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Posamezne preference in nekateri apostolati 
v naši provinci, ki so vezani nanje

V tem delu bodo predstavljeni pomembni izseki iz 
besedila posamezne preference, zatem pa sledijo posa-
mezni apostolati oz. njihovi predstavniki ali udeleženci, 
ki so bolj vezani na določeno preferenco. Nekateri so 
posredovali razmišljanje, z drugimi je bil opravljen 
kratek intervju. Vprašanja za intervjuje sem urednik 
postavil sam, zato ob njih ne navajam svojega imena. 
Pri predstavitvah je pomembno zavedanje, da se prefer-
ence znotraj posameznega apostolata lahko prepletajo, 
predstavili pa bomo vez s tisto, ki je močneje prisotna. 
Tu nismo izčrpali vseh apostolatov ali posameznih je-
zuitskih del, saj bo bralka ali bralec na osnovi tu pred-
stavljenih primerov že sam zmogel razpoznati, kateri 
apostolat od nenavedenih spada v katero in bo znal tudi 
v svojem življenju in delu prepoznati povezave s prefer-
encami, jih ozavestiti ter okrepiti. 

1. Pokazati pot k Bogu z Duhovnimi vajami 
in razločevanjem 

Z drugimi želimo podeliti najbolj temeljno odkritje 
svojega življenja, to je, kako razločevanje in Duhovne 
vaje sv. Ignacija kažejo pot k Bogu. To je za nas po-
trebno: hočemo slediti klicu, ki nas vabi v poglobljeno 
poznavanje in izkušnjo ignacijanske duhovnosti. To 
želimo narediti na osnovi žive vere, utelešene in trajne, 
ki se hrani z domačnostjo z Bogom, sadom molitvenega 
življenja. 

Ignacijev dom duhovnosti 
Sonja Pungertnik

Ga. Sonja Pungertnik je ravnateljica Ignacijevega doma 
duhovnosti pri Sv. Jožefu v Ljubljani, kjer koordinira pro-
grame in zaposlene. Nekatere programe tudi sama vodi. 

Med preferencami, ki jih je Družba Jezusova določila za 
naslednjih 10 let so duhovne vaje na 1. mestu. Sodelujete 
torej pri apostolatu, ki je najpomembnejši za Družbo. 
Kako vidite to, da je glavni poudarek prav na tej preferen-
ci?

Te izbire sem vesela. Potrjuje moje osebno prepričanje, da 
je prav oseben odnos z Bogom tisti, ki ga še kako potrebu-
je človek v današnjem svetu in času. Ker vem, da je bila 
izbira narejena z razločevanjem, pa me to utrjuje v zaupan-
ju, da je to tudi volja Boga za vso Cerkev. Kaj hočemo 
še lepšega. V veliko tolažbo mi je, da Bog želi človeka 
obdarovati z osebnim izkustvom srečanja s seboj. To 
izkustvo privoščim prav vsakemu, saj sem prepričana, da 
nikjer drugje človek ne more najti tolažbe in miru, pa tudi 
odgovorov na izzive časa in upanja za prihodnost ne. In ig-
nacijanske duhovne vaje so prav gotovo eden od najboljših 
načinov za to. Blagor nam, ki smo to pot spoznali. Dolžni 
smo to deliti naprej.    

Je za vas v tej preferenci kaj novega ali vas spodbuja 
k čemu novemu? Vam daje zagon in moč za naprej – 
mogoče kak nov pogled? 

Simbol preference

Gospa Sonja Pungertnik

Ignacijev dom duhovnosti
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Tej preferenci smo namenili posebno srečanje ekipe Ignaci-
jevega doma. Želeli smo si še več razmišljanja, podelitve in 
načrtovanja v tej smeri, a so žal naše delo v letošnjem letu 
precej narekovale okoliščine v zvezi z epidemijo korona-
virusa. Zato nas usmerjeno poglabljanje v to smer še čaka. 
Gotovo je to za našo ekipo velika spodbuda in potrditev v 
poslanstvu, hkrati pa tudi velika odgovornost pred Bogom 
in pred ljudmi. A mislim, da ne sme biti pretežko. Končno 
je naša naloga podprta z osebnim izkustvom tega, kar smo 
dolžni predati naprej, pa tudi s podporo celotne jezuitske 
skupnosti, ki gotovo z molitvijo podpira uresničevanje 
svoje preference. 

Kako konkretno ta preferenca spreminja svet na bolje? 
Kaj ljudje po vaši izkušnji prejmejo po duhovnih vajah?

