
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tečaj osebne  

in duhovne rasti  

za ženske  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maribor  

september 2016 

junij 2017 

  

Vsak PRVI PONEDELJEK 

v mesecu ob 19. uri. 

Začetek 3. oktobra 2016. 

 

PRIJAVE: 

s. Meta Potočnik 

GSM 031/236 729 

meta.potocnik@rkc.si  

 

SKUPINA HARFE 

v župnišču sv. Lenart v Slov. Goricah 

Vsak drugi četrtek v mesecu. 

Začetek v septembru – izjemoma 15. 9. 

ob 19 uri. 

INFORMACIJE:  

Irma 040/386 700              

 

SKUPINA HAJDINA 

v župnišču na Hajdini  

po dogovoru 
 

INFORMACIJE: Valerija 031/240 164 

 

SKUPINA SRCE  

V Romarskem domu  

svetega Jožefa v OLIMJU 

Vsak prvi petek v mesecu.  

Začetek 16.9. 2016 ob 18h. 

INFORMACIJE:  

Sabina 041/465 284 

 

Stvarstvo še ni končano. 

 

Šesti dan je Bog ustvaril 

ŽENO 

in ji rekel:   

dajem ti 

SRCE, polno usmiljenja, 

SVOBODNEGA DUHA,  

ki leta s pticami 

MODROST,  

ki pozna velike resnice 

POGUM,  

ki osvobaja zatirane 

MOČ,  

ki gore prestavlja 

NEŽNOST,  

ki poljublja zemljo 

TRPLJENJE,  

ki vnema svet 

DUHA VESELJA  

za ples z otroki 

SMEH, ki polni doline 

SOLZE,  

ki spremljajo bolečino 

ROKI za služenje v ljubezni 

INTUICIJO,  

ki odkriva neznano 

ŽELJO, postati to,  

za kar si ustvarjena. 

(neznani avtor) 
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 Skupina je zaključena.  

 Če je le mogoče, je udeležba na 

srečanjih redna in točna.  

 Skupina se srečuje enkrat mesečno. 

Datume srečanj za posamezne skupine 

najdete v nadaljevanju. 

     

 Vsako srečanje sestavlja: 

 molitev (različne oblike) 

 podeljevanje življenja, pogovor  

 praktične vaje  

 razlaga nove teme  

 navodilo za delo doma 

 agape  in druženje  

 

 Za tisto, ki želi, ima med enim in drugim 

srečanjem možnost za osebni pogovor. 

 

 Vsaka udeleženka, ki resnično želi rasti 

in napredovati, si v teku tečaja vzame 

čas in najde svoj dnevni osebni ritem 

premišljevanja in molitve. 

 

ZZ  uussttvvaarrjjaannjjeemm  pprriimmeerrnniihh  ppooggoojjeevv  

ppoommaaggaattii  vvssaakkii  uuddeelleežžeennkkii,,  ddaa  bboo  ooddkkrriillaa  

ssvvoojjoo  nnaajjgglloobblljjoo  iiddeennttiitteettoo  iinn  

ddoossttoojjaannssttvvoo,,  vviiddeellaa  sseebbee  iinn  ddrruuggee,,  kkaakkoorr  

nnaass  vviiddii  BBoogg,,  tteerr  zz  vvssoo  ooddggoovvoorrnnoossttjjoo,,  ??iimm  

gglloobblljjee  zzaažžiivveellaa  kkoott  hh??ii,,  žžeennaa  iinn  mmaattii..  

 

 Odkriti svojo temeljno življenjsko   

     poklicanost in poslanstvo žene. 
 

  V notranji svobodi zaživeti svojo  

     življenjsko poklicanost in poslanstvo.  
 

  Odkriti oz. poglobiti lastno identiteto. 
 

  Zaznavati in razločiti notranje vzgibe. 
 

  Podeljevati izkušnje. 

 

  Vsak dan graditi pristen, oseben  

     odnos z Bogom, ter rasti v veri,  

     upanju in ljubezni. 
 

  Poglabljati in širiti okrog sebe veselje  

     do življenja in samospoštovanje. 
 

  Živeti na nov in poln način lepoto  

     lastne identitete, ter prevzeti svoje  

     mesto v družini, v Cerkvi in družbi. 

 

SKUPINA ODSEV 

Vsak drugi torek  

v mesecu ob 19. uri. 

Začetek 13. septembra 2016. 

 

  SKUPINA   

  LUČKE 

  Vsak prvi torek v   

  mesecu ob 18.30. 

  Začetek  

  6. septembra 2016. 

 

SKUPINA SONČNICE 

Vsak tretji ponedeljek  

v mesecu ob 18.30. 

Začetek  

19. septembra 2016. 

 

SKUPINA ŽIVA VODA 

Vsak četrti torek v mesecu ob 19.00. 

Začetek 27. septembra 2016. 

 

 

(Vse štiri 

skupine 

so zaključene). 

 

s. Štefka Klemen 

Gregorčičeva 20 

2000 Maribor 

GSM 031/680 213 

stefka.klemen@rkc.si 


