
HIŠA KRUHA, dom duhovnosti (Sv. Duh pri Škofji Loki) 
 
DUHOVNO-POČITNIŠKI PROGRAMI ZA OSNOVNOŠOLKE 
 

 IŠČEM ZAKLAD  
Delavnice osebnostne in duhovne rasti so namenjene deklicam od 9. do 12. leta starosti. Ključni cilji delavnic 

so odkrivanje lastnega dostojanstva, okrepitev pozitivne samopodobe, sprejemanje lastnega telesa, razvijanje 

ročnih spretnosti, učenje kuhanja in vstopanje v osebno molitev. Ne bo manjkalo plesa, petja in smeha. En dan 

bomo preživeli v naravi. Sprejem in sklep je ob 17.00. 

Kdaj?  

 27.–30. junij 2017 

 9.–12. julij 2017 
Vodi: s. Diana Novak in ekipa uršulink. 

 

 LEPA.SI 
Tečaj osebnostne in duhovne rasti je namenjen dekletom, starim od 13 do 16 let, ki želijo odkrivati svojo 

ženskost, darove, se veseliti sebe, razvijati ročne spretnosti, vstopati v osebno molitev in aktivno preživljati prosti 

čas. Program temelji na izkušenjski metodi učenja, ki poteka v majhnih skupinah ali individualno. Sprejem in 

sklep je ob 17.00. 

Kdaj? 9.–12. julij 2017 

Vodi: s. Irena Mohorič z uršulinkami. 
 

Prijave in informacije 

Hiša kruha, Sveti Duh 244, 4220 Škofja Loka 

www.ursulinke.rkc.si/hisa-kruha-dom-duhovnosti 

Telefon: 041/765 496, e-naslov: hisakruha.si@gmail.com. 

 

 

DUHOVNO-POČITNIŠKI PROGRAMI ZA SREDNJEŠOLCE IN ŠTUDENTE 
 

 LEPA.SI 
Tečaj osebnostne in duhovne rasti je namenjen dekletom, starim od 13 do 16 let, ki želijo odkrivati svojo 

ženskost, darove, se veseliti sebe, razvijati ročne spretnosti, vstopati v osebno molitev in aktivno preživljati prosti 

čas. Program temelji na izkušenjski metodi učenja, ki poteka v majhnih skupinah ali individualno. Sprejem in 

sklep je ob 17.00. 

Kdaj? 9.–12. julij 2017 

Vodi: s. Irena Mohorič z uršulinkami. 
 

 OSEBNO SPREMLJANE DUHOVNE VAJE V TIŠINI 
Prisluhnili bomo Božji Besedi; spoznavali bomo, kdo je Bog in kdo je človek. V globlji osebni odnos z Bogom bomo 

vstopali preko tišine in molitve. Veliko časa bomo namenili osebnemu delu in molitvi ob Božji Besedi; vsak dan 

bo možnost tudi za osebni pogovor, sv. mašo in spoved. Tovrstne duhovne vaje so namenjene mladim od 17. leta 

dalje. 

Kdaj? 

 1.–6. avgust 2017 z naslovom Daj mi piti. Vodi: s. Irena Mohorič.  

 19.–24. september 2017, vodita: p. Andrej Benda in s. Irena Mohorič. 
Prijave in informacije 

Hiša kruha, Sveti Duh 244, 4220 Škofja Loka 

www.ursulinke.rkc.si/hisa-kruha-dom-duhovnosti 

Telefon: 041/765 496, e-naslov: hisakruha.si@gmail.com. 
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DUHOVNO-POČITNIŠKI PROGRAMI ZA ODRASLE IN DRUŽINE 
 

 OSEBNO SPREMLJANE DUHOVNE VAJE V TIŠINI 
Prisluhnili bomo Božji Besedi; spoznavali bomo, kdo je Bog in kdo je človek. V globlji osebni odnos z Bogom bomo 

vstopali preko tišine in molitve. Veliko časa bomo namenili osebnemu delu in molitvi ob Božji Besedi; vsak dan 

bo možnost tudi za osebni pogovor, sv. mašo in spoved.  

