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 Urednikova beseda 

Kar smo torej videli in slišali, oznanjamo tudi vam, da bi bili tudi 

vi v občestvu z nami – in mi smo v občestvu z Očetom in njegovim 

Sinom Jezusom Kristusom. 

1 Jn 1,3 

Okrog novega leta je bilo v meni veliko veselja, ko sem iz dneva v dan ugotavljal, kako Bog 

kliče, kako v Exodus90 prihajajo novi fantje in možje, kako zagnani so možje iz stare 

bratovščine, ko ustanavljajo vsak svojo novo skupino, kako številni krščanski možje skupaj 

prepoznavamo, da smo lahko kos potrebam našega trenutka le z redno molitvijo in dosledno 

askezo ob pomoči bratske skupnosti. 

Bil sem že prej večkrat naprošen, da kaj povem o Exodus90, pa sem bil vedno v zadregi, kaj 

naj omenim, kaj izpostavim … Ta vprašanja so me vedno našla nekako nepripravljenega. Zdelo 

se mi je, da je toliko stvari, ki bi jih rad podelil in ko poskušam to spraviti v nekaj stavkov, 

vedno izpade kot neka komaj užitna godlja. Zato sem se pred vstopom v letošnji 90 dnevni post 

odločil, da bom pisal spletni duhovni dnevnik, da bi lahko še kdo sledil duhovnemu procesu, ki 

se dogaja v srcu in glavi udeleženca tega programa. 

Se je pa med novimi člani prav kmalu porodila ideja, da bi tisti, ki smo že dlje časa v tem 

procesu, zbrali svoja pričevanja v brošuri, da bi se drugi možje lažje odločali, da gredo na to 

pot ali pa z bolj mirno vestjo rekli, da v to ne gredo, da to ni zanje. Idejo sem preveril pri še 

nekaj možeh, ki so že šli skozi proces, in zdela se jim je dobra. Ko pa sem videl, da so tudi 

pripravljeni pisati, sem sprejel vlogo urednika. Pridružilo se je še nekaj drugih piscev in nastalo 

je to, kar berete.  

Kaj je pričevanje? Moj dobri prijatelj Dani Siter večkrat pove, da lahko pričujemo le o tem, kar 

je Bog storil za nas. Vse ostalo je prazno hvalisanje, ki ljudi pušča prazne ali jih celo odbija. 

Najbolj pa se Božja dela pokažejo v tistih stvareh, kjer smo najšibkejši. Recimo, da je to naš 

gnoj, stvari na katere nismo ponosni. Ko obračaš gnoj, pa vedno smrdi. Treba je počakati, da 

se gnoj predela v kompost, treba je počakati, da Bog naše slabosti predela v nekaj rodovitnega. 

In tedaj lahko nagovorimo tudi druge.  

Naša pričevanja so in (še) niso tak kompost. Gre za dolgotrajen proces notranjega 

preoblikovanja, ki ga ni mogoče na hitro zaključiti. Ker vem, kaj in kako se pogovarjamo na 

naših srečanjih, ob branju pričevanj v tej brošuri premišljujem o tem, kaj bodo ti možje v svojo 

podelitev napisali čez pet, deset ali dvajset let, ko bodo z Gospodom predelali še številne druge 

svoje slabosti, ki jim sedaj grenijo življenje. 

Vabim vas, da tako te izpovedi berete tudi vi. So kot neki »vmesni čas« na poti, ki še traja. 

Vsekakor pa se da v teh pričevanjih videti vzgibe, ki smo jih sami prepoznali v svojih potrebah, 

in so se v programu potrdili. Zato jih tudi delimo z vami, da bi se nam pridružili in bili z nami 

eno občestvo, kot pravi apostol Janez v svojem prvem pismu (glej zgoraj). 

Nihče pa vam ne bo zameril, če boste le zamahnili z roko in šli po svoje. Morda pa vas Bog 

kliče na neko drugo pot k večji popolnosti. Vabim vas le, da ta klic preverite, preden se odločite. 

Naj vam te izpovedi pri tem pomagajo. 
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Imam prijatelja, ki sem ga že lani povabil na to pot. Pa mi je energično odvrnil, da je to sedaj 

nekaj modernega, on pa se ne odziva po črednem nagonu. Letos mi na moje povabilo ni 

odgovoril ničesar. Upam, da je to molk, ki govori sam po sebi. Vsekakor ga bom povabil tudi 

naslednje leto in kdo ve, kaj se bo zgodilo. 

Naj bo Gospod z vami, ko boste brali to brošuro, in naj vas spremlja Njegov blagoslov skozi 

vse vaše življenje. 

Mirko Robba 

 

 

 
Na odmiku v divjini, foto Aleš Čerin 
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Aleš Čerin 

Zlagam "opeke". Sedaj že malo manj. 

  

Od znanca sem v začetku leta 2019 dobil reklamo in takoj vstopil. 

Niti nisem dobro pogledal, pa sem se kar prijavil. Tako delujem. Ne 

cincam in ne oklevam, ko vidim kaj dobrega za moške. Šele potem, 

ko sem se prijavil, sem opazil, da moram imeti skupino, da ne bo šlo 

"solo".  

Vabilo sem poslal možem, s katerimi smo bili skupaj na odmiku za 

moške v divjini. Hitro se nas je nabralo 7 mož, ki smo vztrajali do 

konca Exodusa90, nadaljevali v enaindevetdeseti dan in smo še danes 

skupaj. S presledki – sam sem zaradi hude bolezni ležal v bolnišnici, 

ostali možje pa zato, ker smo se zmenili, da to dobro, ki smo ga prejeli, dajemo naprej. Tako so 

moji prijatelji iz osnovne skupine naredili vsak svojo bratovščino za novi Exodus90, se potem 

spet zbrali in delali skupaj naprej.  

Sedaj smo spet vsi – vsak s svojo novo skupino – v devetdesetdnevnem potovanju iz naših 

moških "egiptov" skozi skušnjave moških puščav v obljubljeno deželo. Po veliki noči se spet 

zberemo na skupno pot.   

Prav neverjetno se mi zdi, da lahko takšna reč kot je Exodus90 prinese toliko dobrega – meni 

in možem. Meni zavedanje "egiptov", ki jih prej sploh nisem opazil. Skrbno izbrane in dobro 

dozirane askeze so razgalile moja ravnanja. Lepo jih simbolizira priganjanje hebrejskih sužnjev, 

ki so bili  – sicer močni in rodovitni – kljub temu zasužnjeni in so lepo oblikovali in zlagali 

male opeke v nesmiselne zgradbe egiptovskim gospodarjem (prim. 2 Mz 1,8-14).  

