
 

 

 

 

 

 

 
 

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. 

 

V tej zgibanki pa smo vam predstavili naš 

nov program, ki je namenjen starejšim. 

Veseli bomo, če ga boste predstavili svojim 

bližnjim.  Lahko jih tudi razveselite z 

darilnim bonom. Bon za ta ali katerikoli 

drugi program lahko naročite in vam ga 

pošljemo po pošti. 

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. 
 

(Tone Pavček) 
 

 
 

Informacije in prijave:  
 

Zavod sv. Ignacija 

Ignacijev dom duhovnosti 

Ulica stare pravde 11 

1000 Ljubljana 
 

Vsak delovni dan od 8.00 do 15.00: 

051 613-374 ali 

info@ignacijevdom.si ali 

www.ignacijevdom.si 
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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 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). 

Koordinator programa je p. Jože Roblek, DJ. 

Program sooblikujejo sobratje jezuiti ter 

sodelavci Ignacijevega doma duhovnosti: p. 

Janez Poljanšek, DJ, p. Ivan Platovnjak, 

DJ,  p. Mio Kekić, DJ, p. Rok Bečan 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 

predavanjih in pogovorih, molitvi, svetih 

mašah, gibalnih aktivnosti ter družabnih 

večerih.  
 

Okvirni program po dnevih 
 

Ponedeljek 

Sprejem (od 17.30 do 18.30), namestitev v 

sobe, spoznavni večer. 
 

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. Petra. 

Veseli večer: Bog se veseli, zakaj se ne bi 

tudi mi!?  
 

Četrtek 

Dopoldan: Na poti življenja, od nekoč do 

danes.  

Odhod in slovo (okrog 14.00). 

 

 

Vtisi Duhovno-družabnih dni za starejše 

v Ignacijevem domu duhovnosti,              

ki so potekali decembra 2017: 
 

»Ti dnevi so bili res nekaj drugačnega. Imela 

sem občutek, da je Bog povsod okrog nas. 

Vse je dihalo po Božje.« 
 

»Zelo lepo, zelo doživeto. Jutra in sprehodi v 

tišini. Okusna postrežba. Mir sredi Ljubljane, 

tako navzven kot navznoter.« 
 

»Vse teme so bile fantastične – da se te 

dotakne. Jaz sem bila v nebesih. Res sem 

Bogu hvaležna za te dni.«   
 

»Snaha me je nagovorila, zbrala sem pogum 

in se udeležila programa. Zelo lepo sem 

doživela te dni. Mir brez vseh motilcev.« 
 

»Te dni sem bila res srečna. Preživela sem jih 

med preprostimi ljudmi. Cenim preprostost. 

Veliko tem, veliko predavateljev. Znova sem 

našla upanje. Bogu hvala.«  
 

»Všeč mi je bilo, ker sta se povezovala 

družabno in duhovno. Zbrani smo bili ljudje, 

med katerimi sem se počutila sprejeto, 

sproščeno. Še bom prišla in tudi druge 

nagovorila, da pridejo.« 

 

Termin Duhovno-družabnih 

dni za starejše: 
 

10.–13. december 2018 
 