Kdaj? 

 30. julij–5. avgust 2017, vodi: p. Milan Žust s sodelavci 

 30. julij–7. avgust 2017 (ali krajši čas po dogovoru), vodi: p. Andrej Benda 

 1. –6. avgust 2017 z naslovom Daj mi piti, vodita: p. Andrej Benda in s. Irena Mohorič 

 16. –20. avgust 2017, vodi: s. Irena Mohorič 

 8. –14. september 2017, vodi: p. Milan Bizant s sodelavci 
 

 DUHOVNE VAJE – B. S. FOCUSING 
Osebno spremljane duhovne vaje z uporabo pristopa B. S. Focusing potekajo v tišini; vsak dan je možnost za 

osebni pogovor. Metoda B. S. Focusing mnogim pomaga, da se zavejo in sprejmejo lastna čutenja – šele takrat 

nam odkrijejo pomen, ki ga imajo za naše življenje.  

Kdaj? 16.–20. avgust 2017 

Vodita: s. Meta Potočnik in s. Tatjana Car. 

 

 SLAVITE BOGA V SVOJEM TELESU 
Duhovne vaje potekajo v tišini. Zjutraj je skupno srečanje, nato čas za osebno molitev ob Božji Besedi, tekom 

dneva priložnost za osebni pogovor z duhovnim spremljevalcem in za vajo na telesu, zvečer sv. maša. Posebej 

bomo pozorni na to, kaj nam Gospod govori po našem telesu in bolečinah v njem. Ob soočenju s potlačenimi čustvi 

bomo imeli priložnost, da prinesemo Bogu v molitev to, kar se je tekom dneva odprlo, in izročimo Njemu.  

Kdaj? 2.–10. julij 2017 (ali krajši čas po dogovoru). 

Vodita: s. Judita Mihelčič in g. Andrej Saje. 

 

 DUHOVNE VAJE ZA ZAKONCE 
duhovne vaje za zakonce (z varstvom za otroke) potekajo v tišini, kolikor je le mogoče. Prvi del duhovnih vaj je 

namenjen poglobitvi odnosa z Bogom preko molitve ob Božji Besedi; v drugem delu je predviden pogovor med 

zakoncema. Vsak dan je možnost za osebni duhovni pogovor z enim od voditeljev in sv. maša. Vodita  

Kdaj? 

 26.–28. maj 2017, vodi: p. Lojze Markelj (brez otroškega varstva) 

 12.–16. julij 2017 vodita: p. Andrej Benda in s. Irena Mohorič (z otroškim varstvom) 

 

Prijave in informacije 

Hiša kruha, Sveti Duh 244, 4220 Škofja Loka 

www.ursulinke.rkc.si/hisa-kruha-dom-duhovnosti 

Telefon: 041/765 496, e-naslov: hisakruha.si@gmail.com. 

 

DUHOVNE VAJE ZA DUHOVNIKE IN REDOVNICE 
 

 OSEBNO SPREMLJANE IGNACIJANSKE DUHOVNE VAJE V TIŠINI  
Kdaj? 

 30. julij–5. avgust 2017, vodi: p. Milan Žust s sodelavci 

 30. julij –7. avgust 2017, vodi: p. Andrej Benda 
 

Prijave in informacije 

Hiša kruha, Sveti Duh 244, 4220 Škofja Loka 

www.ursulinke.rkc.si/hisa-kruha-dom-duhovnosti 

Telefon: 041/765 496, e-naslov: hisakruha.si@gmail.com. 
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OSEBNO VODENE DUHOVNE VAJE V TIŠINI  
 

 
ŽIVETI JE ZAME KRISTUS (Flp 1,21) 
Priložnost za globlji stik s seboj in z Bogom ter odkrivanje in poglabljanje življenjske poklicanosti. 
Namenjeno mladim (od 17. leta starosti dalje) in odraslim. 
Kdaj? 