Podoben sem jim. Lepo "zlagam opeke": na stotine všečkov in komentarjev na Facebooku, na 

stotine tvitov, pa kakšen zapis, slikica na Instagramu. Sem stalno na tekočem na vseh 

novičarskih portalih, pa šport, nekaj pravega, a preveč tistega s kavča. Opeka na opeko, dan za 

dnem. In opoj obilice sladkorja, ki me je zasvojil.  

Kje pa je čas za Najvišjega, kje je čas za ženo, za vnuke (otroci so že odšli do doma), kje je čas 

za prenašanje evangelija – veselega oznanila med lačne in žejne resnice? Nimam ga, zlagam 

opeke. No, sedaj malo manj.  

Bogu se zahvaljujem za brate, s katerimi smo na poti že dve leti, zahvaljujem se jim za njihove 

molitve in za podporo v težki bolezni. Svojemu sidru – to je zdaj moj prijatelj, s katerim sva 

povezana in se skoraj vsak dan slišiva – se zahvaljujem za to, da mi jasno, dovolj naglas in 

pošteno ter po moško nastavi ogledalo in me "pošlihta v dve vrsti". Takrat ko je treba, tako kot 

je treba. Zmenili smo se, da bomo resnicoljubni. In smo. Prav "politično nekorektni smo". Od 

zunaj morda izgleda brutalno. V Exodusu90 se dedci ne "gladimo v smeri dlake".  

Zdi se mi, da je Exodus90 to, kar katoliški moški potrebuje:  
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1) redna, resna molitev ter Božja beseda – taka trda, starozavezna, a osvetljena v meditaciji 

z Novo zavezo, poživljeno zakramentalno življenje;  

2) bratovščina mož, ki ji je mar in je skupaj v molitvi in na poti v obljubljeno deželo;  

3) skrbno izbran nabor težkih asketskih disciplin, ki uredijo življenje moža in s katerimi ni 

šale; 

4) dovolj dolg čas devetdesetih dni, ki omogoči izgradnjo dobrih navad.  

 

Aleš Čerin se predstavi kot ljubljeni sin Nebeškega Očeta, mož, oče štirih otrok, 

dedek petih vnukov, skavt, podjetnik, bloger na portalu Preprostost. V Družini in 

Življenju pomaga 'graditi odnose, za katere je vredno živeti, in jih prenašati naprej' 

– med možem in ženo, z Bogom.  

 

 

 

Anže Čelik 

Ni ovir za tiste, ki hočejo nekaj več 

  

V razmišljanju in prečiščevanju, kako bi svojo osebno duhovnost 

obogatil oz. nadgradil, je kot »strela z jasnega« prišlo povabilo v 

Exodus90 s strani prijatelja Mirka Robba. Ker sem človek izzivov, 

odločitev ni bila težka. Kot pa sem opazil kasneje, sem vsebinsko ta 

program moji ženi predstavil bolj površno …, a se je strinjala z mojo 

udeležbo. 

V začetku sem imel največ težav s postnimi dnevi, saj sem si to 

askezo sam še nekoliko dodatno zaostril. Lakota se je odražala v 

mojem počutju in odnosu do bližnjih. Tu je največ trpela prav žena 

oz. najin odnos. Oba sva se na začetku večkrat spraševala o smislu moje udeležbe … Z ostalimi 

askezami večjih težav ni bilo. Tudi v »strah zbujajočem« mrzlem tušu sem skoraj užival, le 

nekaj časa je trajalo, da sem si ga osmislil. 

Moj »zakaj« je bil, vsaj okvirno, jasen že od samega začetka. Med programom pa sem uvidel, 

da ga moram bolj konkretizirati. Tudi sedaj ga večkrat preberem, da ne pozabim bistva udeležbe 

v programu. 

Največji napredek in hkrati veselje, ki ga pripisujem Exodusu90, je prav gotovo jutranja 

molitev, v tihoti, z Očetom. Tu je odnos precej napredoval in ga resnično doživljam kot osebni 

pogovor z Njim – sploh, če se dobiva v naravi. 

Kar precej časa je trajalo, da sem tudi večerni eksamen vzel resno, kar pomeni, da ga nisem 

opravljal v postelji. Oči so se mi prehitro zapirale. Sedaj to storim na podoben način in na istem 

mestu, kot pričenjam jutro molitev. 
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Dnevna povezanost s sidrom je ključnega pomena. Nikoli ne »sadiva rožic«, pač pa sva drug 

do drugega odkrita – v dobrem in slabem. In to je tisto, kar naju bogati. 

Tedensko srečanje bratovščine mi je v veliko spodbudo, motivacijo. Kaj hitro opaziš, da v vsem 

težavah, preizkušnjah in padcih nisi sam. Pa tudi teme, ki jih vsakokrat pripravi eden izmed 

udeležencev, me bogatijo in nas medsebojno povezujejo. 

Skupek vsega (molitve, askez in bratstva) me  je na koncu pripeljal do resnično doživete Velike 

noči. Nikdar v življenju jo še nisem tako pričakoval, niti ne doživljal v tolikšni globini in 

veselju. Še sedaj se spominjam, da je bila tista nedelja ena sama hvaležnost, radost. 

A tu se je vsa zgodba šele dobro začela. Z bratovščino smo namreč nadaljevali v  91. dan, ki 

traja tri leta. Trenutno smo končali s 1. Samuelovo knjigo, saj smo se ponovno vključili v 

program Exodus90 (vsak s svojo novo bratovščino). Letošnje leto je še posebej rodovitno, saj 

je Bog po nas šestih v program pripeljal skoraj 30 mož. Bog deluje! Amen. 

 

Anže Čelik je po izobrazbi strojnik, je poročen, oče 4 otrok, pa še enega na poti. V 

Exodusu90 je letos drugič, s svojo prvotno bratovščino pa sledi triletnemu 

programu. 

 

 

Marjan Čater 

»Zgodi se« – s cmokom v grlu 

  

Z Exodusom sem začel 13. 01. 2020, ko me je vanj nekaj dni pred 

samim začetkom povabil  Benjamin. Moja odločitev je bila hitra in 

nepremišljena, a srce je hotelo in žena je privolila. Na začetku sem 

imel največ težav s tem, da je Exodus90 postal moj vsakdan, da sem 

ga umestil v svoje vsakdanje življenje. Zadevo sem vzel zelo resno, 

si zapisal svoj »zakaj«, ki ga na koncu 90 dni nisem v celoti izpolnil. 

Duhovnost, asketizem in bratovščina. Največji izziv in željo mi je 

predstavljal duhovni del, kjer sem vedel, da imam največ prostora za 

svojo rast, ter osvojitev vsakdanjega branja, premišljevanja Božje 

besede. Sveto uro sem lahko v miru naredil zgodaj zjutraj in ko mi je to uspelo, mi je dan dobro 

stekel. Sem pa kdaj na račun tega spal kako uro manj. Največ težav sem imel z dnevnimi 

pregledi, ko sem jih delal prepozno in tudi kdaj zraven zaspal. Askeze so mi bile v izziv, a sem 

jih v večini zmogel. Največ skušnjav so mi predstavljale sladke stvari. Bratovščina mi je bila 

novost, prav tako imeti sidro in redna srečanja. 