Že ko ob koncu različnih krajših vikend duhovnih pro-
gramov poslušam podelitve udeležencev, sem vedno znova 
navdušena. Tako v kratkem času, pa se v ljudeh toliko 
zgodi. Tu je blagodejen vpliv tišine in okolja, odmik od 
vsakdana, počitek za telo in duha, občutek sprejetosti, 
učenje ob pričevanjih drugih, čas zase in za Boga, okušanje 
obdarovanosti in še in še.   Če pa se človek poda še glo-
blje in postanejo ignacijanske duhovne vaje del njegovega 
življenja, seveda prejme še toliko več. Spoznati sebe skozi 
ljubeč in sprejemajoč pogled Boga, odkriti svoje talente in 
življenjsko poklicanost, preverjati svojo pot in v napačnih 
korakih videti priložnost za vrnitev, v svojih šibkostih 
odkriti priložnost za rast, v bratih in sestrah srečati Kristu-
sa, prepoznavati znamenja časa, v svoje odločanje povabiti 
Boga, odgovorno upravljati s svojimi talenti in prepustiti 
Bogu kar je Božjega, izoblikovati si pravo podobo Boga, 
zaupati in upati v prihodnost… to je le nekaj neposrednih 
sadov duhovnih vaj. In kaj bolj potrebuje današnja družba 
kot ljudi, ki imajo radi življenje, se zavedajo, da smo dediči 
istega Boga, ki nam je bilo zaupano skupno stvarstvo, 
zmorejo sprejemati različnost in se odgovorno odločajo v 
dobro vseh, pri vsem tem pa se zavedajo svojih omejitev, ki 

jih vidijo kot priložnost za graditev skupnosti. 

Kako bi apostolat duhovnih vaj lahko postal zanimiv tudi 
za ljudi, ki sicer ne prihajajo v dom duhovnih vaj?

V naši vsakoletni ponudbi je kar nekaj programov, ki so 
namenjeni uvajanju v ignacijansko duhovnost in ignacijan-
ske načine molitve. Na nek način so to prav vsi programi, 
ki jih izvajamo poleg samih duhovnih vaj, saj prav vsi 
vsebujejo prvine ignacijanske duhovnosti. Še posebej pa 
naj omenim vikend programa Uvajanje v krščansko med-
itacijo in Kako poslušati in slišati Boga ter dvomesečni 
program Osnove razločevanja, ki smo ga prvič izvedli prav 
v tem letu. A za te programe je že potrebno priti v dom. 
Ena od oblik širjenja ignacijanskih duhovnih vaj med tiste, 
ki še ne prihajajo v dom, pa so gotovo Postne in adventne 
duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Te s pomočjo laiških 
duhovnih spremljevalcev, ki so se usposabljali v okviru 
programov Ignacijevega doma, izvajamo v različnih krajih 
po Sloveniji. Za mnoge je to prvi okus osebnega odnosa z 
Bogom. Med ljudi se trudimo širiti tudi eksamen. Pisnim 
različicam tega daru sv. Ignacija smo v tem letu dodali 
še tri zvočne vodene eksamne, ki so dostopni na spletni 
strani Ignacijevega doma. Različne oblike molitve širimo 
tudi preko spletne strani moli.si, naročniki pa vsak teden 
prejemajo spodbudo za premišljevanje ob nedeljskem 
evangeliju – lectio divina. Vsi ti načini lahko ljudi posto-

Vabilo Sonca v dom duhovnih 
vaj; Plečnikov steber z nap-
isom IHS pred domom

Logotip doma

Na duhovnih vajah
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pno pripeljejo do želje po ignacijanskih duhovnih vajah.  
In ne nazadnje, nas prav ta čas korona krize spodbuja k 
iskanju novih načinov, kako prinesti to dragoceno jezuitsko 
dediščino med čim širši krog ljudi. Sicer pa menim, da je 
najbolj zanesljiva pot do ljudi osebna. Morda s pričevanji. 
Ljudje želijo vedeti, zakaj se »splača« nekaj poskusiti in 
kaj konkretno bodo s tem pridobili.   

Česa je nekatere ljudi po vašem strah, da se ne odločajo 
za osebne duhovne vaje oz. globljo pot spoznavanja sebe 
in Boga?

