
1. ALFA ZA ODRASLE 

 

Vsak dan si zastavimo na 

tisoče vprašanj: kaj obleči, 

koliko bo spet okuženih, 

kakšno bo vreme, kaj je še 

treba kupiti, … 

V trenutku pomembna vprašanja, so čez nekaj dni 

zagotovo že pozabljena, npr.:  Zakaj sem tu? Kaj 

je smisel? Kam grem? Je življenje kaj več kot 

to? Toda redko si vzamemo čas za razmislek o 

vsem tem. Zato obstaja program Alfa. 

Alfa je kraj, kjer si lahko zastavimo vsa ta velika 

življenjska vprašanja in razmišljamo o njih na 

glas. Gre za sproščena srečanja, na katerih lahko 

vsak deli svoje misli, mnenja in vprašanja. Brez 

strahu, da bi ga kdo obsojal. 

Alfa je za vsakogar, ne glede na prepričanje. 

Udeležijo se ga lahko verni, manj verni in neverni.  

Srečanja bodo dvakrat na mesec, da izpeljemo 

program 11 srečanj. 

 

2. BIBLIČNA SKUPINA 

 

Sveto pismo je resnično 

knjiga nad knjigami, ne 

le po razširjenosti v 

vseh jezikih, ponatisih, 

ampak nedvomno tudi po vsebini. Po njem nam 

govori sam Bog in nam odkriva globine in smisel 

pravega življenja, ki je v osebnem odnosu z Njim, 

v Njegovi ljubezni in v ljubezni do bližnjih. 

Njegova Beseda je živa in neizčrpen vir navdiha 

vsakomur, ki se ji približa s odprtim srcem. Vedno 

je aktualna, njene obljube in napovedi se 

uresničujejo tudi v našem času.  

Srečanja bodo enkrat mesečno. 

3. DUHOVNO BRANJE SVETEGA PISMA 

 

V skupini se bomo seznanili s 

koraki t. i. »lectio divina«, ki 

je ena od metod branja 

Svetega pisma. 

Po tej metodi bomo poskusili brati evangeljski 

odlomek naslednje nedelje in se tako srečati z 

Živim Jezusom. 

Srečanja bodo enkrat mesečno.  

 

4. SPREMENJENI 

 

DOŽIVITE  

SVETO MAŠO  

NA NOV NAČIN!! 

»Spremenjeni« je program, ki razlaga pomen in 

smisel svete maše. Je program s konkretnimi 

koraki za globlje doživetje svete maše. 

Prek dinamičnih in življenjskih nagovorov ter 

pričevanj odpira nov pogled v globino svete 

maše, ki spreminja življenjske poti 

posameznikov. 

Srečanja bodo enkrat mesečno. 

Ta program priporočam staršem prvoobhajancev. 

 

5. ZAKONSKA SKUPINA 

 

Mnogo parov se zaveda, 

da dober odnos med 

možem in ženo vodi v 

srečno družino in 

omogoča, da otroci vidijo  

očeta in mater na delu: kako se pogovarjata, kako 

rešujeta probleme in premagujeta preizkušnje, 

kako si odpuščata, kako negujeta svoj odnos, kako 

sta pozorna drug do drugega, kako odločata. 

Da bi zakoncem pomagali pri gradnji dobrih 

medsebojnih odnosov, jim omogočamo 

povezovanje v zakonske skupine. V njih se 

srečujejo možje in žene, ki jim ni vseeno, kaj se z 

njihovimi družinami dogaja, in bi radi zase in za 

svoje otroke odgovorno poskrbeli ter jih 

pripravili na življenjske izzive. 

Skupina se bo srečevala enkrat na mesec celo 

pastoralno leto. V skupino morata prihajate oba, 

mož in žena.  

 

6. SKUPINA ZA KRŠČANSKO KULTURO 

 

Skupina si prizadeva za 

prebujanje zavesti o 

krščanski kulturni dediščini 

in spodbuja nadaljnje 
razvijanje krščanske kulture. 