Ko sem dobro zagrizel in po dveh mesecih prišel do puščave, naju je z ženo doletela izguba 

otroka. Pri meni je prišlo do razpada sistema, popolna nemoč, vera je bila na preizkušnji, 

dvoboji z Gospodom. A Gospod je gospodar življenja! Tukaj sta prišla do izraza bratovščina in 
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sidro. Globoki pogovori z njimi o izgubi so mi zares pomagali. Iskrena hvala bratom. Kljub 

žalosti sem delal Exodus90 naprej do konca, ker sem v sebi čutil, da je to prava pot. 

Z brati smo nadaljevali svojo rast tudi po 90 dneh in prišli do konca prvega  leta – knjige 

sodnikov.  

Ko se je bližal nov Exodus90, sem v sebi začutil klic – željo, da dam to naprej oz. da v letu 

2021 zberem novo bratovščino. Povabil sem može, ki jih cenim in odziv je bil neverjeten. Z 

novim ciklusom nas je začelo deset. Bratovščina mi je dala nova spoznanja, novo sidro  in 

svežino.  Exodus90 smo vsi zgrabili na polno oz. kolikor vsak zmore. Vsak se bori z različnimi 

maliki. Sam sem ga začel veliko bolj umirjeno, ker sem v enem letu pridobil navado, da najdem 

vsak dan čas za Božjo besedo in Boga. Predvsem pa sem bil poln zagona, ker sem drugič začel  

z novico, da žena pod srcem nosi otroka. Žena Metka je istočasno začela  s Fiatom 90. 

Gospod da življenje, a ga tudi vzame. Drugi Exodus90 – druga izguba. Najina družina v nebesih 

raste. Tokrat ni popolnega razpada sistema, je hudo, tudi nemoč je prisotna. Jaz sem krila 

izgubil, naš Mihael jih je pridobil. Zdaj spoznavam pravo moč in strahospoštovanje do 

Gospoda. Ko v molitvi pridem do »zgodi se«, dobim cmok v grlu in kakšno solzo v očeh. Misli 

se mi zaletavajo ena ob drugo, vprašanj je veliko, odgovorov pa zelo malo. Tolaži me misel, da 

nam  Gospod nameni take preizkušnje, ki jih zmoremo. A kljub žalosti  vem, da nisem sam. 

Poleg Gospoda je tu moja žena Metka, sidra, bratje. 

Lahko povem, da sem v življenju opravil kar nekaj vzdržljivostnih preizkušenj, ki so vse dale 

neki rezultat, a so kmalu izgubile pravo vrednost, ker ni bilo zraven duhovnosti – Gospoda. 

Kljub osebni preizkušnji lahko povem, da je Exodus90 ena najboljših stvari v mojem življenju. 

Z njim sem poglobil svojo duhovno rast in oba z ženo skupaj rasteva. Vnesel je nekaj reda in 

discipline v vsakdanje  življenje, s tem pa dajem zgled otrokom. Spoznal sem nove ljudi, ki jih 

zelo cenim in spoštujem. 

Na koncu hvala ženi Metki, Bogu za to izkušnjo in preizkušnjo, pa vsem trem sidrom in bratom. 

Marjan Čater prihaja iz župnije Olimje. Po izobrazbi je 

zdravstveni tehnik – maser, zaposlen v družinskem gostišču Čater. 

Z ženo Metko je poročen 8 let in imata 4 otroke. Je velik ljubitelj 

narave in gora. 25 let je aktiven kot planinski vodnik. Z ženo vodita 

ZS Olimje. 

  Bratovščina na izhodu, foto Benjamin Siter 
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Simon Potnik 

Kdor ima, se mu bo dalo ... 

 

Lahko bi bilo tudi popolnoma drugače: če ima ta hudi mlade, jih ima 

obilo.  

Smo malo čudna župnija. Že zato, ker skupaj živiva dva župnika in 

upravljava štiri župnije, potem zato, ker si res res prizadevava, da bi 

bilo v središču življenje v skupnosti, občestvu, in med nami Kristus. 

Tako smo v nekajletnem iskanju in odločanju prišli do “programa” 

Alfa. Ko smo se končno odločili, da to stvar zaženemo, se je izkazala 

za zelo obetavno. Istočasno pa me je eden izmed naših študentov 

obvestil o eni novi zadevi za moške. Pobrskal sem, poskušal začutiti 

duha in razposlal nekaj osebnih povabil. Sam gotovo ne bi vstopil, tako pa sem moral že zaradi 

skupine ostalih sedmih. Pa se je pokazalo, da je bila to ena boljših odločitev. Tako je leto 2019 

postalo eno močnejših za našo “Exodus pobi” skupnost in tudi zame osebno. 

Do sedaj sem bil v mnogih “moških” okoljih. Odraščal sem z dvema bratoma, se prebijal skozi 

srednješolski “internat”, vojska, bogoslovje, moto klub Elijevi jezdeci, nogometni klubi, razne 

rekreacije, mesečna srečanja duhovnikov … Priznam, da nobena od teh skupin ni tako globoko 

segla v moje bistvo, če pa že je, je še nikoli nisem z nikomer tako delil, kot to počnem sedaj. 

Exodus90 mi je dal močna prijateljstva in ponovno moč zanosa. Povezal je moje prizadevanje 

in obilje Božje milosti znotraj skupnosti, malega občestva in Cerkve. 

Kaj je bil glavni povod, da sem vso stvar vzel zares? Me je skoraj malo sram. Ni me bilo strah 

posta, tuš z mrzlo vodo je bil že prej običajna praksa, sladkarije me ne premamijo … No, je 

nekaj navodil, ki so me žulila … povod pa je bila disciplina glede spanja. Spim izjemno, spim 

odlično in sladko …, toda večinoma zelo kratko. Tu pa je bila obveza vsaj 7 ur. In sem si rekel: 

“No, dragi Exodus, če ti pa to rata, potem si ta pravi.” In mu je uspelo in še mnogo več kot to 

…  

Pokazalo pa se je, da to ni bila moja edina hiba in slabost. Vedno bolj se zavedam, da ni 

potrebno samo piljenje in prenov nekako ne zmanjka. Ampak nisem potrt.  

Bratovščina mi vliva upanje in zaupanje. Moja sidra so moji stebri, molivci, podpora.  

Kar čudim se, da sedaj, ko smo začeli tretje leto, prihajajo vedno novi znanci in prijatelji in 

bratje.  

