dr. Tanja Ozvatič in Jernej Vrtovec: Predstavitev Mohorjeve družbe in knjige Vloga
nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije
Duhovnik Andrej Einspieler (in slavist Anton Janežič sta skupaj s somišljeniki 27. junija
1851 v Celovcu javno naznanila ustanovitev Društva, „ktero bode dobre bukve za
Slovence izdajalo in jih med njimi razširjevalo“. Za zavetnika so si izbrali oglejskega sv.
Mohorja, ki so ga takrat častili po vsem slovenskem ozemlju kot najstarejšo pričo
krščanstva na naših tleh. Društvo je prve knjige izdalo leta 1852. Koroški deželni
glavar je potrdil društvena pravila 28. avgusta 1853, v odboru pa so bili zastopniki vseh
škofij, kjer so živeli Slovenci. Kako Mohorjeva družba deluje danes, nam bo predstavila
dr. Tatjana Ozvatič, ki je leta 2014 doktorirala iz sociologije in v zadnjem obdobju
opravlja naloge ravnateljice Mohorjeve družbe.

Jernej Vrtovec je leta 2013 diplomiral iz teologije, od leta 2014 pa je poslanec NSi v
Državnem zboru RS. Mohorjeva družba je izdala predavateljevo diplomsko delo v
katerem se je lotil vloge nadškofa Šuštarja pri slovenski osamosvojitvi. Pravi, da je bil
nadškof Šuštar mož širokih pogledov, človek sprave in strpnosti, stavil je na dialog. Je
žal pozabljeni osamosvojitelj. Pred plebiscitom leta 1990 je prevzel odgovornost, šel
na TV in dejal: "Vabim vse kristjane pa tudi druge, da se udeležijo glasovanja in s
svojim DA potrdijo življenjsko moč in ustvarjalno politično voljo slovenskega naroda.
Storimo vse, da bo plebiscit uspel." Za to dejanje so mu hvaležnost izrazili tako "levi"
kot "desni". In prav združevanje in vključevanje je bila njegova veličina.
okrogla miza (vodi Janez Evangelist Rus):
Prenovitev župnije
Janeza E. Rusa dobro poznamo, saj je doma iz Trbovelj, novo mašo je imel 3. julija
2011, kaplansko službo je opravljal v Trnovem v Ljubljani in v Domžalah, trenutno je
župnik župnij Blagovica in Šentožbolt. Je član skupnosti Emanuel.

Prenovitev je zgodba o župniji Jezusovega rojstva v Timoniumu, ZDA. Avtorja, župnik
Michael White in njegov pastoralni asistent Tom Corcoran, odkrito pripovedujeta o
tem, kar se jima je dogajalo od dne, ko sta nastopila službo in razočarana odkrila, da
je župnija na poti stalnega in gotovega upada. Preko poskusov in napak ter z obilo
Božje milosti sta jo z leti popeljala na pot rasti in odprtosti. Načrtno sta začela stvari
delati drugače. Kako pa je v slovenskih župnijah? Na to vprašanje bodo odgovarjali
udeleženci okrogle mize: Janez E. Rus, Aleš Čerin in člani skupnosti Emanuel.
Vstopnine ni, že vnaprej pa se zahvaljujemo za prostovoljne prispevke!