1. Od 7. 7. ob 17h do 12. 7. 2017 s kosilom. 
2. Od 28. 7. ob 17h do 2. 8. 2017 s kosilom. 
3. Od 27. 9. ob 17h do 1. 10. 2017 s kosilom. 

Kje?  
Minoritski samostan Olimje. 
Število udeležencev je omejeno. Zaradi priprave je zaželena čimprejšnja prijava. 
Vodi: s. Štefka Klemen 
Prijave in informacije: 
Telefon: 059/080 310 (od ponedeljka do četrtka od 8.30 do 12.30), 031/680 213 
E-naslov: cdp@nadskofija-maribor.si ali stefka.klemen@rkc.si 
 
--- 
 

ZA ŠTUDENTE IN MLADE V POKLICIH 
Kdaj? 
27. 8. 2017 (19.00) do 31. 8. 2017 (14.00). 
Kje?  

Olimje, Dom sv. Jožefa  
Voditelja: p. Marjan Kokalj DJ in s. Meta Potočnik. 
Prijave: do 20. 8. 2017 
Informacije: s. Meta 031/236 729 ali meta.potocnik1@gmail.com  

 
ZA MLADE 
 
WOJTYŁA IZZIVA (v angleščini) 
Duhovni tabor za mlade od 15 do 18 let bo letos mednarodni, pridejo tudi mladi iz Francije, Poljske in Slovaške. 
Aktivnosti v naravi, izkušnja »Serviam« in druženje ti bodo pomagali odkrivati, kdo si ti in kaj ima Jezus opraviti 
s tvojim življenjem. 
Kje? Vipavski Križ – Soča – Strunjan  
Kdaj? 25.–30. junij 2017  
Vodijo: s. Urša Doblehar, Nives Felić, Vianeja Pesjak, Špela Pucelj, s. Jana Rovtar in drugi sodelavci 
Prijave in informacije:  
s. Jana, jana.rovtar@rkc.si ali 068/648 478 
http://ursulinke.rkc.si/wojtyla-2017 
 
--- 
 

ROMANJE K SV. ANGELI V BRESCIO  
Postani svetla zvezda! 
Odkri(va)j svojo življenjsko pot v krajih sv. Angele. Romanje je namenjeno mladim od 18. do 35. leta 
starosti. Imel boš priložnost odkrivati, kje se lahko uresničiš, najdeš svoje mesto in zasvetiš v svojem 
življenju. Na krajih, kjer je sv. Angela odkrivala svojo pot, bomo razmišljali, kdo smo, kako se nas Gospod 
dotika, kakšen načrt ima za nas, se pustili nagovoriti krajem, ter bomo imeli mini misijon na ulicah 
Brescie. V vročih dneh bo tudi priložnost osvežitve v Gardskem jezeru. 
Kje? Desenzano (Gardsko jezero) – Salo – Brescia 
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Kdaj? 25.–29. julij 2017 
Vodijo: s. Urša Doblehar, s. Meta Potočnik, Matjaž Celarc 
Informacije in prijava:  
s. Urša, ursa.doblehar@gmail.com ali 041/215-002 
http://ursulinke.rkc.si/postani-svetla-zvezda-2017/ 
 
--- 
 

MLADIFEST V MEDŽUGORJU 
Renoviraj svoje srce! 
Lani smo šli skupaj na Svetovni dan mladih, letos nas čaka Medžugorje. Za mlade, stare med 15 in 32 let. Vmes bo 
priložnost za obisk Mostarja, na poti domov pa za skok v Jadransko morje. 
Kje? Ljubljana – Postojna – Koper- Medžugorje (in nazaj) 
Kdaj? 1.–6. avgust 2017 
Vodita: s. Urša Doblehar in s. Jana Rovtar 
Informacije in prijava: 
s. Jana, jana.rovtar@rkc.si ali 068/648 478 
http://ursulinke.rkc.si/mladifest2017 
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