Korona je samo en del tega izhoda iz Egipta. Sploh se ne vrtim okoli nje. Je kakor ali ena izmed 

nadlog ali ena izmed preprek. Gospod bo poskrbel in res deluje.  

Ob vsakodnevnem prebiranju Božje Besede in meditacij se mi vedno bolj zdi, da se vse to 

osvobajanje in prerekanje v Egiptu in na poti skozi puščavo ni dogajalo nekoč in nekje tam 

daleč, ampak se dogaja sedaj in tukaj. Tako močno mi govori Beseda, ki prav kliče po sedanji 

potrditvi in odločitvi.  
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Zdaj v tem triletnem procesu vidim toliko sadov. Iz ene bratovščine je nastalo kar nekaj novih, 

sledile so žene, pozna se v drugih skupinah, pobudah, sploh pa v razpoložljivosti mnogih. 

Po dveh letih potovanja v eni bratovščini sem se letos podal v novi bratovščini, ki sta začeli na 

novo. Sprva sem to doživljal kot neko žrtev, kot svojo velikodušnost, pa mi postaja vedno bolj 

jasno, da sem lahko izjemno hvaležen in odprt za premnoge darove, ki jih prejemam.  

Priča sem, kako Bog deluje, kako nas v resnici Bog osvobaja, kako se možakarji odpovedujemo 

sebičnosti, nečistosti, mlačnosti in postajamo Njegovi. 

V hvaležnosti in navdušenju kličem blagoslova na začetnike te Poti, kakor na vse nas brate po 

svetu in mnoge, ki se nam bodo še pridružili. 

 

Simon je duhovnik preko 20 let. Bil je deležen dobrih vzgojnih metod naših skavtov, 

soudeležen na mladinski sceni na lokalni kakor na nacionalni ravni. Zadnja leta išče 

nove pastoralne prijeme na področju pastorale odraslih, ki ponekod po svetu že rodijo 

obilne sadove. Z vso hvaležnostjo sprejema in podpira širjenje in uvajanje Exodusa 

90. 

 

 

 

Matej Petrišič 

Globlje kot na prvi pogled 

 

Prvič sem se srečal s programom Exodus90 kot zunanji opazovalec. 

Na prijeten večer smo s prijatelji ob pogovoru sedeli za mizo – ta je 

bila obložena z raznimi prigrizki, po katerih sem večkrat segal. Dva 

izmed omizja pa ne, saj sta, kot sta pojasnila, skupaj v bratovščini 

programa Exodus90, kjer je bistveni del duhovne rasti tudi askeza, 

konkretno med drugim odpoved prigrizkom. Pa tudi sladki pijači in 

še čemu, kar smo imeli tisti trenutek pred seboj. Sam pri sebi sem 

najprej zamahnil z roko, češ, še dobro, da si nisem sam naložil česa 

takega, in naprej užival v večeru. 

Pa mi misel na Exodus90 nato ni dala miru. Kratko pričevanje in osebni zgled sta me globoko 

nagovorila. Čutil sem, da je veliko področij, kjer bi potreboval osvoboditev, kjer bi me 

Exodus90 usmeril na pravo pot. Misel na duhovno obnovo v takšni obliki sem nato gojil še 

nekaj časa, čez slabo leto pa sem se na povabilo enega od teh dveh prijateljev še sam odločil za 

trden korak v Exodus90. 

Po izkušnji iz druge roke sem precej dobro pričakoval, kaj program Exodus90 pomeni. Priprave 

sem se lotil na videz skrbno – naredil načrt rekreacije, ožji in širši družini obrazložil svoje nove 
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prehranske pristope, tempiral čas za branje svetopisemskih odlomkov, nato se stisnjenih zob 

tuširal z mrzlo vodo, telefon odrinil, pisal dolga sporočila sidru, ker televizije nimamo, sem 

ugasnil še radio. Bilo je zanimivo obdobje, polno odkljukanih nalog, izboljšane telesne 

kondicije, premaganih skušnjav. Dobro mi je delo na različnih področjih. 

Pa vendarle, prevzet od nalog sem nekje na poti izgubil svoj »zakaj«. Tudi tega sem pred 

začetkom Exodusa90 skrbno zapisal – za iskreno bližino z Bogom, za večjo ljubezen do žene, 

za veselje in potrpljenje s hčerkama. Skozi tedne pa je ta cilj počasi zasenčila usmerjenost vase 

– ali zmorem, kako trdno voljo imam, za princip. Exodus90 sem počasi spremenil v osebni 

izziv. Do njega sem izgubil pravi odnos, pa čeprav je prav to njegovo bistvo – z Božjo milostjo 

graditi odnos z Njim, z najbližjimi, do samega sebe. 

Letos sem se za Exodus90 odločil ponovno. Zahtevno obdobje, v katerem sem se znašel, mi ne 

omogoča, da bi zbiral same kljukice. Še dobro – ob izzivih življenja ohranjam ponižnost, se 

učim prepuščati Vsemogočnemu, ohranjam hvaležnost do bližnjih. In pravi duhovni odnos do 

Exodusa90 – letošnja pot je drugačna, globlja kot na prvi pogled. 

 

Matej je mož in oče (ob trenutku izida te brošure že) treh hčerk. Čez teden dela kot 

pravnik, za vikende pa ima najraje družinske izlete, kolesarjenje, iskriv pogovor. Je 

še vedno v iskanju blagoslovljenega ravnovesja med odnosi, delom in prostim časom. 

 

 

 

Jakob Štrbenk 

Srečanje z realnostjo življenja 

 

Z Exodus90 sem začel v januarju 2019. Član moške skupine, ki jo 

obiskujem od 2016, je zbiral skupino in sem se na hitro odločil. Moja 

odločitev je bila nagla, a kljub temu s strani žene in bližnjih dobro 

sprejeta. Exodus90 mi pomeni duhovni izziv – vsakodnevna 

vzpodbuda, da si vzamem čas za Boga in s tem rastem na vseh 

področjih življenja. 

 

V začetku sem se zelo težko spravil trikrat tedensko k telovadbi. 

Težko sem se odpovedal sladkarijam ter priložnostnem brskanju po 

avto.netu. Mrzel tuš mi je dajal vzpodbudo v zavedanju, da se mi verjetno v tistem dnevu ne bo 

zgodilo nič manj prijetnega. 
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Moj “zakaj” je bil od začetka jasen – v Exodus90 sem šel, ker sem iskal notranji mir in 

povezanost, iz katere bi lahko črpal moč za vsakdanje izzive, za katere sem želel, da postanejo 

večji, ker lahko le ob večjih izzivih pričakujem tudi večje rezultate. 

 

Askeze mi omogočajo, da se ob stiski, bolečini in stresu manj skrivam in več obračam na Boga. 

