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Duhovne vaje študentske skupine, Log 2012



2 

 



3 

 

Biti drug drugemu dar 

 

Janez Pavel II. takole nagovarja mlade fante in dekleta v svoji knjigi 
Največja pa je ljubezen: 

»Obračam se zlasti na vas, fantje in dekleta, mladi in manj mladi, ki se 
bližate odločilnemu trenutku svoje izbire. Rad bi se dobil z vsakim izmed 
vas osebno, vas poklical po imenu, govoril z vami iz srca v srce o nadvse 
pomembnih stvareh, pa ne le za vas, temveč za vse človeštvo. Vsakega 
izmed vas bi rad vprašal: Kako misliš naložiti svoje življenje? Kakšne 
načrte imaš?« 

Jason Everet papeževe besede povzema: »Bog je ljubezen (1 Jn 4,8) in 
človeško naravo moškega in ženske je ustvaril po svoji podobi. Moški in 
ženske so torej ustvarjeni po podobi Ljubezni. Že zasnova moškega in 
ženskega telesa kaže na to, da sta ustvarjena drug za drugega. Nobeno 
od njunih teles samo na sebi nima popolnega smisla, brez drugega. 
Telo ženske je narejeno za telo moškega  - da sprejme vase dar 
življenja, telo moškega je ustvarjeno za telo ženske, da postane zanjo 
dar, ki poraja življenje. Vendar je našo poklicanost k ljubezni izkrivil 
izvirni greh. Namesto, da bi dajali, se moški velikokrat poslužujejo 
jemanja. Namesto, da bi sprejele dar življenja od moškega, se veliko 
žensk boji lastne plodnosti.« 

Bog, ki je ljubezen sama, nas je torej ustvaril, da bi bili kot 
moški/ženske njegovi sinovi/hčere, drug drugemu dar.  
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Uresničena ženska 

1. Njena drugačnost 
  

1. Drugačna kot moški – drugačnost od moškega ni pomanjkljivost, 
ampak bogastvo 

Pot do uresničitve: 
-      bodi vedno ženska 
-      sprejemanje ženskosti (svojega telesa, nihanja razpoloženja, čustev, 

si da ceno …) 
-      opora moškemu (z moškim ne tekmuje) 
-      da je na prvem mestu družina in ne kariera 
Stranpot: 
-      'možača' (prevzemanje moških del, dokazovanje) 
-      zavzemanje za enakopravnost in emancipacijo 
 

     
3.  Ustvarjena kot zavetje – že po svoji telesni zgradbi je tista, ki 
sprejema, tolaži in daje življenje 
Pot do uresničitve: 
-      odklanja splav, se bori za življenje 
-      vidi bližnjega in ga zaščiti 
-      umirjena v sebi – ob njej se lahko odpočiješ 
-      tista, ki tolaži in se ne smili sama sebi 
Stranpot: 
-      podpira splav 
-      odklanja svojo materinsko vlogo 
 
 
6.  Krhka – ta lastnost jo pogosto zavede v odločitve, ki jo podjarmljajo in 
iz nje naredijo sužnjo, 
Pot do uresničitve: 
-      ranljiva (prizna, da ne zmore) 
-      majhna, ponižna 
-      se pusti voditi (npr. pri plesu  ) 
-      zaupanje, prepuščanje, predanost 
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-      se ne prilagaja za vsako ceno 
Stranpot: 
-      podrejanje 
-      smiljenje sama sebi 
-      čustveno izsiljevanje 
-      nezaupanje 
-      'možača' 
 
 

1. Kako, v čem se veseliš svoje/njene drugačnosti? 

2. Kaj pri sebi/njej težko sprejemaš? 

3. Sklep: Kako živeti s to drugačnostjo? 
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2. Božja podoba 

 
2.  Povezana z Bogom – v povezanosti z Bogom bo postala prava 

zakonska žena, sicer ostane odvisna od moškega 
      Pot do uresničitve: 

-      prizadevanje za molitev 
-      prinašalka duhovnosti 
-      samouresničitev v povezanosti z Bogom 
-      v težkih trenutkih se nasloni na Boga in ne išče tolažbe v moškem 
-      da zaupa v Boga in verjame, da jo ima rad, četudi je moški ne vidi 
Stranpot: 
-      poveličevanje moža (moški postane Bog) 
-      duhovna lenoba 
 
