fakulteti v Ljubljani za področje oznanjevalne teologije.
Tematika predavnaja bo govorila o sodobnem človeku, ki je vsak dan v stiku z mediji.
Kako ti vplivajo nanj? Kaj pomeni različnost medijev? Kako naj se kristjani odzovemo na
medijska sporočila? Kaj nam bo prinesel internet in ali je knjiga še aktualna? Na ta
vprašanja in še na tiste, ki mu jih bomo postavili poslušalcim bo skušal odgovoriti
predavatelj.
mag. Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek, Savo Kosojević, mag. Amadej Jazbec:
Marija, neznana znanka
Mag. Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek je duhovnica protestantske Cerkve.
Diplomirala in magistrirala je na Zagrebški teološki fakulteti »Matija Vlačič Ilirik«. Več
let je aktivno delovala v cerkvenih občinah Maribor in Apače. Od leta 2005 je tudi uradno
s strani cerkvene občine Maribor umeščena za njihovo duhovnico. Od leta 2002 je
namestnica vojaškega vikarja v slovenski vojski – odgovorna za duhovno oskrbo
pripadnikov slovenske vojske. Savo Kosojević je duhovnik srbske pravoslavne Cerkve.
Rodil se je 10. 8. 1978 v Petrovem selu, Gradiška (BIH – Republika srpska) V bogoslovje
je vstopil v Kninu, vendar je zaradi vojnih razmer nadaljeval bogoslovni študij na
Divčibari pri Valjevu. Poročen je z Marino Kosojević, s katero imata dva otroka, Marka in
Milico. V duhovnika je bil posvečen 24. 6. 2002 v cerkvi Gospodovega spremenjenja v
Zagrebu. Od 10. 5. 2005 ga je zagrebško–ljubljanski metropolit Jovan nastavil za paroha
(župnika) v Mariboru. Mag. Amadej Jazbec, pa bo na okrogli mizi sodeloval kot
predstavnik katoliške cerkve. Na župniji Trbovlje–sv. Martin je od leta 2010, zato ga ni
potrebno posebej predstavljati.
Tema, ki jo bodo sogovorniki obravnavali bo aktualna, saj nam bodo pomagali odgovoriti
na marsikatero vprašanje, ki se tiče našega odnosa do Božje matere, Marije. Ali jo sploh
poznamo? Ali je naš odnos do nje pravilen? Mogoče meji že na malikovanje? Ali imajo
Marijine besede v Svetem pismu večjo težo, kot tiste, ki naj bi jih spregovorila v svojih
prikazovanjih? Marija je v ljudskem izročilu na visokem položaju, kar se tiče pobožnosti.
Kaj pomeni izkazovati pobožnost Mariji in kaj Bogu, bodo skušali predstaviti gostje
okrogle mize.
VLJUDNO VABLJENI V ČIMVEČJEM ŠTEVILU!
Vstopnine ni, že vnaprej pa se zahvaljujemo za prostovoljne prispevke!

JANUARSKI VEČERI 2013
v župniji Sv. Martina v Trbovljah

»Pridi in poglej«
V naši župniji v mesecu januarju dobrih 25 let potekajo predavanja, katerih namen je
poglobiti krščanski pogled na različna življenjska in verska vprašanja. 11. oktobra 2012
smo vstopili v leto vere, ki nas bo spremljalo vse do nedelje Kristusa Kralja 24. novembra
2013. Leto, ki so pred nami bodo v znamenju intenzivnega ukvarjanja z novim
pastoralnim načrtom Cerkve na Slovenskem, ki nosi naslov: "Pridi in poglej". Naslov je vzet
iz evangelijskega odlomka o srečanju Jezusa s Samarijanko ob vodnjaku: »Tedaj je žena
odložila vrč, odšla v mesto in pripovedovala ljudem: Pridite in poglejte človeka, ki mi je
povedal vse, kar sem storila. Kaj če je on Mesija?« (Jn 4,29). Srečanje Jezusa in
Samarijanke nas lahko navdihuje za novo evangelizacijo, katere bistvo je z novo
gorečnostjo iskati Kristusa. Rdeča nit letošnjih januarskih večerov bo iskanje in poglobitev
vere, zato smo tudi te naslovili z “Pridite in poglejte”. Pridimo in poglejmo kaj nam želi
Jezus spregovoriti. Pridimo in poglejmo, mogoče pa je v mojem odnosu do sozakonca
središčna oseba Jezus Kristus Odrešenik? Poglejmo, mogoče pa Jezus želi, da bi v župniji
kaj spremenili in začeli na novo... Mogoče pa me Jezus nagovarja, da naj se vključim v
kakšno župnijsko skupino? P. Branko Cestnik pravi, da se spreobrnenje začne v jedru
Cerkve. Če bi to obrnili na našo župnijo, se spreobrnenje začne pri nas, ki smo blizu
župniji, šele potem se bomo lahko obrnili na oddaljene. Torej pridimo in poglejmo! Za
začetek pridimo in poglejmo, kaj nam imajo povedati predavatelji. Mogoče nas pa Jezus
nagovori tudi po njih!