Ob stiku z Bogom tako bolečina postane priložnost za spremembo pogleda in ustvarjanje nove, 

bolj smiselne zgodbe. 

 

Suženjstva se v prvih 90 dneh Exodusa nisem osvobodil v celoti. Prav tako ne v naslednjih 365 

dneh – in tudi naslednjih 365 dneh ne. 

 

Sem si pa dal priložnost, da smer življenja obrnem za 1 do 2 stopinji. Tako se na kratek rok 

veliko ne spremeni, srednje- in dolgoročno pa majhna začetna sprememba pomeni popolnoma 

drugo pot. 

 

Ob askezah sem samega sebe spoznal v realnejši luči – izpostavljenih je bilo veliko laži, ki so 

potrjevale zgodbe, za katere bi si želel, da so resnične, pa v resnici niso, s čimer je prišlo tudi 

do delne osvoboditve. Osvobajajoče je tudi spoznanje, da me Bog v tem sprejema in da On to 

vidi že ves čas ter mi želi na različne načine odpreti oči. 

 

Na 91. dan nisem občutil nič posebnega – dober občutek, da sem izziv “opravil”, vendar ob 

močnem zavedanju, da to z vidika rezultatov v življenju ne pomeni veliko in je potrebno iti 

naprej. 

 

Zato z Exodus90 bratovščino vztrajamo že 3. leto in drug pri drugemu opažamo spremembe, ki 

jih Gospod počasi dela v nas. 

 
 

Jakob je iskalec, ki želi v odnosu z Bogom povečati svojo kapaciteto na področju 

družinskega ter poslovnega življenja in izboljšati rezultate zase, svojo ženo ter njune 

tri otroke. 

 
Bratovščina na izhodu, foto Aleš Čerin 
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Tadej Vindiš 

Odločitev za pravo stvar 

 

Za Exodus90 sem vedel že kakšni dve leti iz pripovedovanja nekaterih 

prijateljev, ki so to izkušnjo že imeli. Sam se nisem tako zlahka 

odločil. Najprej z izgovorom, da večino tega že tako ali tako 

prakticiram, hkrati pa sem se zavedal, da to ni šala. Potrebna je resna 

odločitev in posvetitev. 

Pa me je Gospod tako rekoč dobil v zanko s tem, ko se je za Exodus90 

navdušil moj sosed. Ker še ni bil prepričan, sem čutil odgovornost, da 

morava v to skupaj. Na moje presenečenje se je na najino povabilo 

odzvalo še nekaj prijateljev iz naše in sosednje župnije. Tik pred 

začetkom Exodusa90 (januar 2021) smo uspeli sestaviti polno zasedbo bratovščine, o kateri 

prej niti sanjati ne bi mogel. 

Že pred tem sem se zavedal svoje navezanosti na »pametni« telefon. Odlična zunanja vest pri 

tem mi je že od nekdaj moja ljuba žena. A običajno tega opozorila ni prijetno slišati od nje. Pa 

tudi ona ni vesela, da mi ga mora izreči.  

Kljub temu da sem to navezanost vključil v svoj »zakaj«, pa mi naprave in zasloni (sicer jih 

precej uporabljam v službene namene) ne predstavljajo takšnih težav in izzivov, kot morda 

mrzel tuš in redna intenzivna telesna vadba. Pa tudi glede tega so mi prijatelji hitro namignili, 

da prav to dvoje v pravem zaporedju lepo spada skupaj. Poleg tega sem se odločil, da bom svoja 

odrekanja (npr. udobje tople vode) daroval Gospodu kot svojo nepopolno žrtev, kot dodatek k 

molitvi za katerega od družinskih članov ali prijatelja v stiski ali preizkušnji. 

Askeza je tista najopaznejša stvar, ki ji začetniki posvetimo več pozornosti. Ne rečem, da ni 

težko, ampak vse te askeze ne bi imele prave teže in smisla brez molitve (mojega posebnega 

časa z Gospodom) in bratovščine ter še posebej sidra. 

In če se najprej zadržim pri molitvi – bil sem navajen moliti na različne načine, večkrat na dan, 

v vseh delih dneva in ob vseh priložnostih. Zato si nisem predstavljal, da bo tak izziv 

vsakodnevno priskrbeti čas in ustrezne pogoje (notranje in zunanje) za »sveto uro«. 

Mnogokrat so v meni pravi boji. In ko ne klonem, ampak se zares odločim in vztrajam, sem 

čudovito obdarjen. Veliko mi pomeni, da si zapisujem v neke vrste duhovni dnevnik ob tem 

dnevnem branju, molitvi in premišljevanju. Sicer se mi je dogajalo, da so še tako močne in za 

mojo situacijo relevantne misli bile prehitro pozabljene in posledično tudi niso imele pravega 

odmeva v mojem vsakdanjem življenju. Sedaj pa se včasih kar ne morem načuditi ob pregledu 

tedna, kaj vse mi je Gospod spregovoril … 

Vse to je torej precejšen zalogaj poleg rednih družinskih in službenih obveznosti in bi sam res 

težko vztrajal pri tem. Ali še bolj iskreno: jaz ne bi. Iz tega zavedanja raste še večja hvaležnost 

za bratovščino in redna tedenska srečanja (kar preko interneta). Exodus90 nas povezuje v 

molitvi in pričevanju. Predvsem pa mi je dragoceno, da možje zdaj ne govorimo le o nekih 
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banalnih stvareh, kot so avtomobili, šport in tehnika, ampak o življenjsko pomembnih 

vprašanjih. In čeprav živimo vsak v svoji družini, vsak v svoji službi, je prisoten jasen občutek, 

da smo skupaj na tej poti. 

No, se spomnite soseda z začetka mojega pričevanja? Ni več le dober sosed, ampak še brat in 

sidro! Aleluja! 

 

Tadej Vindiš je mož in oče, voditelj slavljenja (skupina Svetnik), spletni urednik 

(Družina in Življenje) in podjetnik (krščanska glasba, darila in knjige 

PrepihMedia.com).  

 

 

 

Benjamin Tomažič 

Iz rane v življenje 

 

Z Exodusom90 sem začel pred tremi leti, predvsem na spodbudo 

Jasona Everta, ki je takrat naredil reklamo za ta duhovni izziv za 

moške. Zagotovo se takrat nisem zavedal, kaj vse to pomeni, saj ob 

branju askez in nalog za premišljevanje, molitev, šport in odpovedi, 

vrednosti in teže tega nisem doživljal v polnosti.  

V začetku sem imel težave s sladkarijami in časom za molitev ter 

premišljevanje. Poseben izziv mi je predstavljalo usklajevanje časa z 

družinskimi obveznostmi, saj ob majhnih otrocih in noseči ženi 

prostega časa ni bilo na pretek. No, tega še sedaj ni in iskreno, čeprav 

sem že tretjič v programu Exodus90, mi je še vedno največji izziv prav čas.  

