
Informacije in prijave v tajništvu doma vsak de-
lovni dan od 8.00 do 14.00 na telefonski številki 
051 613 374 ali kadarkoli po e-pošti na naslovu 
ignacijevdom@gmail.com.

Iskati in najti Boga 
v vseh stvareh
V Ignacijevem domu duhovnosti poleg celoletnih progra-
mov za vas pripravljamo tudi krajše programe, kot so:

•	 Duhovne vaje v tišini
•	 Duhovne vaje s postenjem
•	 Duhovne vaje v vsakdanjem življenju
•	 Duhovni odmik za ženske
•	 Duhovni vikend za zakonce
•	 Duhovni vikend za žalujoče
•	 Duhovni vikend »Koraki k umirjenosti«
•	 Odmik za moške
•	 Kako poslušati in slišati Boga
•	 Adventna duhovna obnova
•	 Silvestrovanje nekoliko drugače
•	 Postna duhovna obnova
•	 Duhovni vikend ob filmu in literaturi
•	 Romarske duhovne vaje

CELOLETNI PROGRAMI
2016/2017

Ulica stare pravde 11
1000 Ljubljana

051 613 374

i: www.ignacijevdom.si
e: ignacijevdom@gmail.com

Ignacijev dom duhovnosti poleg duhovnih pro-
gramov nudi:
•	 nočitve (z zajtrkom / brez; pol/polni penzion);
•	 pogostitve;
•	 najem manjših dvoran za skupine.

Dobrodošli!



ŠOLA ODPUŠČANJA
Odnosi so ena najlepših, pa tudi naj-
težjih dimenzij človekovega življenja. 
Kadar se v njih dobro počutimo, so vir 
sreče tako za nas, kot za našo okolico. 
Žal pa smo prav v odnosih mnogokrat 
tudi ranjeni. Takšne rane, še zlasti, če so 
globoke, potrebujejo posebno skrb in 
nego, saj zaznamujejo celotno našo bit. 
Vplivajo tako na odnos do človeka, ki 
nas je ranil, kakor tudi na naš odnos do 
sebe, drugih ljudi, do sveta nasplošno 
in do Boga. Takšne rane more pozdra-
viti le odpuščanje. Čeprav je odpuščanje 
Božja milost, pa vendar zahteva sode-
lovanje človeka. Je proces, ki se ne more začeti, če vanj zavestno 
in svobodno ne vstopimo. Če ste pripravljeni vstopiti v ta proces, 
vas vabimo v Šolo odpuščanja. Enoletni program, ki obsega dva 
duhovna vikenda, dvanajst 4-urnih delavnic, približno na tri te-
dne, domače delo po navodilih in osebno duhovno spremljanje.

Izvajanje:
Od oktobra 2016 do septembra 2017

Datumi:
Začetni vikend: od 14. do 16. oktobra 2016
Nadaljevalni vikend: od 21. do 23. aprila 2017

Popoldanske delavnice:
približno vsake tri tedne, četrtek od 17.00 do 20.30.

Osebno duhovno spremljanje:
po dogovoru enkrat mesečno

Prijave:
do zapolnitve mest

Voditelja:
p. Ivan Platovnjak, DJ in ga. Sonja Pungertnik

Cena:
350 EUR, možnost plačila na obroke

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM 
OSNOVE DUHOVNOSTI IN 
DUHOVNEGA SPREMLJANJA
Duhovno življenje je osebna pot, ki potrebuje usmeritev in od-
piranje novih obzorij. Program nudi osnoven vpogled in znanje 
o duhovnem spremljanju. Ne glede na to, ali sem ali nisem du-
hovni spremljevalec, je sam program priložnost za osebno obo-
gatitev in globlje razumevanje duhovnega življenja in pomena 
duhovnega spremljanja.

Obsega naslednje vsebine:
•	 Temelji krščanske duhovnosti, 18 ur 

(p. David Bresciani, DJ)
•	 Uvajanje v Sveto pismo, 18 ur 

(p. Janez Poljanšek, DJ)
•	 Odnos, temelj duhovnega življenja, 9 ur 

(ga. Sonja Pungertnik)
•	 Duhovno spremljanje v zgodovini Cerkve, 6 ur 

(p. Ivan Platovnjak, DJ)
•	 Osnove duhovnega spremljanja, 24 ur 

(p. Janez Poljanšek, DJ)
•	 Osnove razločevanja, 18 ur 

(p. David Bresciani, DJ)

Izvajanje:
od oktobra 2016 do junija 2017, 
vsak ponedeljek od 16.30 do 19.00

Prijave:
do sredine septembra

Cena:
350 EUR, možnost plačila na obroke

DUHOVNE VAJE V VSAKDANJEM 
ŽIVLJENJU - drugi teden: 
Poslani v Jezusovem imenu
Ko človek opravi prvi teden duhovnih vaj, ki je čas spreobrnjenja 
in očiščenja, čas globokega doživetja Božjega usmiljenja in od-
puščanja, je v njem želja, da bi globlje spoznal Jezusa, ki ga je 
odrešil, da bi ga tako bolj ljubil in hodil za njim. Rad bi odkril in 
z ljubeznijo sprejel neko poslanstvo v občestvu, ki mu pripada, v 
poklicu, ki ga živi.

Duhovne vaje drugega tedna so namenjene vsem, ki ste že op-
ravili prvi teden oz. bili večkrat na osebno spremljanih duhov-
nih vajah in bi radi spoznali, globlje sprejeli, prečistili, poglobili, 
spremenili, obogatili ... svoje poslanstvo v Cerkvi.

Udeleženci se obvežejo, da bodo vsak dan pol ure  molili ob pre-
dlaganih odlomkih; vsakdo ima svojega duhovnega spremljeval-
ca, s katerim se sreča vsakih 14 dni; srečanje skupine je vsakih 14 
dni, z medsebojno podelitvijo in gradivom za naprej.

Srečanja skupine:
četrtki, od 17h do 19h

Datum:
od 20. oktobra 2016 do 18. maja 2017

Prijave:
do sredine septembra

Voditelj:
p. Janez Poljanšek, DJ s sodelavci

Cena:
50 €.