Mislim, da je razlogov več. Današnja družba pred človeka 
postavlja vse polno zahtev in idealov. Začne se že s prvimi 
testiranji otrokovih sposobnosti in spretnosti v najzgod-
nejšem obdobju, nadaljuje s šolskim uspehom, lepotnimi 
in drugimi ideali, ki jih širijo najrazličnejši mediji in tako 
naprej. Vse, kar ni popolno, je treba skriti ali pa kako 
drugače upravičiti, da sme obstajati. Človekovo zaupanje v 
Boga mora biti zares močno, da zmore v svojih šibkostih in 
slabostih uvideti Božji načrt in priložnost za rast. Delo na 
sebi je sicer popularno, a s čim manj truda in s čim hitre-
jšimi rezultati. Tako je lažje slediti tistim, ki obljubljajo 
rezultate v desetih korakih, kot pa stopiti na pot globljega 
spoznavanja sebe in spreobrnjenja, ki je včasih tudi boleče, 
predvsem pa dolgotrajno in zato za naš hiter tempo življen-
ja nezanimivo. Današnjemu človeku tudi manjka osebnega 
izkustva Boga. Otroci pri verouku zgolj pomnijo podatke 
in molitvene obrazce, v družinah ni molitve, Božjo Bese-
do le poslušamo, ne spustimo pa je do srca, nekaj sekund 
tišine med sv. mašo je že pravi čudež, o Bogu v glavnem le 
govorimo, namesto da bi ga okušali. Če pa se že zgodi, da 
se nas Bog dotakne, njegov šepet kaj hitro preglasi mnošt-
vo dražljajev, ki smo mu izpostavljeni na vsakem koraku. 
In če temu dodamo še raznovrstno  obljub polno duhovno 
ponudbo, slab ugled katoliške Cerkve, ne ravno lahek 
položaj kristjanov v našem okolju ter dejstvo, da živimo v 
blaginji, ki daje lažen občutek varnosti in samozadostnos-
ti, ki ga nikakor nismo pripravljeni zamenjati za ogledalo 
resnice, ki nam ga nastavlja Bog, ni težko razumeti, zakaj 
se za globljo pot odloča le peščica ljudi.    

Kakšna je vaša izkušnja z molitvijo; posebej tisto iz 
človeškega srca v Božje srce – kaj človek pridobi?

Z ignacijanskimi duhovnimi vajami sem se srečala v štu-
dentskih letih. Od takrat so postale moj vsakoletni sprem-
ljevalec, molitev iz srca v Božje srce pa del mojega vsak-
dana. Sprva se mi je Bog razodeval skozi življenje Jezusa 
Kristusa, ki sem ga le bolj površno poznala, saj sem bila 
zaradi bivanja v internatu deležna le nekaj malega osnov-
nošolskega verouka. Spomnim se, kako so me prevzemale 
zgodbe iz Jezusovega življenja, v katere sem se smela 
vživljati. Takrat sem zahrepenela po tem, da bi temu Jezusu 
tudi sama postala podobna. Kasneje  me je Gospod zorel v 
sprejemanju sebe in svoje preteklosti ter v iskanju smisla 
življenja s slepoto. Tako ta moja življenjska preizkušnja, 
kakor tudi druge moje temne plati, so po potrebnem času in 
ob spodbudah duhovnega spremljevalca postale vir globlje 
povezanosti z Bogom, pa tudi priložnost za učenje pre-
potrebne ponižnosti in razumevanja stisk drugih. Gospod 
me je in me še nežno a vztrajno osvobaja perfekcionizma, 

Živa prisotnost 
Jezusa Kristusa

Kapela v Ignacijevem domu
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zagledanosti vase, pretiranega ukvarjanja s preteklostjo 
in prihodnostjo, načrtovanja stvari, ki niso v moji moči… 
in me uči širokega pogleda na stvari, ljubečega odnosa 
do ljudi, odgovornega ravnanja do stvarstva in zaupnega 
odnosa z Njim. Brez dvoma so sadovi tovrstnega druženja 
z Gospodom tudi: več notranjega miru, manj strahu zase, 
za svoje bližnje in za prihodnost, večja notranja svoboda, 
trdnejša vera, globlja predanost Božji volji, več konkretne 
moči za premagovanje stisk in večje upanje za prihodnost. 
Nenazadnje pa je razločevanje postalo temelj vseh mojih 
večjih odločitev, eksamen pa kompas, s katerim preverjam 
smer svojega vsakdana. 

Ali se v času korona virusa povečalo zanimanje za 
duhovne vaje, osebno spremljanje itd.?