V povezavi s tem se večkrat pokaže »trenje« med mojim zakaj in vsemi obvezami Exodusa90, 

saj je zakaj izrazito naravnan na odnos do žene in otrok. Ob pomanjkanju časa zaradi obveznosti 

v službi in družini, se večkrat znajdem pred odločitvijo, čemu nameniti tisto nekaj časa, kar ga 

ob večerih ostane. Po dragoceni spovedi med letošnjim programom, sem precej mirnejši v tem, 

da kakšno rutino v dnevu spustim, če gre na račun posvečenega časa z ženo ali otroki. Moja 

zakramentalna vloga v zakonu ter očetovska vloga v družini je tisto, iz česar izvira moj zakaj 

in ju pomaga bolje razumeti tudi sam Exodus90 in mi pomaga pri darovanju. 

Prav pri zadnjem vstopu v Exodus90 sem se začel zavedati navezanosti na telefon in njegovo 

nezdravo uporabo. Kljub temu da sem z zlorabo pornografije prekinil že pred leti, sem prav v 

letošnjem vstopu v program začel spoznavati, da je mobitel v mojem življenju še vedno 

velikokrat uporabljen kot pripomoček Satana, da me vleče stran od družine. Sicer ne gre za 

poželenje do žensk, ampak tudi ob branju dnevnih novic in neki nuji sledenja spremembam v 
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stanju pandemije, čutim, kako sem potem nemirnejši v odnosu do otrok in žene in kako miselno 

begam k stvarem, ki niso del mojega poslanstva na tem svetu. Prav tu čutim, podobno, kot sem 

v preteklosti na področju pornografije, da želi Bog iz te moje rane posaditi seme življenja, ki 

ne bo pomagalo spremeniti samo mojega življenja na bolje, ampak bo postalo orodje tudi za 

druge.  

Med askezami sem spoznal, da sem res hudo sladkosned in da je definicija hladnega tuša lahko 

precej, precej raztegljiva. Najpristnejša zame pa se mi zares zdi ta, ki je najradikalnejša in mi 

tudi največ pove o lastnem doživljanju telesa ter odkrivanja tega, kaj je zame bistveno (ročka 

do konca na mrzlo stran). 

Moj napredek v molitvi se je pokazal v tem, da po vsakem Exodusu90 namenim več časa in 

energije za odnos z Jezusom, da ga vedno bolj vpletam v vsakodnevne odločitve in da mi gre 

sedaj (kljub večjemu številu otrok, kot v času mojega prvega Exodusa90) bolje  premišljevanje 

in redna molitev. Vseeno pa mi še ni uspelo 100 % najti dnevnega ritma, kar me uči izročanja 

in sprejemanja Božje volje, ki precej bolje vidi celostno sliko mojega življenja kot jaz sam (npr. 

ko je noč neprespana zaradi bolezni otrok in si zjutraj ne morem vzeti časa za molitev ter 

premišljevanje).  

Vsako leto znova odkrivam pomen bratovščine in moškega deljenja notranjega sveta kot nekaj 

bistvenega za osebno rast. Dejansko prepoznavam v bratu, ki me spremlja, angela, ki je 

mogočen, a mi želi predvsem dobro.  

Čutim, da je prav, da to dajem naprej. Spremembo, ki sem jo doživel in polni moje življenje s 

pristnejšim okusom po Jezusu, po smislu. Sicer se pri tem večkrat srečujem tudi z napuhom in 

izročam v prepoznavanje Gospodu, kaj je moj ego in kaj Njegova volja, ampak zagotovo se ob 

vstopu v Exodus90, v 91. dan in v nove bratovščine podajam z željo bolje prepoznavati in 

odkrivati Jezusa v bližnjih in v sebi. Hvaležen sem, da poznam ta program in da me spreminja. 

 

Benjamin je mož in oče treh fantov. Na Gimnaziji Želimlje poučuje matematiko in 

informatiko, sicer pa kot direktor vodi Inštitut Integrum. V slovenski prostor se trudi 

s predavanji, seminarji, delavnicami in pričevanji prinašati pozitivno sporočilo o 

spolnosti in telesnosti.  

 
Molitev, foto Aleš Čerin 
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  Znamenje, foto Aleš Čerin 

 

 

 

Janez Žakelj 

Exodus90 kot Njegov klic 

 

Z Exodusom90 sem začel v letu 2020. K programu me je povabil 

prijatelj Mirko, s katerim sva v skupini Skupnost krščanskega 

življenja. Poslano vabilo k programu Exodus90 sem preletel, tri dni 

po roku za prijavo pa poklical. Odločil sem se zelo na hitro, strahu 

nisem imel, žena pa moji odločitvi ni nasprotovala.  

V začetku sem imel težave s številom zahtev v programu. Nikoli 

nisem bil čisto prepričan, da se držim vseh pravil. Post mi ni bil 

velik izziv, težko pa je bilo brez prigrizka med obroki, pa mrzel tuš. 

Najlažje se mi je bilo držati pravila brez video igric in brez 

nepotrebnih nakupov.  

Moj »zakaj« je bil od samega začetka jasen – biti boljši mož in oče. Spoznal sem, da je poleg 

truda in posta predvsem pomembno izročanje Njemu, ki me ljubi tudi z mojimi napakami. Tega 

se bom učil vse življenje, kar je tudi pomembno spoznanje. 

Ob vstopanju v Exodus90 se nisem zares zavedal vseh navezanosti, razvad in zasvojenosti. 

Askeza mi je razkrila šibkosti, ki se jih z Njegovo pomočjo osvobajam. 

Moj napredek v molitvi se je pokazal v redni osebni molitvi zjutraj in zvečer, čez dan pa se 

večkrat spomnim na Boga. Glede molitve sem imel težave z vztrajanjem pri branju in 

premišljevanju Božje besede. Dnevni pregled (eksamen) je zame še vedno izziv, mi pa pomaga, 

da iz molitve živim in delam. 
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Pogovor s sidrom mi je v podporo pri vztrajanju na začrtani poti. Spodbuja me tudi v času, ko 

zavlada tišina, ko ni uspehov. S sidrom se podpirava z različnimi osebnimi izkušnjami,  ki nama 

pomagajo rasti. 

Tedensko srečanje bratovščine je bilo zame zelo dobrodošla spodbuda zato, ker dobim moč za 

nadaljevanje in slišim kakšno zanimivo izkušnjo. 

Z Gospodom sem si v Exodusu90 postal bolj domač, čeprav še vedno ostaja izziv, kako 

spoznanja uresničiti v vsakdanjem življenju. 