  
4. Posoda Božje ljubezni – njeno telo je mehkoba in nežnost, 

Kraljica – ki obvladuje svoje strasti, 
Čistost – spolnosti daje mesto popolne, nesebične ljubezni, 
Lepota – njena lepota izvira iz Božje prisotnosti v njej – če ženska ceni 

svojo lepoto in razume, kako jo ceni Bog, hoče, da jo tako gledajo tudi 
moški 
Pot do uresničitve: 
-      rahločutnost 
-      darovanje (ni podrejena moškemu ampak se mu daruje) 
-      ne izbira nadomestkov 
-      sprejema in spoštuje samo sebe, svoje telo 
-      postavlja meje, zahteva svojo ceno 
-      ovrednoti spolnost 
-      obvladuje svoje strasti 
-      lepota, kot podoba Boga 
Stranpot: 
-      poveličevanje oz. preziranje svojega telesa 
-      razgaljanje, neprimerna obleka, neokusno lepotičenje 
-      izživljanje 
-      izkoriščanje svojih 'atributov' 
-      temeljenje na strasteh 
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-      razuzdanost, neokusnost 
-      prostitucija 
 
 

1. Kako, v čem se veseliš božje podobe v sebi/njej? 

2. Kje (ne)uspeš živeti te božje podobe? 

3. Sklep: Kako živeti s to božjo podobo? 
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3. Njena skrivnost 
 
5.  Tista, ki premišljuje in molči – kot Marija je poklicana, da v svojem 
srcu bolj premišljuje, kot razglaša, ne kritizira in deli nasvetov, ne obsoja 
ampak bolj sprašuje, 
Pot do uresničitve: 
-      zna biti tiho in zna povedati 
-      ne 'pametuje' 
-      zna se ustaviti in umiriti v sebi 
-      ne obrekuje, opravlja, kritizira 
-      drugega vzame resno, zna nositi bolečino 
-      išče, izroča, je potrpežljiva, vztrajna 
-      je ponižna 
Stranpot: 
-      kompliciranje, paničarjenje 
-      opravljanje  
-      vrtenje drugega okoli prsta 
-      brezglavo hitenje, nepremišljenost 
-      'kokoška', 'afna' 
  
  
8.  Skrivnost vredna iskanja – ženska mora biti tako skrita v Kristusu, da 
mora moški videti Kristusa, da bi lahko videl njo, 
Pot do uresničitve: 
-      ohranja dostojanstvo (intimo), se ne proda 
-      verjame, da ji ni treba ugajati (oblačenje, obnašanje, maske, 

spogledovanje, zapeljevanje…) 
Stranpot: 
-      razgaljanje 
-      skrivalnice, zapeljevanje 
 
 
9. Prisotnost in bivanje – že njena prisotnost spreminja ljudi in 

okoliščine; ne zaradi tega, kar dela, temveč zaradi moči njenega bitja,  
Pot do uresničitve: 
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-      stik s sabo (zavedanje sebe) 
-      mirna v sebi (pomirjena v ženskosti) 
Stranpot: 
-      'se meče ven' (izpostavljanje, iskanje neke pomembnosti) 
-      vidi samo sebe 
 
 

1. Kako, v čem se veseliš svoje/njene skrivnosti? 

2. Kako (ne)uspeš živeti s svojo/njeno skrivnostjo? 

3. Sklep: Kako želiš živeti z njeno/svojo skrivnostjo? 
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4. Njena izpolnjenost 
 
11. Obvladovanje sebe – iz tišine in miru črpa moč za obvladovanje sebe, 
da tudi v zunanjih izzivih odreagira premišljeno in umirjeno, 
Pot do uresničitve: 
-      ni panična, ne izgubi sebe 
-      ob nihanjih, močnih čustvih zna uporabljati razum 
-      zaupanje, vera, molitev 
Stranpot: 
-      paničnost, vrtenje v čustvih, histerija 
 
 
7. Žejna ljubezni – poklicana je da prva ljubi in je samo na ta način lahko 

tudi ljubljena, 
Pot do uresničitve: 
-      darovanje 
-      ni užaljena, se ne vrti okoli sebe – poskrbi za druge 
Stranpot: 
-      žejna užitka 
-      priklepanje nase 
-      izsiljevanje ljubezni 
 

1. Kako, v čem se veseliš svoje/njene izpolnjenosti? 

2. Kako (ne)uspeš živeti s svojo/njeno izpolnjenostjo? 

3. Sklep: Kako želiš živeti z njeno/svojo izpolnjenostjo? 
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5. Njeno materinstvo 
   
