
Še eno posebno leto je za nami. Polno pretresov, negotovosti, pa tudi veselja, uspehov 
in blagoslovov. Vseskozi smo doživljali, kako nas Bog vodi in nam prav na čudežne 
načine pomaga, saj brez Njega “ne moremo ničesar storiti” (Jn 15,5). 

Hvala vsem, ki ste v minulem letu pomagali graditi odnose s talenti, 
časom, finančnimi sredstvi in molitveno podporo. Zaradi vaše in Božje 
pomoči je - kljub omejitvam - za nami izjemno leto. Januarskega e-moške-
ga zajtrka s Cirilom Komotarjem se je udeležilo preko 250 mož. V 
postnem času smo imeli preko 20 e-pričevanj za lokalna občestva, se 
e-izobraževali s pričevalskimi pari ter Regijskimi voditeljskimi pari, nadalje-
vali z oddajami Odnosi so zakon ter se marca veselili papeškega odlikova-
nja Pro ecclesia et pontifice, ki sta ga prejela naša ustanovitelja Vilma in 
Dani. Pomlad se je nadaljevala s spletnimi seminarji s preko 300 udeleže-
nimi pari in ko je bilo junija spet mogoče organizirati dogodke v živo, smo 
30-letnico Slovenije obeležili z odmevnim pogovorom s predsednikom 
državnega sveta Alojzem Kovšco. Na moški odmik v divjino so se letos 
podale tri skupine mož, dveh duhovnih poletnih tednov v Veržeju pa se je 
udeležilo preko 60 družin. Jeseni smo na seminarju Dajemo naprej v 
Želimljah voditeljske pare povabili v proces strateškega načrtovanja, ki v 
DiŽu poteka vse leto. “Nemogočim razmeram” navkljub smo ustanovili 12 zakonskih 
skupin (ki jih je sedaj skupno že 252!), kmalu izide 4. Revija DiŽ, vsak teden smo s članki 
na družbenih omrežjih in v e-novičkah pomagali graditi odnose preko 5300 naslovni-
kom. Jeseni smo izvedli dva seminarja Nepozabni trenutki za naju na Rogli, tematski 
seminar o denarju v Veržeju ter dva nadaljevalna seminarja Ustvarjeni za nekaj več - 
enega v živo in drugega na spletu. Slednjega smo posneli v novem studiu, za katerega 
smo izjemno hvaležni in nanj ponosni. Očitno je, da Gospod blagoslavlja naše delo; da je 
Njemu mar za zakonce, za družine in za našo usodo. 

Hvala, ker je mar tudi vam! V imenu celotne ekipe DiŽ že vnaprej hvala za vašo radodar-
nost, s katero sodelujete v neprecenljivem poslanstvu gradnje odnosov, za katere je 
vredno živeti in jih prenašati naprej.

Krško, 3. December 2021
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Benjamin Siter



Zelo so me ganila pričevanja vseh parov. Hvala vam za podarjeno. Hvala, ker sva z vami poglobila najin 
odnos in se še bolj povezala med seboj. Napolnjena in okrepljena greva v dolino orat in sejat. 

Udeleženka seminarja Nepozabni trenutki za naju,  Nevenka

Petra in Matej sta prepričala z njuno iskrenostjo in sta kar žarela od ljubezni. Prepričal je tudi Matej z 
moško odprtostjo o sebi in o "moških" stvareh, ki jih vsak dec ne pove kar tako. 

Udeleženec e-pričevanja s Petro in Matejem Berčan


