
zuma  in  srca  do  človekove  celovitosti,  njegovega   telesnega,  čustvenega,
družbenega  ter  duhovnega  sveta.  Svoje  poslanstvo  izvajajo  z  zagotavljanjem
brezplačne 24-urne sočutne hospic paliativne (blažilne) oskrbe hudo bolnim v
zadnjem  obdobju  življenja.  Hiša   je  namenjena  bolnikom  z  napredovalo
neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja, pri katerih se je zdravljenje zaključilo,
potrebujejo  pa  skrbno  blaženje  simptomov  bolezni  in  podporo  v  procesih
zaključevanja življenja.  V hiši  spremljajo posameznike celostno, ne sledijo zgolj
fizičnim, ampak tudi čustvenim, duhovnim ter socialnim potrebam. Podporo pa
zagotavljajo  tudi  svojcem  in  prijateljem.  Ljudi  vedno  srečajo  tam,  kjer  jih
potrebujejo, vselej v duhu hospic oskrbe.

26. 1. 2019 ob 18.45
nadškof p. Stanislav Zore: Kako pa lahko jaz pomagam? (življenje v župniji v
prihodnosti)

Ljubljanski  nadškof  p.  Stanislav  je  na  predvečer  letošnjega  Malega  šmarna
praznoval  okrogel  jubilej,  svojo  60-letnico.  Leta  1977  je  vstopil  v  noviciat
frančiščanskega  reda,  bil  leta  1985 posvečen  v  duhovnika,  nato  je  bil  kaplan,
župnik, predstojnik, in đe več drugih pomembnih funkciji je opravljal. Jeseni 2014
je  bil  imenovan  in  posvečen  za  ljubljanskega  nadškofa.  Od  leta  2017  je  tudi
predsednik Slovenske škofovske konference.

Od 233 župnij v ljubljanski nadškofiji jih ima 183 svojega župnika, ki stalno biva
na župniji,  ostale so v soupravljanju.  Po projekcijah bo do leta 2030 župnikov
dovolj  samo  še  za  polovico  teh  župnij  in  še  to  bo  veliko  število  duhovnikov
starejših od 70 let. Nedvomno je že danes potrebno zavzeto vključevanje laikov v
delo župnije, kafr je opotrebno razumeti kot blagoslov in obogatitev pastoralnega
življenja.  Laiki  bodo  v  bližnji  prihodnosti  po  naših  župnijah  prevzemali  vse
naloge, za katere ni potrebno posvečenje – diakonsko, duhovniško ali škofovsko.
Morda bo iz vrst laikov, ki bodo zavzeto sodelovali pri delu, vzniknil tudi kakšen
duhovni poklic več. 

Vstopnine ni, že vnaprej pa se zahvaljujemo za prostovoljne prispevke!
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v župniji Sv. Martina v Trbovljah

Januarja letos smo se spomnili 30-letnice prvih januarskih večerov v župniji sv.
Martina  v  Trbovljah.  V  tem  času  se  je  marsikaj  spremenilo:  Slovenija  se  je
osamosvojila,  iz  ene trboveljske župnije sta nastali  dve,  postali  smo del  nove,
celjske  škofije,  zamenjalo  se  je  kar  nekaj  župnikov  in  župnijskih  upraviteljev.
Januarski večeri pa so v vseh letih ostajali precej podobni: 6 večerov v januarju.
Letos  smo  se  odločili  za  majhno  spremembo  in  sicer  predavanja  ne  bodo
potekala samo v januarju, ampak v času od decembra do februarja, pri čemer pa
bo število dogodkov ostalo podobno, kot je bilo doslej. Na ta način se bomo lažje
dogovarjali  s  predavatelji,  saj  ne  bomo  omejeni  glede  dnevov  predavanj,
predavatelji  pa so marsikdaj zelo zasedeni.  Po drugi  strani  bo nekoliko daljše
obdobje pomenilo tudi za vse župljane in druge poslušalce, da udeležba na več
predavanjih ne bo tako naporna kot doslej, ko so se predavatelji in teme menjali
praktično iz dneva v dan.

Upamo, da boste opisano spremembo z veseljem sprejeli in se tudi v bodoče tako
številčno udeleževali predavanj!

1. 12. 2018 ob 18.45
Aleš Čerin: Božič – čas bankrota družine?

Predavatelja  ni  potrebno  posebej  predstavljati,  saj  je  že  večkrat  predaval  na
januarskih  večerih.  Je  mož,  oče  štirih  otrok,  dedek,  predavatelj,  sodelavec  v
Družini in Življenju, podjetnik, skavt, bloger. Rad hodi in teče v naravi), je tudi
novinar pri spetnem Časnik.si, odrasli skavt, rad fotografira in igra kitaro. 

V adventnem času, času pričakovanja rojstva Jezusa Kristusa, pred božičem, se
nam zdi, da moramo pokazati svojim bližnjim kako radi jih imamo – tako, da jih
obdarujemo.  To  naravnanost  so  spretno  izkoristili  trgovci  in  nakupovalno
obdobje premaknili v november. Že kmalu po prazniku Vseh svetih, se prižgejo
luči in ljudje odprejo denarnice. Na široko in na globoko. Mnogi preveč. Potem v
januarju boli glava, ker se pokaže globoka luknja in zmanjka denarja. Včasih tudi
za položnice in celo za hrano.