Moje občutje na 91. dan (Velika noč) žal ni doseglo pričakovanj. V lanskem letu sem za največji 

praznik doživel to, kar se pogosto dogaja – na delu je bil Skušnjavec. Veselim se letošnje Velike 

noči. 

Po drugem letu Exodusa se vse bolj zavedam, da sem potreben Njegove usmiljene pomoči. 

Askeza mi pomaga spoznati svoje šibke strani, branje Božje besede in molitev pa sta v mojem 

življenju dobila pomembnejše mesto. 

 

 

Janez je po izobrazbi biolog, trenutno pa je župan v Žireh. Z ženo Andrejo imata 6 

otrok in sta aktivna na številnih področjih cerkvenega in družbenopolitičnega 

življenja. 

 

 

 

Primož Peternelj 

Gre za dolgotrajen proces spreminjanja 

 

Spominjam se, da sem dobil elektronsko pošto od prijatelja Aleša, v 

kateri je naštel vse askeze in svojo odločitev, da bo šel v Exodus90. 

Že nekaj časa smo bili skupaj v moški skupini, ki je zame že rojevala 

sadove, zato sem tudi sam brez premišljevanja skočil na glavo v 

Exodus90. Nisem bil pripravljen. Nisem prebral navodil. Nisem 

opravil pogovora z ženo. In nisem imel pripravljenega svojega 

“zakaj”. Vse to sem zato postoril v prvem tednu programa. In 

ugotovil, da je bil to zame Božji klic. Dolgo časa sem se prej sam 

neuspešno spopadal s skušnjavami tega sveta. Exodus90 je bil zame 

neke vrste “reset”.  

Ob vstopu v eksodus90 sem se najbolj bal mrzlega tuša. Vendar je v času Exodusa ta strah 

izvenel. Moj največji izziv je vse bolj postajal: biti vsak dan 20 minut v tišini pred Gospodom. 
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Na začetku sem bil zelo zagnan. Zjutraj sem prebral premišljevanje, bil v tišini in zmolil rožni 

venec, vse to še preden sem zbudil otroke ob 6. zjutraj. 

Žena v začetku ni bila navdušena nad mojim podvigom. Motilo jo je, ker sem hodil spat s 

kurami in veliko časa posvetil pogovoru s sidrom. V času mojega prvega Exodusa še ni bilo 

epidemije, zato smo se kot bratovščina dobivali v živo. To je pomenilo, da sem bil dlje časa 

stran od družine. 

Pogovor s sidrom mi je bil zelo pomemben. S sidrom sva spletla pravo prijateljstvo. Kadar sem 

bil slabe volje, je moje sidro že po glasu spoznal, da je nekaj narobe. Bila sva kot stara zakonca. 

Da se lahko bratje obrnemo drug na drugega in si podelimo ranljivosti, obenem pa drug drugega 

spodbujamo, to je res velik dar za nas može. 

Proces Exodus90 smo nadaljevali skupaj. Po 2 letih sem tudi sam ustvaril svojo bratovščino in 

se ponovno podal v Exodus90 od začetka. Določeni sadovi mojega prvega Exodusa se kažejo 

šele sedaj.  

Eden izmed sadov eksodusa je, da imam rednega spovednika, s katerim se redno mesečno 

dobivam. 

 

Pri meni ni bilo nobenih takojšnjih velikih sprememb. Gre za dolgotrajen proces spreminjanja. 

Kadar padem v skušnjavo in me ta zapelje v greh, se sedaj zmorem resetirati in začeti znova: 

da zmorem sebe sprejeti v vsej svoji grešnosti, da zmorem odpustiti sam sebi, da se zmorem 

upreti skušnjavam, da zmorem svoje težave in grehe priznati svoji ženi in mojim bratom v 

Exodusu, da zmorem biti pogumen za odločitve in hkrati ponižen. 

Dar bratovščine in tedenskih sestankov mi je zelo dragocen. 90 dni smo se možje spodbujali in 

ugotavljali, kako imamo vsi težave z askezami. Kako težko je priskrbeti sveže dišeče krofe za 

družino, obenem pa se sam upreti skušnjavi in ostati zvest odpovedi sladkarijam. In kako lažje 

je ob zgledu bratov darovati odpoved za nekoga. 

 

Primož je mož eni ženi in oče treh otrok. Po poklicu je sistemski inženir. V prostem 

času rad pleše s svojo ženo in peče na žaru. V času epidemije se je specializiral za 

pripravo domačih burgerjev. 

 

 

Pot, foto Aleš Čerin 
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Boštjan Čerin 

Za kaj pa se ti boriš? 

 

Po novoletnem praznovanju, kjer sem si ogledal film Pogumno srce, 

me je dekle vprašalo: »Za katero stvar se pa ti boriš?«. Ugotovil sem, 

da v svojem življenju nimam svobode in za to, da bi jo imel, ne 

storim dovolj. Nekaj tednov kasneje je oče pri kosilu omenil zanimiv 

program … odpoveš se telefonu, računalniku, sladkarijam, topli vodi 

… Zanimivo. Pogovor se je nadaljeval v tej smeri. Pogledali smo 

reklamo. In kot naročeno prvi prizor reklame – odsek iz filma 

Pogumno srce. Prepoznal sem Božji odgovor na mojo potrebo po 

boju in svobodi. 

 

In se je začelo. Sprva nabiranje bratovščine in nato s spoznavanjem askeze, molitve in bratstva. 

Kljub dolgemu seznamu askez kmalu ugotoviš, da marsikatera askeza ne dela težav. Ni pa tako 

pri vseh. Sam sem občutil kar veliko preizkušnjo pri odpovedi prigrizkom in sladicam. Že 

velikokrat sem poizkusil narediti kakšne spremembe na tem področju, vendar sem kmalu 

pozabil, se prvič pregrešil in kmalu zapadel v stare tirnice. Exodus90 pa mi je s pomočjo mojih 

sobratov, predvsem sidrišča omogočil, da sem naredil spremembo v življenju. Brez sobratov, 

za katere veš, da se odpovedujejo istim užitkom, mi tega seveda ne bi uspelo.  

 

Sprememb med samim programom nisem opazil. Morda le v urniku dneva. Ena ura več je bila 

namenjena molitvi in 3x tedensko športu. Na spremembe pa me je opozorilo moje dekle. 

Opazila je, da sem postal mirnejši. V težavah  sem lažje zaupal Bogu. Veliko manj sem bil 

vzkipljiv. Verjel sem (in še verujem), da ima Bog zame rešitev, ki mi jo nakloni vsak  dan 

posebej (2 Mz 14, 13). 

 

In tako je prišel 91. dan. Z bratovščino smo se odločili, da bomo ostali skupaj na poti svobode. 