Iniciativna skupina si prizadeva za promocijo 

cerkvene likovne, glasbene in literarne 

umetnosti.  V ta namen, glede na možnosti 

organizira razstave, koncerte, literarne večere ter 

opozarja na kulturno dogajanje v bližnji okolici. 

Povezuje se s sorodnimi skupinami, 

organizacijami in društvi. 

Srečanja potekajo enkrat mesečno, oziroma po 

potrebi. 

 

7. KATEHUMENAT 

 

Katehumenat je program, 

da spoznamo ali obnovimo 

versko znanje o naši veri. 

Res je namenjen najprej 

tistim, ki želijo prejeti 

zakramente uvajanja v krščanstvo (krst, obhajilo 

in birmo), je pa zelo primeren tudi za odrasle, da 

poglobijo spoznanja o vsebini naše vere. 

Srečanja potekajo po eno uro na teden. Ta 

srečanja bodo potekala po zoomu do Velike noči. 



 

8.  VZGOJNO – TERAPEVTSKA SKUPINA 

 

Namenjena je staršem, ki 

želijo spregovoriti o težavah 

svojih otrok in skupaj iskati 

rešitve za premagovanje stisk 

zaradi vzgojnih težav.  

Namenjena je staršem, ki želijo spregovoriti o 

težavah svojih otrok in skupaj iskati rešitve za 

premagovanje stisk zaradi vzgojnih težav.  

Namen skupine je medsebojna delitev izkušenj, 

molitev za otroke in mlade, ki so zašli v težave in 

iskanje možnosti za razrešitev težav.  Skupina se 

bo srečevala 2x mesečno.  

 

9. SKUPINA ZA LOČENE 

 

Skupina Srce – za pomoč tistim, 

ki se ločujejo ali so ločeni, je 

varno mesto za okrevanje od 

bolečin ločevanja ali ločitve. 

V tem programu s 13 srečanji podpore na podlagi 

videoposnetkov in izmenjave spoznanj boste 

našli koristne nasvete za obvladovanje čustvenih 

pretresov in praktična orodja za odločanje. 

Program je preizkušen. Več kot milijon ljudi je 

našlo tolažbo in upanje.  

Srečevali se bomo dvakrat na mesec, 1. in 3. 

torek ob 20. uri. Srečanja bodo trajala po eno uro 

in pol. Prvo srečanje bo v torek 21. septembra. 

Stres ločitve je potrebno predelati, ker lahko 

pusti hude posledice. 

V skupino se lahko vključijo samo tisti, ki imajo 

to izkušnjo. 

Več: https://srcerazvezani.si/  

 

10. POHODNIŠKO-ROMARSKA SKUPINA 

namenjena družinam osnovnošolskih otrok 

 

Skupina načrtuje in organizira 

krajša peš romanja namenjena 

družinam osnovnošolskih 

otrok; npr. izlet v Trnovski 

gozd, na Čaven, Nanos, … 

Družine bi do izhodiščne točke prišle s svojim 

avtomobilom, sledi krajši pohod in druženje. 

Naloga skupine je, da pripravi opis poti. 

Izleti bi bili nekajkrat na leto (2-4x). 

Namen teh izletov je medsebojno druženje in 

spodbujanje gibanja na svežem zraku.  

 

 

Izberite enega  ali dva 

programa in sporočite svojo 

odločitev na naslov: 
alojzij.krzisnik@gmail.com.  

Program, ki bo imel dovolj prijav, se bo 

odvijal. Zato ne čakajte s prijavo. Po 

prijavi dobite vse nadaljnje informacije. 

 

 

Delovanje Cerkve in naše življenje po veri se 

odraža skozi 

1. oznanjevanje: »Vera je iz oznanjevanja« 

(Rim 10,17); 

2. bogoslužje: Po liturgiji Kristus nadaljuje v 

Cerkvi, z njo in po njej delo našega odrešenja; 

3. karitativnost: Življenjskost naše vere se 

odraža v dobrodelnosti. 
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