Na to vprašanje bi težko odgovorila z da ali ne. To leto je 
v vsem tako zelo drugačno, da ga bo v pravo luč postavil 
šele čas, ki prihaja. Kvantitativno gledano bo to leto got-
ovo prineslo največje število udeležencev duhovnih vaj 
do sedaj. Vendar je pri interpretaciji teh številk potrebno 
upoštevati dvoje. V času zaprtja javnega življenja, ko je 
moral svoja vrata zapreti tudi Ignacijev dom, smo prvič do 
sedaj ponudili duhovne vaje na daljavo. Odziv je bil velik. 
Samo v treh razpisanih terminih v času spomladanske epi-
demije, se jih je udeležilo 94 oseb. Udeležencem smo vsak 
dan pošiljali gradivo po elektronski pošti ter jih povabili k 
opravljanju najmanj dveh enournih molitev dnevno. Tisti, 
ki so jim to razmere dovoljevale, pa so opravljali štiri. Vsi 
udeleženci pa so bili spremljani bodisi po telefonu ali preko 
drugih možnosti komuniciranja na daljavo. Medtem ko je 
bilo zanimanje za to obliko duhovnih vaj res veliko, pa se 
vsaj v času spomladanskega zaprtja ljudje niso kaj dosti 
odzvali na možnost pogovora z duhovnikom po telefonu, 
ki smo jo prav tako ponudili. Na drugi strani pa smo lahko 
letos veseli tudi odziva na razpisane duhovne vaje, ki smo 
jih izvedli v poletnem času z nastanitvijo v domu. A tudi tu 
težko rečemo, ali je šlo za večjo potrebo ljudi po globljem 
duhovnem življenju, ali le za koriščenje možnosti turis-
tičnih bonov, s katerimi so udeleženci lahko poravnali del 
stroškov bivanja. Tako za zdaj ostajamo pri hvaležnosti, da 
smo tudi v teh drugačnih razmerah našli način, kako ljudem 
ostati blizu in na nekoliko drugačen način širiti zaklad 

ignacijanskih duhovnih vaj. 
 
Imate kakšne posebne načrte glede programa v prihodn-
jem letu?

Velika obogatitev za ekipo Ignacijevega doma je p. Milan 
Bizant, ki se nam je pridružil letos jeseni. Z njim smo goto-
vo dobili tudi nove ideje, ki jih bomo z veseljem pospremili 
v življenje. Sicer pa bomo v prihodnjem letu ponudili vse 
programe, ki so jih v preteklosti udeleženci prepoznali kot 
dobrodošle. Prvič bomo razpisali termin za osebno spreml-
jane duhovne vaje, ki smo jih do sedaj izvajali le za posa-
meznike po dogovoru. Na osnovi letošnje izkušnje bomo, 
ne glede na epidemiološko situacijo, izvedli duhovne vaje 
na daljavo za tiste, ki iz kakršnih koli razlogov ne želijo ali 
ne morejo priti v dom. V prvi vrsti pa bomo seveda odprti 
za izzive, ki jih bo prinesla negotova prihodnost.  

p. Rok Bečan 

P. Rok, ti že nekaj časa sodeluješ v Ignacijevem domu 
duhovnosti kot mlad jezuit. Kako razmišljaš o svoji 
izkušnji dajanja duhovnih vaj in osebnega spremljanja 
ljudi?

Moja izkušnja v zvezi z duhovnimi vajami je bila najprej 
prejemanje. Pred 18 leti sem kot študent humanistike prvič 
opravljal 5-dnevne duhovne vaje v tišini, pri p. Milanu Bi-
zantu, takrat študentskem duhovniku v Mariboru. Izkušnja 
je bila pozitivna, vsako leto znova od takrat me nagovarja 
v različnih oblikah, ob različnih voditeljih in skupinah, v 
različnih krajih in jezikih. Kot jezuit novinec sem prvič 
spremljal na duhovnih vajah pred 11 leti, dajanje oziroma 
vodenje duhovnih vaj pa je izkušnja mojih zadnjih dveh let, 
kar sem duhovnik in kar spet delam v Ignacijevem domu 

p. Rok Bečan
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duhovnosti.
Mislim, da smo jezuiti v Sloveniji res prepoznavni po 
duhovnih vajah, ljudje so nam za to hvaležni, in tako k tej 
obliki pastorale pristopam z velikim spoštovanjem. Pa tudi 
z domačnostjo, ker je s tem povezano nekaj zelo bistvenega 
za moj in naš jezuitski duhovni poklic. Iz letnih duhovnih 
vaj in mesečnih duhovnih obnov, iz vsakdanje molitve in 
eksamna ter iz kulture duhovnega podeljevanja in poslušan-
ja raste moja živa vera … In predstavljajte si, kako je v tem 
duhovnem vrtu (oziroma kar »domu«) lepo srečevati na 
enako globok način (kot sobrate) še udeležence duhovnih 
vaj in spremljance. Zaupanje ljudi, ki se razvije ob duhov-
nem pogovoru, je mnogokrat poživitev moje vere.