Nadaljnji program ohranja molitveno uro in bratska srečanja. Veliko bolj sproščen pa je na 

področju asketskega življenja. S programom Exodus90 sem prejel veliko Božjih milosti. Poleg 

bratstva, ki mi je v oporo, sem poglobil tudi svojo molitev. Kolikokrat sem se nasmejal in 

zahvaljeval Bogu, ko sem listal po svojem dnevniku in štel uslišane prošnje. Vsak dan 

spoznavam Boga. Je velika skrivnost, ki pa se nam razodeva iz dneva v dan znova. 

 

Po dveh letih smo se z bratovščino ponovno vključili v osnovni program Exodusa90. Koliko 

»navlake« se je nabralo! Počasi smo drseli nazaj v nesvobodo. In letos ponovno hodimo iz 

Egipta. Splača se odpraviti v obljubljeno deželo. Pot je težka, vendar nam je Bog namenil 

Svobodo. 

 

Boštjan je mož in mladi očka. Program Exodus90 je vzel kot 

pripravo na poroko. Je aktiven skavt in bivši voditelj mladinske 

skupine mladih. V letu 2020 je prevzel pobudo po prevajanju 

vsebin Exodusa90 v slovenski jezik. 



 

 20 | 22  

 

Mirko Robba 

Bogu hvala! 

 

V Exodus90 me je povabil Aleš. Bila sva že prej skupaj na odmiku za 

moške v divjini, tedaj pa je ustanavljal svojo bratovščino. Če se prav 

spomnim, mi ga je predstavil v enem samem stavku: »Pravi izziv za 

prave dedce, izziv z veliko molitve in askeze!« To isto sem potem 

ponovil ženi, ko sva se peljala iz službe, pa mi je tudi na kratko rekla: 

»Če Aleš reče, da je dobro, potem gotovo je dobro!« Takoj sem 

poklical Aleša in potrdil udeležbo. Čez dva dni sem začel svoj prvi 

Exodus90.  

V Exodus90 sem padel kot v živi pesek. Z vsakim korakom sem bil 

globlje noter in preden sem se zavedel, me je povsem prevzel. To pa v resnici pomeni, da sem 

vstopal zelo počasi in moji prvi dnevi se niso veliko razlikovali od dnevov prej. 

Najprej sem poskusil urediti molitev. To je bilo na začetku edino, kar sem res razumel in 

simbolika izhoda iz Egipta me je nagovorila. Šele s časom pa sem ugotovil, da gre zame, za 

mojo svobodo. Nekako po 14 dnevih me je spreletelo spoznanje, kako zasvojen sem s kavo 

(tudi po 5 ali 6 skodelic dnevno). Na ženin rojstni dan sem spil zadnjo in je nisem več okusil 

skoraj dve leti. Zatem sem začel s tem, da sem kdaj kakšno spil za družbo ženi. Čutil sem sicer, 

da sem lahko še zmeraj tudi brez, vendar sem želel v letošnjem Exodusu90 to preveriti in spet 

popolnoma abstiniram. 

Poglavje zase je bratovščina. Padel sem v druščino možakarjev, kjer sem poznal le Aleša, pa še 

enega med njimi, pa vendarle ne veliko več kot po imenu. Žreb mi je za sidro dodelil 

najmlajšega, komaj leto starejšega od mojega sina. Vendar sem ob njem kmalu spoznal, da v 

Božjem kraljestvu ni sinov in očetov, ni dedkov in vnukov … Vsi smo ena generacija, vsi smo 

bratje. S sidrom sva se slišala praktično vsak dan in se medsebojno bogatila z mladostno 

zagnanostjo in izkušnjami sivih las. 

Moj »zakaj« je vedno (sedaj že v tretjem nadaljevanju) vseboval tudi moj odnos z ženo. In 

vedno mi je Gospod pokazal nekaj, vsaj kakšno malenkost, da sem v tej smeri naredil korak 

naprej. Zato sem v ženi dobil pravo zaveznico. Vidi moj napor in ceni, da je lepše med nama. 

Na Veliko noč leta 2019 sem imel prav posebne občutke. Vesel sem bil, da je to za mano, 

ponosen, da sem zmogel. Vendar sem čutil ob tem tudi neko praznino. Kašen smisel je vse to 

imelo, če se ne bo nadaljevalo. In se nadaljuje. Z bratovščino nadaljujemo po programu Dan 

91, vsako leto pa se pred Veliko nočjo začasno razidemo in popeljemo v Exodus90 vsak svojo 

novo bratovščino. Vsaj jaz to počnem iz globoke hvaležnosti Gospodu, ki me je v to dobesedno 

vrgel in začel spreminjati moje življenje. Bogu hvala! 

 

Mirko je poročen, oče štirih otrok in tudi že dedek. Z ženo vodita dve zakonski 

skupini znotraj Družina in življenje, aktivna sta tudi v SSKŽ in župniji. Mirko 

občasno piše za spletno stran in revijo DiŽ, ureja pa tudi svoj blog www.prcik.com.  
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Tedensko srečanje bratovščine 
 

 

 

Uvodna molitev 
 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen 

 

Vsi: 

Vsem pa je govoril: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak 

dan svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče svoje življenje rešiti, ga bo 

izgubil;  kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil. Kaj namreč 

pomaga človeku, če si ves svet pridobi, sebe pa pogubi ali zapravi?« 

 (Luka 9,23-25) 

 

Bralec: 

Gospod Jezus, zapoveduješ nam, naj bomo možje za bližnjega. Zapoveduješ nam, 

naj zapustimo stara pota, naj se odrečemo sebičnim željam, naj vsakodnevne 

stiske sprejemamo z radostjo in svoja življenja uravnavamo po tebi. Z urejenim 

molitvenim, asketskim in bratskim življenjem nam vsak dan pomagaj spoznavati, 

kaj pomeni odreči se svojemu življenju za prijatelje. Daj nam hrepeneti po tem, 

da bi ti v vsem sledili; daj nam veselja v trpljenju in poguma, da bomo druge 

vodili k tebi. 

 

Vsi: 

Hvala ti, Gospod Jezus, za dar tega bratstva. Še naprej me izzivaj in spodbujaj po 

bratih, da bom mož, kot mi ti zapoveduješ, naj bom: mož za druge.  

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen 

 

  



 

 22 | 22  

 

 

 

 

Zaključna molitev 
 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen 

 

Vsi: 

Sveti nadangel Mihael, brani nas v boju, bodi nam v pomoč zoper zlobnost in 

zalezovanje hudobnega duha. Ukroti naj ga vsemogočni Bog, ponižno zato 

prosimo. In ti vodnik nebeške vojske, satana in druge hudobne duhove, ki blodijo 

po svetu v pogubo duš, z Božjo močjo v pekel pahni. Amen. 

 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