Predavanja se bodo pričenjala vsakokrat ob 19h v župnijski dvorani.
11. 1., nadškof dr. Anton Stres: Pridi in poglej
12. 1., dr. Jože Ramovš , Alenka in Marko Vatovec, Alenka Čampa: Iz množičnosti v
živa občestva
18. 1., p. dr. Vili Lovše DJ: Tudi demoni verujejo, a trepetajo (Jak 2,19)
19. 1., Milada Kalezić: O veri in kulturi
25. 1., mag. Božo Rustja: Koliko dovolimo, da nas mediji oblikujejo
26. 1., mag.Violeta Vladimira Mesarič Jazbinšek, Savo Kosojević, mag. Amadej Jazbec:
Marija, neznana znanka

nadškof dr. Anton Stres:
Pridi in poglej
Nadškof msgr. dr. Anton Stres se je rodil v Donački Gori v župniji Rogatec. Papež Janez
Pavel II. ga je leta 2000 imenoval za ptujskega naslovnega in mariborskega pomožnega
škofa. Za škofovsko geslo si je izbral: »Vse zaradi evangelija«. Ob ustanovitvi novih škofij
v Cerkvi na Slovenskem 7. aprila 2006 ga je papež Benedikt XVI. imenoval za prvega
škofa novoustanovljene celjske škofije. Za nadškofa pomočnika Nadškofije Maribor je bil
imenovan v začetku leta 2009. Ob koncu istega leta je bil imenovan za 35. rezidencialnega
ljubljanskega nadškofa metropolita.
Uvodni večer odpiramo s predstavitvijo duha krovnega dokumenta pastoralnega načrta
Cerkev na Slovenskem Pridite in poglejte. Jedro večera se vrti okoli vprašanj: Ali obstaja v
Cerkvi na Slovenskem in širši družbi pripravljenost, da ključne usmeritve dokumenta
zaživijo? Na podlagi česa lahko verjamemo, da je ta dokument drugačen od prejšnjih in da
se bo v večji polnosti izvrševal? Kje so pri tem naše prednosti in kje šibke točke? Ali ta
dokument odgovarja na vprašanja, kje smo in kam bi radi šli? Ali si res želimo sprememb v
našem pastoralnem delovanju? Kaj bomo razvijali in čemu se bomo odpovedali? Kakšni
bodo konkretni koraki uresničevanja dokumenta?
dr. Jože Ramovš , Alenka in Marko Vatovec, Alenka Čampa:
Iz množičnosti v živa občestva
Alenka in Marko Vatovec sta vključena v Neokatehumensko pot in nam bosta prestavila
način življenja, kjer spoznavata Boga, premagujeta življenjske krize in se počutita zares
doma. Alenka Čampa je članica skupine mamic “Domačice”, ki se srečujejo, si medsebojno
pomagajo, pripravljajo okrogle mize, duhovne vaje in še kaj. Alenka pravi, da je zaradi
Domačic postala boljši človek in si želi, da bi se mamice skupaj postarale. Med drugim si
bomo pogledali tudi krajši film, v katerem si sledijo zgodbe posameznikov znotraj mnogih
župnijskih skupin župnije Ljubljana Vič. Kar dvainsedemdeset se jih vsak teden zvrsti.
Dr. Jože Ramovš bo končno povzel prestavljena izkustva in opisal temeljno človekovo
potrebo po občestvu. Skupina je, pravi, najboljše sredstvo za osebnostno rast in sožitje, v
kateri človek vedno boj postaja oseba. Pokazal bo tudi na pomen skupin, kot so zakonske
skupine, za kvalitetnejše življenje celotne skupnosti.
p. dr. Viljem Lovše DJ:
Tudi demoni verujejo, a trepetajo (Jak 2,19)
P. dr. Viljem Lovše DJ je predstojnik skupnosti pri Sv. Jožefu na Poljanah v Ljubljani. Bil
je kaplan v Dravljah in duhovni asistent Skupnosti krščanskega življenja. Na Papeški
univerzi Comillas v Madridu je doktoriral na temo razločevanja pri sv. Ignaciju Lojolskem.
