
Ljubiteljsko gledališče Teharje - Zorko Simčič: Leta nič, ena dan potem

Zorko Simčič se je rodil leta 1921 v Mariboru. Po drugi svetovni vojni je v Argentini 
urejal revijo Meddobje in bil med pobudniki Slovenske kulturne akcije. Njegovo prvo 
literarno delo je roman Prebujenje, med najpomembnejša dela pa sodita sodobni 
roman Človek na obeh straneh stene, ter drama Odhojene stopinje. Za literarno 
ustvarjanje je prejel več nagrad, med drugim nagrado Prešernovega sklada. 

Osrednje  dogajanje  predstave  je  postavljeno  v  dom  mladih  zakoncev  Debore  in
Lameha. Njun odnos je ranjen in zaznamovan z nesoglasjem, ki zadeva sprejem novega
življenja. V neprijetno razpoloženje se vključi sveta družina, ki se na poti iz Betlehema
za kratek čas ustavi pri njiju ter prinese notranji mir in blagoslov. 

Ljubiteljsko  gledališče  Teharje  Celje  je  začelo  delovati  leta  1993  po  razpustitvi
amaterskega  gledališča  Železar  Štore  –  Celje.  Njegovi  člani  in  sodelavci  od  tedaj
pripravljajo  recitale  ter  predstavljajo  domače  in  tuje  pesnike,  uprizarjajo  pa  tudi
dramska besedila. Nastopajo v različnih krajih po Sloveniji, obiskujejo pa tudi Slovence
v zamejstvu; v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. V času delovanja je imelo društvo več
kot  petsto  nastopov.  Sodelujejo  s Svetovnim  slovenskim  kongresom, Osrednjo
knjižnico  Celje, Glasbeno  šolo  Celje in  drugimi  ustanovami.  Z  različnimi  celjskimi
pevskimi  zbori  in  zbori  iz  zamejstva  nadgrajujejo  vsebino  in  pestrost  kreiranja
ljubiteljske kulture. Umetniški vodja gledališča je Peter Simoniti. 
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v župniji Sv. Martina v Trbovljah

»Ob 30-letnici«

Letos mineva 30 let odkar je v januarju 1988 takratni  župnik Franc Mlakar prvič
organiziral  ponovitev  tedanjih  Teoloških  predavanj  (kasneje  so  se  predavanja
preimenovala v Nikodemove večere), ki so v novembru potekala na Teološki fakulteti
v Ljubljani. V vseh teh letih se je zvrstilo 180 zanimivih predavanj, ki so nagovorila
trboveljske  župljane,  nam  bogatila  znanje,  nas  duhovno  bogatila,  narodnostno
osveščala in kulturno krepila. V Trbovljah so tako predavali univerzitetni profesorji,
duhovniki, redovniki in redovnice, škofje, igralci, športniki, alpinisti, Kot vsako leto,
smo tudi letos skrbno presejali obširno ponudbo različnih predavanj in izmed tega
izbrali predavanja in predavatelje.

Ljudje smo bitja odnosa. Zato so odnosi z bližnjimi ključni za nas, našo skupnost in za
celotno slovensko družbo. Ne glede na to kakšni so trenutno naši odnosi lahko z
Božjo pomočjo stopimo korak naprej v odnosih mož/žena-Bog, mož-žena,  midva-
otroci,  medgeneracijsko  (midva-starši,  midva-vnuki).  Težišče  letošnjih,  jubilejnih
Januarskih večerov, bo na odnosih v družini. S predavatelji se bomo dodatknili družine
z različnih vidikov: od odnosa moža in žene, do odnosa staršev do otrok, pa vse do
soočanja  družine  z  demenco  pri  starostnikih.  En  večer  bo  tudi  letos  namenjen
projekciji filma in sicer si bomo ogledali film o škofu Volku ter se ob koncu pogovorili
z ustvarjalci filma.

Predavanja bodo, kot je že navada, vsakokrat ob 18.45 v župnijski dvorani. 27. 1. pa
bo gledališka predstava ob 18.45 v cerkvi!

12.1. p. dr. Viktor Papež: Družina in odsotnost očeta – družina "brez očeta" 

13.1. Gregor in Barbara Lotrič: Dragocenost dobrega pogovora v zakonu 

19.1. Aleš Čerin: Starši - roparji izkušenj svojih otrok

20.1. film o škofu Antonu Volku: Goreči škof in pogovor z ustvarjalci

26.1. Gabrijela Hostnik: Demenca
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p. dr. Viktor Papež: Družina in odsotnost očeta – družina "brez očeta"

Frančiškan p. dr. Viktor Papež je bil rojen pred 75 leti v Nazarjah. Delo na srednje 
veliki  kmetiji  in  zdrava  kmečka  pamet  sta  bila  ob  zgledih  najboljša  vzgojitelja  in 
popotnica  za  življenje.  Zgled predanega  duhovništva  je  imel  v  župniku, p.  Ludviku 
Dovču, ki je živel v veliki skromnosti in v na pol porušenem samostanu. Hkrati pa je v 
sebi odkrival tudi žilico pedagoga. Ob odločitvi za poklic se je ves čas oglašala tudi 
želja biti učitelj. Kljub temu, da si je vedno želel delovati v župnijski pastorali, ga je Bog 
odpeljal po drugih poteh. Poslan je bil na nadaljevanje študija v Rim, kjer je bil leta 
1969  posvečen  v  duhovnika.  Po  posvetitvi  je  nadaljeval  s  študijem  prava  in  po 
opravljenem doktoratu opravljal službo svetovalca na Kongregaciji za svetnike in na 
Kongregaciji za vzhodne Cerkve. Bil je dekan na papeški univerzi Antonianum, advokat 
apostolskega sodišča Rimske Rote in Apostolske Signature. V Ljubljani zadnja leta 
opravljal službo predsednika Metropolitanskega cerkvenega sodišča. 