10.  Mati – njena odgovornost je v tem, da se uveljavi kot mati, kot tista, 
ki vsakemu da svoje mesto in se zna med svojimi otroki narediti majhna. 
Pripravljena je, da z žrtvovanjem same sebe in pozabljanjem nase, 
podarja življenje (dobesedno in duhovno), 
Pot do uresničitve: 
-      ponižnost, skrbnost  
-      vidi druge in jim da svoje mesto 
-      ustvarja dom 
-      stvari, malenkosti dela z ljubeznijo in ne z odporom 
Stranpot: 
-      možača, sprevrženost, plastična mama 
-      otroka izrablja kot sredstvo za lastno vrednost 
  
  
12. Priprošnjica – v vedno večji zaupnosti z Gospodom je poklicana, da 
prosi za milost za vse njene bližnje in celo človeštvo, 
Pot do uresničitve: 
-      do konca verjame v človeka 
-      se zavzame za drugega, poskrbi za drugega, verjame (in prosi), da bo 

pri Bogu izprosila pomoč 
-      prosi, ne boj se! 
Stranpot: 
-      nezaupanje, nevera 
-      lenoba 
  
13. Duša doma – ona ohranja luč vedno prižgano, ona je tista, ki ljubi do 

konca, s svojo skrbjo za vsakega člana je odgovorna za odnose v 
družini. 

Pot do uresničitve: 
-      drži 3 vogale pri hiši 
-      skrbi za pogovor z družino in za vse odnose 
-      ustvarja dom (domačnost, varno in toplo vzdušje, red, čistoča…) 
-      zbira in povezuje družino (skupna molitev, skupni obroki) 
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Stranpot: 
-      apatičnost 
-      egoizem – raje poskrbi zase, kot za druge (kariera, hobiji, druženje s 

prijateljicami, prosti čas, 'ki ji pripada' …) 
 
 

1. Kako, v čem se veseliš svojega/njenega materinstva? 

2. Kako (ne)uspeš živeti svojega materinstva oz. sprejeti njenega 

materinstva? 

3. Sklep: Kako želiš živeti svoje materinstvo oz. živeti z njenim materinstvom? 
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Uresničeni moški 

 

1. Njegova drugačnost 

 
1.  Tisti, ki se iz ženske rodi – če se ji bo približal z globoko ljubeznijo, bo 
ljubljen in bo sebe spoznal v celoti, ob njej se bo lahko odpočil, 
     Pot do uresničitve: 
-      dovoli si biti šibek, ranljiv, pristen 
-      tvega spregovoriti o sebi 
-      čistost, ljubezen 
     Stranpot: 
-      ogroženost 
-      'mačo', zagledanost vase 
  
2.  Moč in dejavnost – moški je poklican, da se žrtvuje za dobro drugih, 
ne pa da druge žrtvuje za lastno korist. Poklican je, da iz sebe naredi dar 
za druge, 
     Pot do uresničitve: 
-      videti drugega 
-      podaritev, angažiranost 
     Stranpot: 
-      preračunljivost 
-      egoizem 
-      hinavščina 
 

1. Kako, v čem se veseliš svoje/njegove drugačnosti? 

2. Kje (ne)uspeš živeti svoje drugačnosti oz. jo sprejeti? 

3. Sklep: Kako živeti to drugačnost oz. njegovo drugačnostjo? 
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2. Njegova moškost 
 
4. Opora – podpre prizadevanja svoje žene, svojih bližnjih, 
     Pot do uresničitve: 
-      zdravo presojanje, treznost, realnost 
-      volja, trud 
-      sodelovanje 
     Stranpot: 
-      ruši prizadevanje žene in podpira neumnosti 
-      ljubosumje 
-      lenoba 
-      tekmovalnost 
 
7. Odločnost – moški je nenadomestljiv v tem, da odločno postavlja 

jasne meje, razmejitve, zahteve, 
     Pot do uresničitve: 
-      uporablja razum 
-      pogum 
-      upa postavljati zahteve, meje 
     Stranpot: 
-      boji se sam sebe 
-      ne da se mu vztrajati 
-      -permisivnost 
  