Za božič 2002 se je kot prvi jezuit naselil v od Vibe izpraznjeno jezuitsko rezidenco na
Poljanah. Šest let je bil duhovni asistent Društva katoliških pedagogov Slovenije. Sedaj
deluje kot podrektor Zavoda svetega Ignacija in Ignacijevega doma duhovnosti in

usposabljanja, voditelj duhovnih vaj, spovednik, ljudski misijonar, duhovni asistent
skupine SRCE in predavatelj o duhovnem življenju in vzgojnih temah. S patrom
Damjanom Ristićem skupaj vodita Odmik za moške. Sodeluje pri izobraževanju duhovnih
spremljevalcev in različnih programih na področju duhovne formacije, ignacijanske
duhovnosti, izobraževanja in pomoči.
Družina je v letu 2012 izdala slovenski prevod dela Fabrica Hadjadja z naslovom “Vera
demonov”. Naslov kar nekoliko provocira, a avtor povsem jasno prikaže, da tudi demoni
verujejo. Od tu dalje bomo razmišjali s predavateljem o pasteh in zankah zaradi katerih
naša vera lahko postaja tudi vera demonov, ki verujejo a ne molijo, ne ljubijo, ne pripadajo,
se ne veselijo in častijo le same sebe.
Milada Kalezić:
O veri in kulturi
Rodila se je v Črni gori in njena družina se je veliko selila ter se nazadnje ustalila v
Mariboru, kjer je končala osnovno šolo in gimnazijo. V tretjem letniku gimnazije je začela
sodelovati pri ljubiteljskem društvu Slava Klavora. Po končani AGRFT je v sezoni
1976/77 je postala stalna članica SLG Celje in tam v šestindvajsetih letih odigrala veliko
nepozabnih in nagrajenih vlog. V sezoni 2002/03 je postala članica SNG Maribor, kjer
deluje še danes. Milada Kalezić se je gledalcem vtisnila v spomin z danes že ‘ponarodelim’
citatom "Jok brate, odpade" iz filma To so gadi. Leta 2011 je prejela Borštnikov prstan.
Igralka o sebi pravi, da je v Boga vedno verjela, a je mislila, da se Bog z njo ne bo veliko
ukvarjal. Sredi tridesetih let, ko je začutila, da ni ničesar na svetu, kar bi jo odrešilo, je šla
na kolena pred Njim, čeprav še ni prepoznala Kristusa. Njena pot spreobrnitve se je
zanimivo razpletala, da jo je končno pripeljala do Cerkve. Leto pred milostnim darom
spreobrnjenja je prav na 7. januar zmedena hodila po Mariboru, ko je zaslišala srbsko
govorico pred cerkvijo sv. Alojzija in povsod polno slame. Ni ji bilo jasno, kaj se dogaja,
zato je nekega moža vprašala, za kaj gre, on pa ji je kar dejal: »Pa sestro, božič je!« Čez
eno leto se ji je zgodilo isto. To jo je nagovorilo, zato je začela v pravoslavnih cerkvah
iskati sporočilo Boga. Pa jo ni čakalo tam, ampak v mariborski stolnici, kjer tudi danes
pogosto najde zatočišče pri Gospodu. Po prejemu krsta v Srbski pravoslavni cerkvi (v
samostanu Ostrog v Črni gori) je stopala tudi v cerkveno življenje, danes poje v pravoslavni
cerkvi v Mariboru. To je zanjo poseben dar, saj čuti, kako se ji ob petju duša očisti in se
dvigne z večjo hitrostjo, kot če bi bila »le« pri bogoslužju.
mag. Božo Rustja:
Koliko dovolimo, da nas mediji oblikujejo
Božo Rustja se je rodil 1. 7. 1963 v Postojni, mašniško posvečenje je prejel 29. 6. 1989 na
Sveti gori pri Gorici. Služboval je kot kaplan v Sežani in v Povirju (1990–1990) Od 1994–
1997 je študiral misiologijo na papeški univerzi Gregoriana v Rimu. Od 1997 je tiskovni
predstavnik škofije Koper in odgovorni urednik revije Ognjšče. Je tudi profesor na Teološki