Zavedam se, da sem med začetniki v duhovnem spreml-
janju in vodenju, pač kot mlad jezuit, marsikdaj nespreten. 
Kot tak moram posebej gojiti pozornost do ljudi, odprtost 
do njihovih duhovnih potreb in lastnega odnosa z Bogom. 
Pripravljanje DVŽ (duhovnih vaj v vsakdanjem življenju) 
v zadnjih dveh letih je bilo kar pravšnja šola poglobitve 
zame, čeprav sem se z vsemi duhovnimi vsebinami srečal 
že kot jezuitski bogoslovec, novinec ali celo prej. Ob pri-
pravljanju pisnega gradiva, ob njegovem razlaganju in ob 
odzivu udeležencev sem ponovil tudi sam pri sebi struk-
turo ignacijanske molitve ob Svetem pismu in pa enega in 
drugega načina eksamna, pa utrdil metodo duhovne podel-
itve v skupini v treh krogih. Ob sovodenju izobraževalnih 
programov sem še sam kakšno stvar globlje naštudiral in 
ponovil etiko duhovnega spremljanja …

Še večje bogastvo pa so srečanja s posamezniki različnih 
starosti, stanov in verskih (pre)izkušenj … Ker delamo 
v Domu kot ekipa, sem deležen srečanj z udeleženci 
duhovnih vaj in vikendov, ki jih vodijo tudi drugi patri 
in laiki, horizonti Cerkve so se mi kar razširili. DVŽ me 
kdaj potegnejo h kakšni skupini izven Ljubljane, npr. v 
Vodice, Radovljico, Celje, Olimje … Nekateri ljudje se 
redno vračajo in se vedno bolj poznamo, drugi pa pridejo, 
ko se znajdejo na razpotju, v krizi srednjih let, ranjeni ali 
v okrevanju, iz hvaležnosti … Skupaj se učimo prilaga-
janja posameznikom v terminih programov, v temah in 
poslušanju Božje besede; tako pri udeležencih programov v 
skupinah kot pri posameznikih, ki delajo duhovne vaje ali 

pridejo na spremljanje. 

Kje vidiš nove možnosti in priložnosti za to?

Marsikje. Ko so se zaradi zaprtja Ignacijevega doma zaradi 
epidemije koronavirusa naše duhovne vaje preselile na 
splet in smo imeli pogovore na daljavo, smo presenečeni 
srečali nove udeležence: bolnike ali uboge, ki si ne morejo 
privoščiti obiska v domu duhovnih vaj, pa bolj oddaljene 
z obrobja Slovenije ali iz tujine, ki ne morejo v Ljubljano; 
ali pa koga, ki to ne more zaradi družinskih omejitev ali ob-
veznosti, uspe pa preko elektronske pošte in telefona. Nove 
možnosti so tudi pri poglobitvah kakšne posebne metode 
molitve; v lanskem letu smo se recimo posvetili molitven-
emu pregledu dneva ali eksamu, priredili nove različice 
ter vodenje te molitve posneli v mp3 obliki in jo ponudili 
na spletu. Še večji krog priložnosti odpirajo laiki in re-
dovniki(-ce), ki se poleg jezuitov usposabljajo na področju 
duhovnosti za vodenje molitve, moderiranje skupin in 
duhovno spremljanje posameznikov. Vsak od njih prinaša 
ustvarjalnost, ki ljudi iz njegovih delovnih in življenjskih 
krogov povezuje z Bogom; vsak od njih srečuje drugačna 
vprašanja in na pristen način išče Božji odgovor nanje.

Od kje nekdo, ki vodi duhovne vaje in spremlja ljudi, črpa 
moč, modrost, ideje, kako deluje Kristus po Sv. Duhu?

Prej sem že opisal, kako so se ti navdihi oblikovali skozi 
čas, ob srečanju z ljudmi ter ob izzivih in različnih de-
lovnih nalogah. Verjetno pa je to vprašanje še bolj osebno. 
Moji viri šepetanj z Bogom … vprašajte Njega, zakaj in 
čemu! »Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu 
posebej, kakor hoče« (1 Kor 12,11). Mene je k intimnosti z 
Bogom recimo peljalo cerkveno petje, včasih so temu rekli 
»duhovnoritmično«, pa »taizejsko« - ob tem sem se učil, 
kakšna občutja odmevajo v pesmi, kdaj v življenju se verzi 
in melodije vračajo. Kot vzdihi, ki pomagajo z Bogom 
preplesti ves dan. Moliti mi pomagajo sprehodi v naravi in 
po gorah, umiritev v tišini, npr. tudi med vožnjo, iskreno 
prenašanje občutij, tudi negativnih, pred Prijatelja … Moč 
za duhovne vaje včasih črpam iz nemoči, iz lastnih ran in 
lastnih tolažb zanje. Tako je nastalo moje novomašno gles-
lo »Moj ljubljeni sin« (Mt 17,5) in po njem duhovne vaje 
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za druge. Skavtsko geslo »Bodi pripravljen« sem povezal z 
zanimanjem za prihodnost oziroma eshatologijo –  »Bodite 
pripravljeni, kajti, kajti ob uri, ko ne pričakujete …« (Lk 
12,40) Kriterij duhovnega človeka pa je tudi ogibanje 
»lakote« – kje drugje se duhovno potepam, pa ne najdem 
hrane – tam je tudi ne bo za druge.