JANUARSKI VEČERI 2017
v župniji Sv. Martina v Trbovljah

»Besede mičejo, zgledi vlečejo!«
V naši župniji v januarju že od leta 1988 potekajo predavanja, katerih namen je
poglobiti krščanski pogled na različna življenjska in verska vprašanja. Kot vsako leto,
smo tudi letos skrbno presejali obširno ponudbo različnih predavanj in izmed tega
izbrali predavanja in predavatelje, ki nam bodo predstavili različne zglede, ki nas lahko
potegnej naprej. Star slovenski pregovor namreč pravi, da “Besede mičejo, zgledi pa
vlečejo!” Besede predavaljtev nas bodo zagotovo navdušile, da bomo z veseljem sledili
predstavljanim zgledom.
Tako bomo slišali o zgledih, ki jih opisuje papež v sinodalni spodbudi Radost ljubezni,
ogledali si bomo film v katerem nam bo predstavljen zgled upokojenega mariborskega
škofa dr. Jožefa Smeja. Ker smo župljani župnije sv. Martina, nas bo še posebej
nagovoril zgled tega svetnika, dr. Sebastjan Kristovič nam bo predstavil zglede za
dobro vzgojo otrok, kot poseben zgled nam bo predstavljena pot nadškofa dr.
Alojzija Šuštarja in na koncu – letos izjemoma že v februarju – bomo spoznali zgled
ene ameriških župnij, akko prenoviti župnijo, da bi ta postala bolj živa. Posebej
opozarjamo, da zadnjo soboto v januarju predavanja ne bo, ampak je to
predavanje prestavljeno na prvo petek v februarju!
Prijeten uvod v šest predavanj bo božični koncert, ki bo v četrtek, 5. januarja
2016 po večerni sveti maši (ob 18.45) v župnijski cerkvi sv. Martina.
Predavanja pa bodo, kot je že navada, vsakokrat ob 18.45 v župnijski dvorani.
5.1. Božični koncert CPZ sv. Martina in sv. Marije, OPZ Gospodova rosa in VS VOX
13.1. upok. nadškof dr. Marijan Turnšek: Jaz – midva – mi pred Bogom
14.1. Lojze Kozar ml.: Kaplja na vedru (film o življenski poti škofa dr. Jožefa Smeja)
20.1. dr. Ferdinand Šerbelj: Sv. Martin in njegovo češčenje med Slovenci
21.1. dr. Sebastjan Kristovič: Vzgoja otroka v samostojno in odgovorno osebo
27.1. dr. Tanja Ozvatič in Jernej Vrtovec: Predstavitev Mohorjeve družbe in knjige
Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije
3. 2. okrogla miza (vodi Janez Evangelist Rus): Prenovitev župnije

upok. nadškof dr. Marijan Turnšek:
Jaz – midva – mi pred Bogom
Dr. Marjan Turnšek je bil leta 1981 posvečen v duhovnika, v letu 1990 pa je doktoriral
v Rimu na Papeški univerzi Gregoriana. Po vrnitvi domov je imel različne pomembne
zadolžitve, na Teološki fakulteti pa je predaval dogmatično teologijo. 7. aprila 2006 je
bil imenovan za prvega murskosoboškega škofa. 28. novembra 2009 je bil imenovan za
mariborskega nadškofa pomočnika, 3. februarja 2011 pa je nasledil dotedanjega
mariborskega nadškofa dr. Franca Krambergerja in to službo opravljal do 31. julija
2013 ko je papež Frančišek sprejel njegovo odpoved službi mariborskega nadškofa.

dr. Ferdinand Šerbelj:
Sv. Martin in njegovo češčenje med Slovenci
Predavatelj se posveča baročni umetnosti, je avtor več razstavnih katalogov in
svojevrsten mojster v govornem podajanju interpretacije umetnine v času in
prostoru. To ga je tudi pripeljalo med zaželjene vodje ekskurzij doma in na tujem. Ko
stremi po višinah, so to vršaci Julijskih in Kamniških Alp, spoznal je tudi mnoge
evropske vrhove. Je doktor umetnostne zgodovine z dolgoletnimi izkušnjami
terenskega raziskovanja starejše umetnosti na Slovenskem in mediteranskih kultur,
zaposlen kot kustos v Narodni galeriji.

S svojim razmišljanjen želi nadškof postaviti okvir papeževe apostolske spodbude
Radost ljubezni. V zadnjem delu dokumenta papež pravi, da ni nobena družina
nebeška resničnost že sedaj, da vendar pa k tej popolnosti vsaka družina teži (Al 325).
Po mnenju nadškofa je to zato, ker je ta Božja vizija vgrajena v človeka, torej ni nekaj
kar bi bilo izven njega in s tem nedosegljivega. Seveda pa je človek vedno razpet med
starim in novim človekom, kar pomeni stalno pot učenja. K temu nam pomaga
duhovnost, o kateri papež piše v zadnjem poglavju njegove spodbude. Ta duhovnost v
krščanskem življenju ni nekaj oddaljenega, tam v »oblakih«, pač pa mora biti mesena
in vpeta v življenje.

