
Veseli večer: Bog se veseli, zakaj se ne bi
tudi mi!?

Zavod sv. Ignacija
Ignacijev dom duhovnosti
Ulica stare pravde 11
1000 Ljubljana

Četrtek
Dopoldan: Na poti življenja, od nekoč do
danes.

Vsak delovni dan od 8.00 do 15.00:
051 613-374 ali
ignacijevdom@gmail.com

Informacije in prijave:

Vzemi, Gospod, in sprejmi
vso mojo svobodo,
moj spomin,
moj razum in vso mojo voljo,
karkoli imam ali premorem.
Ti si mi to dal,
Tebi to vračam, Gospod.
Vse je tvoje,
razpolagaj z vsem
popolnoma po svoji volji.
Daj mi
svojo ljubezen in milost,
zakaj to mi zadošča.
(Sv. Ignacij, DV 234)