8.  Vir moči – pohvala je dragocen vir moči in dar, ki ga moški da svojim 
bližnjim, da iz njega lahko črpajo moč za napore življenja, 
     Pot do uresničitve: 
-      se zaveda moči svoje pohvale, potrditve – zna to tudi deliti 
-      vera v samega sebe 
-      vidi drugega  
-      podaritev 
     Stranpot: 
-      ogroženost 
-      dvom vase, v svojo moškost (nima cene) 
-      pohvala je 'brez veze' 
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11. Vojak – notranji red, disciplina in jasen cilj naredijo moškega za 
vojaka, ki ve, kaj hoče, 
     Pot do uresničitve: 
-      red (notranji in zunanji) 
-      disciplina 
-      jasni cilji in vrednote 
-      odločnost 
-      tveganje 
Stranpot: 
-      'šlamparija', površnost 
-      popustljivost 
-      lenoba 

  
12. Bojevnik – ko je v službi bližnjega, v moči in dostojanstvu brani 

drugega, 
     Pot do uresničitve: 
-      mož beseda 
-      pogum 
-      zvestoba (idealom in človeku) 
     Stranpot: 
-      prestrašen 'cucek'/mačo 
-      'kroženje' (ni odločitev, 'cincanje') 
 

1. Kako, v čem se veseliš svoje/njegove moškosti? 

2. Kje (ne)uspeš živeti svoje moškosti oz. jo sprejeti? 

3. Sklep: Kako živeti svojo moškost oz. z njegovo moškostjo? 
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3. Njegovo očetovstvo 
 
3.  Očetovstvo – moški je poklican, da postane oče – da daje drugim 
življenje, to poklicanost mora prežemati moč za žrtev,  
     Pot do uresničitve: 
-      skrb za vsakdanje stvari (vrtec, drva, avto, šola, igra…) 
-      čistost, darovanjska ljubezen 
-      vera v drugega 
-      učenje, vzgoja 
     Stranpot: 
-      moški ponos 
-      užitek, delam kar mi paše 
-      priklepanje otrok nase 
-      otročjost 

   
5.  Prisotnost – podarjeni čas in prisotnost, je hkrati čas za njegov mir in 
zanj,  
     Pot do uresničitve: 
-      iskaje resnice, tistega kar je dobro, prav 
-      stati za svojimi besedami 
-      vztrajnost 
-      postavljanje mej 
-      pristnost kljub strahu 
-      zaupanje vase 
     Stranpot: 
-      beži v delo, odsotnost 
-      se ne umiri 
-      išče izgovore, izmikanje resnici, laž 
-      neodgovornost 
-      mlačnost, lenoba, pesimizem 

  
6.  Zgled – moški je s svojim vedenjem in besedami  zgled za celo družino 
in družbo 
     Pot do uresničitve: 
-      stoji za tem, kar misli 
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-      trudi se delati prav, čeprav je naporno 
-      zaveda se odgovornosti 
     Stranpot: 
-      se skriva za lažmi 
-      iskanje izgovorov 
-      noče sprejeti odgovornosti 
 
9.  Tisti, ki pospremi otroka v svet – s svojo trdnostjo in jasnostjo vliva 
otroku zaupanje, da bo zmogel samostojno pot, 
     Pot do uresničitve: 
-      soodgovornost pri vzgoji 
-      vera v otroka (v drugega) 
-      stoji na svojih nogah 
-      čistost, darovanjska ljubezen 
     Stranpot: 
-      to je za ženske (se ga ne tiče) 
-      delam kar mi paše 
-      lenoba 

  
10. Služabnik – moč da obvladuje, postane pristna, ko se nauči služiti, 
     Pot do uresničitve: 
-      majhnost, ponižnost 
-      umiranje sebi (ubijanje ega) 
     Stranpot: 
-      povzdigovanje nad drugega 
-      egoizem 
  
13. Krhkost – moški potrebuje nekoga, ki ga razume, da lahko odraste v 
odgovorno zrelo osebo. 
     Pot do uresničitve: 
-      ponižnost - odklopi ponos 
-      upa si biti ranljiv 
-      pristnost 
     Stranpot: 
-      zagledanost vase, mačizem 
-      nezaupanje v drugega 
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1. Kako, v čem se veseliš svojega/njegovega očetovstva? 

2. Kje (ne)uspeš živeti svojega očetovstva oz. ga sprejeti? 

3. Sklep: Kako živeti svoje očetovstvo oz. z njegovo očetovsko vlogo? 
 

 
 


