
Zavod ŽIV!M sestavljamo tisti, ki verjamemo, da ima vsak človek pravico do življenja od 
spočetja do naravne smrti. Delujemo na področju osveščanja in razkrivanja neresnic glede 
nerojenega človeškega življenja, umetne prekinitve nosečnosti, postabortivnega stresa in 
kontracepcije. 

Tako v Zavodu ŽIV!M pripravljamo mnoga predavanja in delavnice za birmance, mladince, 
zakonce, šolarje, študente in odrasle in tako širimo resnico o lepoti in dostojanstvu življenja. 

Če bi želeli, da pripravimo predavanje tudi za vaš kraj, skupnost, šolo ali župnijo, nas 
pokličite na 040 577 468 ali nam pišite na zavod.zivim@gmail.com.

P R E D A V A N J A

Kultura smrti nasproti kulturi življenja

Tudi ti opazuješ svet okrog sebe in se ti zdi, da »neki ne štima«? Mediji, politiki, šolstvo in ostale družbene sfere 
drvijo v neko smer, ki se včasih ne zdi prava – ali pač? Ta večer se bomo skupaj dotaknili dveh tokov, po katerih 
»plava« naš svet: kulture smrti in kulture življenja. Vabljen/a, da ju skupaj odkrijemo – ampak pazi! Lahko se ti 
spremeni pogled na svet.

Čudež življenja

Vabljeni na večer, kjer bomo skupaj odkrivali največji čudež – čudež življenja od spočetja naprej. Hkrati pa bomo 
odpirali teme o njegovi krhkosti in minljivosti. Govorili bomo o umetni prekinitvi nosečnosti, o t. i. pravici do 
splava.

Ali je po splavu (UPN) res vsega konec?

Ko govorimo o splavu (UPN), si navadno predstavljamo otroka, ki je na nasilen način izgubil življenje, vidimo ga 
kot žrtev. A pri splavu ni žrtev le otrok. Žrtve so tudi mama, oče, bratje, sestre splavljenega otroka, dedki, babice, 
ki so izgubili vnuka, pa tudi medicinsko osebje. Ta večer bomo skupaj prehodili pot utvar, trpljenja, žalovanja in 
odrešitve po umetni prekinitvi nosečnosti.

Kontracepcija ali naravno načrtovanje družine?

V čem je sploh težava? Je kontracepcija res nesprejemljiva? Kaj pa izjemni primeri?
Večer je namenjen spoznavanju in razkrivanju resnice o kontracepciji, ki je večkrat zamolčana. Spoznavali bomo 
mehanizme delovanja ter posledice, ki jih pušča v odnosu, na telesu in v družbi. Kaj je razlika med odgovorno 
spolnostjo in uporabo kontracepcije? Obstaja način, ki spoštuje telo in je hkrati zanesljiv, naraven ter v skladu z 
Božjim načrtom.



Čistost – moderna ali zastarela?

Predavanje za mlade, kjer se bomo pogovarjali o tem, kaj pomeni biti prava ženska, kaj pomeni biti pravi moški in 
kaj je sploh prava ljubezen. Iskreno bomo spregovorili o spolnosti, o njenem namenu in lepoti, o odnosu med 
fantom in dekletom, poročni zavezi in smislu čistosti.

Najina pot

Življenjska izkušnja para, ki iskreno spregovori o veselju in preizkušnjah, o odločitvah za otroke, življenju in smrti, 
nnd in kontracepciji, o lepoti prave ljubezni, ki prinese srečo.
Predava zakonski par.

Kako z otrokom spregovoriti o spolnosti?

Se tudi vi znajdete v zagati, ko otroci začno tematiko o spolnosti, pa najsi bo to pri petih ali petnajstih letih? 
Živimo v svetu, ki o spolnosti govori veliko, hkrati pa ima vedno več ljudi izkrivljeno podobo o spolnih odnosih in o 
spolnosti nasploh. Vsi smo spolna bitja in spolnost nas privlači. Kako torej z otrokom spregovoriti o tej tako 
pomembni temi?

Ali lahko ljubim druge, če ne ljubim sebe?

Hrepenimo po tem, da bi ljubili in bili ljubljeni. Pa vendar izkušamo, da brez ljubezni do sebe ne znamo prav ljubiti 
naših bližnjih. Včasih se ne uspemo sprejeti ali se sebe sramujemo ter imamo občutek, da nam življenje uhaja iz 
rok. Kako svoje življenje obrniti v pravo smer?