Ob lastnih navdihih so opora »metodološke« smernice, ki 
sem jih dobil preko jezuitskih patrov, ki so me spremljali: 
Slovencev Bizanta, Lavriča, Poljanška, Lovšeta, Robleka 
(npr. iz njegove in Platovnjakove knjige »Moliti s telesom, 
dušo in duhom«) in tistih iz tujine. Z nekaterimi sem imel 
možnost sodelovati tudi v ekipi Doma, pa v izobraževal-
nem delu s področja duhovnosti. To osebno izkušnjo 
cerkvene tradicije, ki jo oblikuje Duh, pa povezujem s 
čtivom iz jezuitske karizme ali drugih karizem, ter z litur-
gičnim letom. Kot mlad mašnik še vedno črpam iz čudenja, 
kako je priprava na važnejše praznike (advent, post) in 
potem samo njihovo praznovanje (božični čas, velikonočni 
čas, Marijini in tudi svetniški godovi) temeljito in postop-
no poglabljanje v razodevanje Boga po Kristusu, Svetem 
Duhu, svetih ljudeh … Sveto pismo se v času in prostoru 
narave in človeških prelomnih trenutkov in srečevanj opla-
jata z neizčrpnimi navdihi.
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Najina pot

V okviru Najine poti (zakonske skupine) že vrsto let stalno 
potekajo duhovne vaje za zakonce in tudi v pripravi na za-
kon, kar je pred davnimi leti začel p. Vital Vider, p. Andrej 
Benda pa ta apostolat ob njem nadaljuje. Apostolat je torej 
preizkušen in utečen ter ključno navezan na duhovne vaje. 
Ker zakonske skupine vodijo zakonci sami, spremljevalci 
pa so patri jezuiti, se to oboje med seboj močno prepleta. 
V ta namen smo ista vprašanja postavili p. Vitalu Vidru, p. 
Andreju Bendi in zakonskemu paru Alenki in Sebastianu 
Mohar.

Kako vidite duhovne vaje za zakonce; kakšno povezavo 
imajo z Ignacijevimi duhovnimi vajami?

p. Vital 
Misijoni so bili za jezuite vedno eden od njihovih apos-
tolatov. To so bile duhovne vaje za župnijsko občestvo. 
Vsebovale so vse temeljne resnice, o katerih  sicer govorijo 
duhovne vaje: o Bogu, o Božji zamisli človeka, o zlu in 
grešnosti ter o Kristusovem nauku in odrešenju, o Cerkvi 

p. Vital Vider p. Andrej Benda

Alenka in Sebastian Mohar

in zakramentih ter našem krščanskem poslanstvu, pose-
bej seveda poročenih. Misijonarji so jim v svojih govorih 
približevali te verske resnice. Posamezni zakonski pari so 
po teh govorih začutili, da bi želeli še več. Ko so slišali, da 
je to mogoče na duhovnih vajah, so se odzvali. Iz duhovnih 
vaj zanje so potem vzklile zakonske skupine Najina pot. Od 
takrat naprej so temelj in moč teh zakonskih skupin vsako-
letne duhovne vaje. Zdaj je izšla posebna števila internega 
časopisa »Najina pot« »Duhovne vaje Najina pot« (304 str.) 
z vsemi duhovnimi vajami za vsako leto, štiri desetletja.   

p. Andrej
Duhovne vaje za zakonce so seveda prilagojene dinamiki 
zakonskega življenja, ker je v ospredju odnos med za-
koncema. Zato je v ospredju pogovor med zakoncema, 
vendar je pregneten z branjem in molitvijo evangeljskega 
odlomka. Torej se prepleta molitev ob evangeliju, pogov-
or zakoncev ob izzivih vsakdanjega življenja, kjer potem 
odkrivata, kaj je zanju najbolje. Pomembna sestavina je 
večerna podelitev, kjer se z iskrenim pripovedovanjem 
njihovih uspehov, napak in iskanj medsebojno spodbujajo 
in utrjujejo na njihovi zakonski poti.