19. 12. 2018 ob 18.45, 
Jože Planinšek: Pastoralni vidik krašenja cerkve

Jože Planinšek je duhovnik, lazarist. Je direktor Doma sv. Jožefa v Celju. Dom sv.
Jožef je v zadnjih letih postal pomembno prosvetno, izobraževalno in kulturno
središče ne samo Celja ampak tudi širše. Kot dolgoletni župnik nam bo povedal
marsikaj zanimivega o pomenu okrasitve cerkve.

Okrasitev cerkve je zagotovo več kakor le občutek za cvetje v prostoru, na mizi in
podobno. Zahteva tudi pravi odnos do liturgičnega prostora in bogoslužja, hkrati
pa je lahko izredno lepa molitev. Velikokrat se obiskovalci cerkva čudimo lepim
okrasitvam, hkrati pa nam včasih kakšna okrasitev tudi ni všeč, ali pa ne more
ugotoviti  njenega pomena.  In o vsem tem nam bo spregovoril  predavatelj  Jože
Planinšek.

6. 1 2019 ob 17.00 
Božični koncert otroških pevskih zborov

V letu 2018 je v naši župniji minilo 5 let od ustanovitve otroškega pevskega zbor
Gospodova rosa.

Male in pevke in pevci so v goste povabili pevke in pevce otroških pevskih zborov
z Izlak in iz Lok pri Kisovcu. Lepo povabljeni, da skupaj s pevci počastimo prihod
treh svetih kraljev!

18. 1. 2019 ob 18.45, 
Leon in Jana Kuzma: Rešena iz krempljev teme 

Leon in Jana sta doma iz Dokležovja, poročena sta 8 let in imata štiri otroke. Leon
je glasbenik ter prodajalec glasbil, Jana pa mama študentka.  

Gospod ju je našel, ko sta ga najbolj potrebovala. Eden se je utapljal v pornografiji,
drugi pa v samomorilnih mislih. Potrebovala sta moč, ki bi ju rešila iz krempljev
teme in jo našla - še vsak posebej, kot mladostnika - v srečanju z živim Bogom.
Njuna  skupna  pot  se  je  začela  prav ob Jezusu na  srečanju “Jezusove  straže”  -
mladinske skupine, ki je z molitvijo in slavljenjem mnoge mlade prebudila k bolj
doživeti veri. Živ odnos z Jezusom ju tudi danes oblikuje na skupni poti in jima

pomaga premikati skale, ki se še vedno najdejo v njunih srcih in skušajo zrušiti
edinost. Imata štiri fante - štiri osebne življenjske trenerje, ki so zelo zahtevni
učitelji zaupanja in vere, na poti zorenja pa jima pomagajo še drugi “pripomočki”:
pogovor,  srečanja  zakonske  skupine,  molitev,  branje  Svetega  pisma  in  redno
prejemanje  zakramentov.  V  velik  izziv  jima je  spodbuda papeža Frančiška,  da
nikdar ne zaključita dneva, ne da bi se med seboj spravila.

19. 1. 2019 ob 18.45, 
Bojan in Sara Doljak: Če je uspelo nama, lahko uspe vsakemu paru

Doma sta iz Logatca, farmacevt in odvetnica.  Poročena sta 15 let in imata dva
otroka. V prostem času sta voditeljski par več zakonskih skupin, Bojan pa pomaga
tudi pri organizaciji Svetopisemskega maratona.

Njun  odnos  je  vzklil  iz  razposajene  zaljubljenosti  in  še  vedno  zori  v  zrelo
ljubezen.  Spoznavata,  da nista  skupaj slučajno,  ampak da sta  si  namenjena in
drug drugemu podarjena. A ni bilo vedno tako. V odnos se je začela kdo ve od kod
plaziti  vedno  večja  odtujenost.  Še  preden  so  prišle  preizkušnje  (nezmožnost
takojšnje zanositve, smrt najbližjih, bolezen) sta iskala smerokaz, ki bi ju popeljal
varno mimo prepadov življenja. Našla sta skalo, na kateri sta začela zidati dom.
Odkrila sta varno zavetje, kamor se lahko zatečeta, kadar zunaj (in znotraj) divja
nevihta. Šele sedaj vesta, da ni dovolj, če se zaneseta le drug na drugega, ampak
da se zaupata Tistemu, po čigar volji sta skupaj. Živeti odnos v zakonski zvezi - za
zmeraj,  do  zadnjega  vdiha  -  je  odločitev  slehernega  novega  jutra  posebej.
Odločitev  pa  ni  dovolj.  Vsak  dan  znova  prepoznavata  priložnosti,  da  skozi
zakonski  odnos  postajata  boljša  človeka.  Trudita  se,  da  bi  čim  več  takšnih
priložnosti  tudi  izkoristila.  Danes  sta  prepričana,  da  so  pred  njima  še  njuni
najboljši dnevi. Če je uspelo njima, lahko uspe vsakemu paru.

25. 1. 2019 ob 18.45, 
Mirjam Tozon: Predstavitev Hospica

Med nas prihaja socialna delavka Mirjan Tozon, ki deluje v ljubljanskem Hospicu.

Hiša  Ljubhospica  je  bivališče  s  toplino  doma.  Je  domovanje  za  zadnje,  tisto
ranljivo obdobje na življenjski poti vsakega posameznika. Poslanstvo ustanove je
ljudem lajšati moteče simptome bolezni in zagotavljati polnost življenja do konca.
Pri delu zaposlene vodi človekovo dostojanstvo, ki ga spoštujejo s čuječnostjo ra- 