Odnosi – vir stiske ali veselja

Radi bi bili povezani, živimo za odnose, hkrati pa je ravno to kraj, kjer včasih najbolj trpimo in si zadajamo rane. 
Moški in ženske – eni brez drugega ne moremo, skupaj pa je včasih res težko. Kako lahko oblikujemo odnose, da 
bomo srečni tudi, ko nora zaljubljenost mine?
Možnost enega ali večih predavanj na to temo.

Naravni moralni zakon

Kristjani se v svojem moralnem delovanju in učenju večkrat sklicujemo na zapovedi v Svetem pismu in na nauke, 
ki so se izoblikovali skozi zgodovino Cerkve. Ali obstaja kakšen skupni vir moralnega delovanje, ki je zapisan v 
človekovo srce in skupen vsem ljudem? Ali imamo ljudje vseh religij in narodov kakšen skupni imenovalec glede 
moralnega odločanja, na podlagi katerega lahko stopimo v dialog?
Predavanje je primerno za študente ali odrasle.
 

Zakramenti
Kaj je zakrament? Kako Bog deluje prek zakramenta in kakšen je pomen simbolike pri zakramentih? Kako zakra-
menti vplivajo na naše življenje?
Možnost enega ali večih predavanj na to temo.



Večkrat sem poslušal predavanja Zavoda ŽIV!M in moram reči, da sem za to zelo 
hvaležen: ne samo za to, kar so mi/nam posredovali in nič manj tudi za njihovo 
prepričljivost, strokovnost, veselje in ljubezen do življenja, za način kako so v 
pogovor znali vključiti druge, razumeti in spoštovati različnost in z njimi iskati 
skupno pot. 
Vredno je si vzeti nekaj časa in jih poslušati!

Cristiano, voditelj birmanskih vikendov

M N E N J A   P O S L U Š A L C E V

Najbolj so me nagovorili konkretni življenjski primeri. Zdi se mi, da sem 
začel bolj poslušati svoje telo, ga ceniti in dejansko poslušati, ko mi hoče kaj 
sporočiti.

Nejc, študent

Večkrat sem poslušala predavanja Zavoda ŽIV!M. Že na prvem predavanju 
sem ugotovila, da je to čudovit zavod, ki želi, da bi vsi rekli DA življenju, 
predvsem življenju nerojenih otrok. Všeč mi je to, da so vedno pripravljeni 
poslušati vsa mnenja, tudi če se oseba, ki ga je izrazila ne strinja z njihovimi 
prepričanji. 
Vesela sem, da obstajajo, ker vsakič, ko jih slišim vem, da v življenju želijo 
narediti nekaj več, predvsem pomagati vsakemu v stiski.

Neža, birmanka



Predavanja sem se udeležila v prvem letniku srednje šole. Sprva sem bila malo 
skeptična češ, kako to resno in obenem problematično temo predstaviti 
najstnikom, ki na to gledamo na povsem drugačen način kot odrasli. A sem bila 
že na samem začetku pozitivno presenečena. Predavanje je bilo zanimivo in 
poučno, vse skupaj pa predstavljeno na tak način, da je z vsebino in načinom 
govora prisililo k poslušanju in razmišljanju. Mene je še posebej navdušil pogled 
na življenje, poudarek na to kako je slednje čudovito in neprecenljivo, ter kako 
pomembno je, da se tega zavedamo. To je bilo tudi tisto, za kar z gotovostjo 
lahko rečem, da je pustilo pečat na vseh.

Eva, srednješolka

Predavanjem Zavoda ŽIV!M sem imela možnost večkrat prisluhniti. Vedno 
znova sem bila navdušena (četudi z vsakič višjimi pričakovanji) in prepričana, 
da bi to morali slišati vsi, ne glede na spol, starost ali stan. Gre za vsebine, o 
katerih vemo "vse", a se izkaže, da je "vse" zgolj manipulativni konstrukt 
medijev in nekaterih lobijev, ki so v želji po dobičku sprevrgli pojmovanje 
odnosov, spolnosti, nosečnosti in materinstva. Predavanja so me opremila s 
konkretnimi dejstvi, številkami in ostalimi podatki, ki temu oporekajo. Gre 
za odlično pripravljene in predstavljene vsebine, podprte z osebnimi 
izkušnjami, ki resnično vračajo navdušenje nad Življenjem!

Tina, animatorka