Alenka in Sebastian
Duhovne vaje za zakonce so umik iz vsakdanjega sveta, 
možnost za to, da prisluhnemo Bogu in zakonci razločuje-
mo tisto, kar je dobro od tistega, kar ruši in načenja najino 
povezanost z Bogom, drug z drugim, z najinimi najbližjimi 
in ljudmi okrog naju. Je možnost, da prisluhnemo Bogu kot 
posamezniki in kot zakonci, v tihemu pogovoru z Bogom 
in v dialogu med možem in ženo. Pogovor o življenjskih 

Duhovne vaje Najina pot v eni knjigi
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temah prek Svetega Duha vodi k pomembnim življenjskim 
odločitvam.

Verjetno so prav v zakonu praktične posledice duhovnih 
vaj še najprej in najbolj vidne, saj so otroci in sozakonec 
še najbolj občutljivi za vse, kar prihaja od človeka; kako 
vidite praktične posledice duhovnih vaj v konkretnem 
življenju? Kaj vam zakoncem pomenijo vsako leto?

Alenka in Sebastian
Duhovne vaje odmevajo v najinem konkretnem življenju 
tako, da naju (1) trdneje povežejo med seboj in z Bogom, 
(2) da pogledava na prehojeno pot, se pogovoriva o pretek-
lih pravih in napačnih odločitvah, (3) da poslušava, kaj 
nama Bog želi povedati in da (4) sprejmeva odločitve za 
prihodnost, ki naju vodijo v dobro življenje, povezano v 
Bogu. 

p. Vital
Vedno znova slišim od parov, ki so bili na duhovnih vajah, 
kako potem otroci doma ugotavljajo, da sta se starša malo 
spremenila. Starejši otroci pa da jim včasih kar rečejo: »Po-
jdita na duhovne vaje, saj jih že potrebujeta!«.. 

p. Andrej
Prvi in najbolj viden sad duhovnih vaj je poživljen odnos 
med zakoncema. Je tudi veliko praktičnih sadov-skle-
pov: zavedanje, kako pomembno je, da si vzamejo čas za 
negovanje medsebojnega odnosa s pogovorom in drugimi 
oblikami bližine, za več skupne molitve, tako zakonske kot 
družinske, za več pozornosti, kaj se dogaja v otrocih in bolj 
zavesten trud pri vzgoji, … Poznam kar nekaj parov, ki so 
prvič prišli na duhovne vaje, ker so »morali«. Vztrajamo 
namreč, da gre par, ki se želi pridružiti zakonski skupini, 
vsaj enkrat na duhovne vaje. Ko pa je član skupine, pa se 
priporoča, da se jih udeleži vsaj enkrat letno. Potem so 
ugotovili, kako blagodejno vplivajo na njihovo osebnost-
no in duhovno rast, da nastopijo obdobja, ko pridejo celo 
dvakrat na leto. Praktična posledica duhovnih vaj so vseka-
kor skupine zakoncev, ki so nastale na izkušnji duhovnih 
vaj. To izkušnjo potem želijo nadaljevati v vsakdanjem 
življenju. Lahko bi celo rekli, da so vsakomesečna srečan-
ja skupine, kot neka oblika duhovnih vaj v vsakdanjem 

življenju, ker morajo ob molitvi in pogovoru ob evangeliju 
preverjati svoje življenje v zakonu in družini. 

Kako gledate na duhovno spremljanje v zakonu? Pri-
poročate, da imata zakonca vsak svojega duhovnega 
spremljevalca, mogoče tudi istega, ali pa sta si spremlje-
valca kar drug drugemu? Kakšen pomen ima duhovno 
spremljanje v zakonu?

p. Andrej
Duhovno spremljanje je širok pojem, ki se v Najini poti 
uresničuje na različne načine. Najprej sta zakonca tista, ki 
sta drug drugemu duhovna spremljevalca, če se le zave-
data moči zakramenta svetega zakona in je med njima 
dovolj iskrenosti in zaupanja, da si delita notranji svet. 
Zato so ravno duhovne vaje tisti prostor in čas, kjer se učita 
poslušati Božjo besedo in prisluhniti drug drugemu ter si 
podeliti tisto, kar nosita v sebi. Druga oblika duhovnega 
spremljanja so pari, ki vodijo mlajše zakonske skupine. 
So kot bolj izkušeni bratje in sestre v zakonskem stažu. S 
svojo besedo in izkušnjo kažejo mlajšim parom lepoto živl-
jenja v dvoje. So pa tudi tisti, ki s svojo izkušnjo pričujejo, 
kako iti skozi različna obdobja skupnega življenja in kako 
premagati različne težave in krize, ki so prisotni v vsakem 
odnosu. Nazadnje pa sva tukaj p. Vital in p. Andrej skupaj 
s še nekaterimi jezuiti, ki nama pomagajo pri spremljanju 
posameznih skupin.  Zakonci znova in znova pritrjujejo, 
kako pomembna je prisotnost patra v skupini, ki s svojim 
zgledom in besedo pomaga živeti zakon bolj polno.