Ob godu sv. Martina 11. novembra 2015 je papež Frančišek v nagovoru na Trgu sv.
Petra dejal, da je pred 1700 leti rojeni svetnik »učitelj v prisrčnosti, sprejemanju ljudi
v stiski ter ljubezni do bližnjega«. Zaradi častitljivega jubileja je bilo leto 2016 tudi
leto sv. Martina, ki je bil tudi eden zavetnikov jubilejnega leta usmiljenja. Leta 2005 je
Svet Evrope pot, ki vodi od Szombathelya do Toursa, razglasil za Evropsko kulturno
pot sv. Martina, da bi tako predstavil spominska mesta, povezana z njegovim
življenjem. V Evropi je po njem imenovanih več kot tri tisoč naselij in cerkva. Tudi v
Sloveniji je sv. Martin zavetnik mnogih cerkva.

Lojze Kozar ml.:
Kaplja na vedru (film o življenski poti škofa dr. Jožefa Smeja)
Predavatelj je nečak duhovnika in Božjega služabnika Lojzeta Kozarja. Po diplomi na
Teološki fakulteti je bil leta 1984 posvečen v duhovnika. Kot kaplan je prišel v
Odrance, kjer je pomagal svojemu stricu. Kot župnik v Odrancih je nadaljeval delo, ki
ga je začel njegov stric. Prenovil je cerkev sv. Trojice in dokončal njeno gradnjo po
načrtih arh. Janeza Valentinčiča. Dejaven je tudi na kulturnem področju. Od 1. avgusta
2015 je generalni vikar škofije Murska Sobota.
Kaplja na vedru je naslov pesmi in pesniške zbirke škofa dr. Jožefa Smeja. To ime so
ustvarjalci dokumentarno-igranega filma, izbrali za naslov dokumentarca o našem
velikem rojaku. Film prikazuje dve zgodbi: eno, ki jo pripoveduje škof Smej in drugo, ki
jo pripoveduje odigrana zgodba In ste me sprejeli izpod peresa Božjega služabnika
Alojzija Kozarja, v kateri je v obliki prisrčne zgodbe opisal duhovno podobo
nekdanjega soboškega župnika, kasnejšega škofa dr. Jožefa Smeja. Filmsko pripoved
dopolnjujejo številni pričevalci, ki so povedali marsikaj zanimivega o škofu Smeju.

dr. Sebastjan Kristovič:
Vzgoja otroka v samostojno in odgovorno osebo
Dr. Sebastjan Kristovič je rojen na Ptuju. Doktoriral je s področja logoterapije. Je
predstojnik Nacionalnega inštituta za psihoterapijo in profesor na več fakultetah, v
največjem obsegu na magistrskem in visokošolskem strokovnem študijskem programu
Psihosocialna pomoč. Sedem mesecev je preživel v Italiji (Torino), kjer je
prostovoljno delal v bolnišnici na onkološkem oddelku z bolniki v zadnjem stadiju.
Deluje v izobraževanju, kurativi in preventivi v obliki predavanj, seminarjev in
svetovanja.
Ker se je permisivna vzgoja izkazala za napačno in celo škodljivo, kar se evidentno
kaže na otrocih in pri delu z njimi, se je nujno potrebno vrniti h koreninam vzgoje oz.
kot sam pravim, k vzgoji po zdravi pameti. Pojavlja se problematika, ki je 15-20 let
nazaj še ni bilo – od splošne nezainteresiranosti, zdolgočasenosti, nespoštovanja
kakršnekoli avtoritete, do zasvojenosti z raznimi substancami oz. računalnikom,
mobilnim telefonom in televizijo, do apatije in številnih samomorov. Stanje je
alarmantno in zaskrbljujoče. Po številu samomorov pri mladostnikih do
sedemnajstega leta smo v samem svetovnem vrhu.