Gregor in Barbara Lotrič: Dragocenost dobrega pogovora v zakonu

Gregor  in  Barbara  sta  iz  Novega  mesta.  Poročena  sta  17  let  in  imata  4  otroke. 
Barbara  je  po poklicu  glasbenica,  Gregor  pa  sociolog  kulture.  V  pričevanju  bosta 
spregovorila o odnosu, ki je rodoviten in omogoča skupno rast zakoncev. Predstavila 
bosta nekaj dejstev o komunikaciji: zakaj je potrebna, kaj je dober pogovor, kako naj 
zakonca drug drugega poslušata, česa se je potrebno izogibati, kako vzdrževati dober 
pogovor. Dotaknila se bota tudi reševanja sporov, ki so neizogiben del zakonskega 
življenja in povedala tudi nekaj svojih izkušenj.

Aleš Čerin: Starši - roparji izkušenj svojih otrok

Aleš je po izobrazbi farmacevt. Dolga leta je delal v farmacevtski družbi LEK. Od leta
2003  ima  podjetje  za  izobraževanje  in  svetovanje  Edusatis  d.  o.  o.  (analitika,
organizacija laboratorija, vodenje ljudi). Z ženo Marinko imata štiri odrasle otroke in
sta stara starša trem vnukom. Aleš je orientacijski tekač, skavt, predavatelj in bloger
na blogu Preprostost. V družini, družbi in poslu se zavzema za ‘bolj preproste izbire’.
Ladja je najbolj varna v pristanišču in naši otroci so najbolj obvarovani če so stalno pri
nas  doma.  A  ladja  je  narejena  za  plovbo  po  razburkanem  morju  in  otroci  so
namenjeni,  da  odidejo v življenje.  Tako kot  mora ladja  odpluti  iz  pristanišča,  tako

morajo otroci oditi v svet poln “viharjev in razburkanega morja” ter skušnjav, ki še 
nikoli niso bile tako velike. Ali v času od rojstva do odhoda v življenje pripravimo 
otroke na to kar jih v resnici čaka, jim omogočimo izkušnje, jih dovolj opremimo z 
“mišicami”? Starši prav gotovo ne želimo namerno oropati svojih otrok pomembnih 
izkušenj. Pa vendar se zdi, da jim počasi in vztrajno krademo izkušnje kot so 
samostojnost,  odgovornost,  sposobnost  odločanja,  pobiranje  po  padcih,  napor, 
reševanje problemov, samostojna izbira poti, … vzamemo jim celo izkušnjo otroštva.

film o škofu Antonu Volku: Goreči škof in pogovor z ustvarjalci

Lani smo si  na Januarskih večerih ogledali film o škofu Smeju. Režiser filma je bil
David Sipoš, ki je režiral tudi film Goreči škof. Nadškof Anton Vovk je bil izjemna
osebnost, zavedal se je svojega poslanstva v težkih in prelomnih časih in ga opravljal z
veliko vero in predanostjo. Dokumentarni film orisuje njegovo življenje in delo ter ga
prikazuje takega, kakršen je bil:  pogumen, odločen, pa hkrati  blag in ljubeč. Skozi
besede ljudi,  ki so ga poznali,  prek zgodovinarjev,  duhovnikov in vernikov, se nam
nadškof  Vovk  razkriva  kot  ena  osrednjih  slovenskih  osebnosti  druge  polovice  20.
stoletja. S pomočjo sodobnega filmskega jezika, podkrepljenega z avtorsko glasbo in
edinstvenimi posnetki, Anton Vovk vstopa v širšo zavest in zgodovinski spomin.

Gabrijela Hostnik: Demenca

Demenca je kronična napredujoča bolezen možganov, ki jo povzročajo spremembe
na  možganskih  celicah  in  se  kaže  z  motnjami  spomina,  mišljenja,  orientacije,
prepoznavanja, razumevanja, računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja
in presoje. Z leti postanemo vsi na splošno bolj pozabljivi, kar pa še ne pomeni, da
imajo vse starejše osebe demenco. Demenca ni del normalnega staranja. Možnost, da
zbolimo za  demenco,  s  starostjo  narašča.  Demenca  lahko  prizadene vsakogar.  O
vsem tem nam bo spregovorila predavateljica Gabrijela Hostnik, ki je v Zdravstvenem
domu Trbovlje vodja referata za zdravstveno vzgojo.