Alenka in Sebastian
Duhovno spremljanje je zelo pomembno, pri čemer se 
nama zdi smiselno, da sva zakonca naprej opora drug dru-
gemu, ob spremljanju skupnega duhovnika, ki naju pozna 
kot zakonca, a tudi kot posameznika. Duhovna rast vsakega 
posameznika in para napreduje, kadar poteka sinhrono, 
usklajeno, tako da med zakoncema kljub različnostmi ne 
nastajajo vrzeli, ampak jima prav skupni duhovni sprem-
ljevalec pomaga, da zakonca drug drugega razvijata in 
plemenitita. 

p. Vital
Velikokrat je duhovni spremljevalec parov kar pater, ki 
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je imel duhovne vaje. Večkrat seveda tudi kdo drug. Gre 
za osebno izbiro para. Na poseben način pa so »duhovni 
spremljevalci« kar pari v zakonski skupini, ki s svojimi 
izkušnjami bogatijo tudi ostale pare. 

Kaj je navadno najbolj težko, ko gre za prenos duhovnih 
vaj v vsakdanje življenje?

Alenka in Sebastian
Navadno je najtežje dosledno uresničevati sklepe, ki zahte-
vajo veliko samodiscipline za spreminjanje bodisi navad 
bodisi osebnostnih lastnosti ali medčloveških odnosov. 
Prav zato so redne duhovne vaje tako zelo pomembne, da 
nas vedno znova vračajo k dobremu in k spominjanju, kako 
pomembno je prisluhniti Božjemu glasu. Dajejo nam tudi 
možnost pogleda z razdalje – na svojo osebno duhovno rast 
ter zakonsko in družinsko življenje.  

p. Vital
Za uresničevanje spoznanj in Božjih navdihov iz duhovnih 
vaj v vsakdanjem življenju je največja ovira pomanjkanje 
časa, ki bi ga potrebovala za svoj odnos in za redno prever-
janje spoznanj v vsakdanjih dogodkih. Druga velika težava 
je pa splošno vzdušje v javnosti, ki ne samo da ne podpira, 
ampak celo na različne načine (internet…) napada njune 
ideale z duhovnih vaj.

p. Andrej
Vsi, ki smo izkusili duhovne vaje, vemo, kako težko je 
včasih živeti sadove duhovnih vaj, ko se vrnemo v ritem 
vsakdanjega življenja. Pri zakoncih, ki so ves čas razpeti 
med zahtevnimi službami, skrbjo za preživetje družine, 
vzgojo otrok, telesno in duševno zdravje, je ta prehod 
včasih še bolj zahteven. Vendar zakonci, ki redno hodijo 
na duhovne vaje, ugotavljajo, kako vsakoletni obisk dv in 
mesečna srečanja skupine pozitivno vplivajo na njun zakon, 
na vzdušje v zakonu in družini, na vpetost v okolja kjer 
delajo in živijo. Torej so duhovne vaje kot kvas, ki počasi 
spreminja njihov odnos do Boga, zakonca, otrok in okolice. 
Pomaga jim, da vedno bolj na polno živijo svoj zakon, se 
bolj zavestno posvečajo otrokom, so prisotni kot kristjani 
na svojih delovnih mestih, soseski, župniji….

Srečanje 
zakonske 
skupine

Zakonci na 
duhovnih 
vajah                 

Kaj vas v Duhovnih vajah najbolj pretresa, vam ostaja 
najgloblje v srcu?

p. Vital
Na duhovnih vajah redno doživljam »vetje Sv. Duha« nad 
udeleženci in v njih. Velikokrat opazim, da se je nekoga dotak-
nil stavek, za katerega ne bi nikoli mislil, da bo tako učinkoval. 
Takrat se dobro počutim, ker računati na naše človeške besede bi 
bilo res bedno.       

Alenka in Sebastian 
Najgloblje naju prevzame občutek povezanosti, pomirjenosti 
z Bogom. Nekakšna uglašenost, občutek radosti v zakonski 
povezanosti. Včasih tudi razrešitev kakšnih vprašanj, negotovih 
življenjskih odločitev, ki so v vsakdanjiku predmet spora in se la-
hko naselijo med zakoncema. Najgloblje v srcu nama ostane nek 
občutek gotovosti, da bo v življenju vse dobro, če bova sledila 
Božjemu glasu. 


