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NAPOVEDNIK
PO POTI RESNICE DO ČLOVEKA

Prireditev v Domu sv. Jožef
september 2014 - september 2015



SLEHERNIK
Celje - Dom sv. Jožef

uprizoritev: 
MLADI ŽUPNIJE-
CELJE SV. JOŽEF

sodelujejo: 
ZBORI ŽUPNIJE 

IN DOMApetek, 
19. septembra 
ob 20. uri
leta 2014

režija: Jože Planinšek CM
Celjski grad - četrta uprizoritev

Vstop prost - prostovoljni prispevki

Hugo von Hofmannsthal – S R E D N J E V E Š K I  M I S T E R I J

prevod:
Oton Zupančič



je geslo ljudskega misijona, ki ga bomo obhajali v župnijah mesta Celje prihodnje leto v marcu. Blaženi Anton 
Martin Slomšek, ki nas je – lazariste - davnega leta 1852 sprejel pri Sv. Jožefu nad Celjem in nam izročil 
poslanstvo še posebej z ljudskimi misijoni, je zagotovo vesel, da smo si isto geslo zadali kot nalogo letošnjega 
pastoralnega leta tudi pri naši dejavnosti Doma sv. Jožef.  Vključujemo se v utrip krajevne Cerkve, hkrati pa 
tudi sami želimo, v duhu našega ustanovitelja, sv. Vincencija Pavelskega, z vsemi našimi prireditvami in z vso 
dejavnostjo na hribu, biti stalen misijon. 

Dobro voljo in iskreno željo imamo, koliko pa smo pri tem posrečeni, bo pokazal čas. Vsekakor pa v duhu 
gesla, ki smo si ga zadali, verjamemo, da se da do človeka, tudi sodobnega, ki veliko bolj išče resnico z malo in 
tudi z veliko začetnico, kot je morda misliti na prvi pogled. Vse prireditve in vsi dogodki, ki smo si jih zastavili 
z našim programom, želimo,  da služijo  odkrivanju te resnice z obema začetnicama. Z ravnateljem Juretom, 
programskima vodjema Miho in Davidom, ter poslovodstvom in sodelavci naše ustanove, ki smo snovali 
vsebine, pa po našem trudu sedaj vse izročamo tudi v Božje roke ter polni zaupanja v priprošnjo našega 
zavetnika sv. Jožefa in priprošnjikov; sv. Vincencija in bl. A.M. Slomška čakamo na odziv, tudi vas, ki vas dosegajo 
te vrstice in navdušeni nadaljujemo življenje na hribu. Veseli in hvaležni smo za vse, kar smo z vami vsemi 
doslej že uresničili, kmalu bosta za nami že dve desetletji. Razlog za praznovanje, ne bomo ga spregledali, ko 
bo čas za to, a tudi dobra osnova in izziv za v prihodnje. Vsekakor pa le z enim namenom, da bi v vsakem izmed 
nas lahko vedno živel človek, tisti, ki ga prinaša med nas Bog s svojim učlovečenjem v Jezusu.  

Kakorkoli že, težko bomo prišli drug do drugega, če ne bomo v sebi odkrili tistega, kar je najbolj žlahtnega 
zapisal v nas naš stvarnik, seveda ne glede na to, kako ga že imenujemo. On je zapisal in je gotovo dobro 
zapisal, za nas pa je zapis naloga, da ga preberemo in prevedemo v življenje. Če bo kaj od načrtovanega v tem 
Napovedniku pomagalo pri tem, trud ni bil zaman in nam bo v iskreno veselje. 

Povabljeni!

Po poti Resnice 
do človeka 

Jože Planinšek CM,
s sodelavci

Dom sv. Jožef
Jože Planinšek CM, direktor
Jure Levart, Miha Lokovšek, David Vrečko
Miha Lokovšek
David Vrečko
Atelje 64, d.o.o.
5000 izvodov
Celje, september 2014

Izdal:
Odgovarja:
Pripravili:
Urednik fotografi je:
Grafi čno oblikovanje:
Tisk:
Naklada:
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september 
2014 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

 1. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

 3. Prva sreda - srečanje
5. - 6. Tečaj za zaročence 20

 6. Romarsko potovanje: od Višarij z 
okolico do Brezij

Jože Planinšek CM 54

9. Tečaj priprave na sv. krst 20
 13. Srečanje prijateljev revije Prijatelj
 15. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

 16. Kuharski tečaj - kvašeni, slani in sladki 
štruklji

Jožica Ferleš 49

 17. Kuharski tečaj - kvašeni, slani in sladki 
štruklji

Jožica Ferleš 49

 19. Četrta uprizoritev srednjeveškega 
misterija Slehernik

50

 21. Farno žegnanje z birmo 51
 27. Vincencijanski dan
 29. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

 30. Predavanje v sklopu socialnega tedna: 
“Skoči ven”

dr. Ivan Štuhec 35

oktober 
2014 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

1. Prva sreda - srečanje
2. Pogovorni večer s Tomom Križnarjem 35
4. Uvodni dan šolskega leta Orglarske 

šole
28

6. Uvodno srečanje Svetopismeske 
skupine

Vlado Bizant, CM 32

7. Tečaj priprave na sv. krst 20
7. Uvodno srečanje katehumenata 21
 8. “Pomagajmo si živeti” delavnica 

 nudenja pomoči na domu
Darja Pungartnik, 
fizioterapevtka in
Sara Črepinšek, delovna 
terapevtka

43

 11. Orglarska šola - predavanja 28
13. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

14. Kuharski tečaj - kruh, pogače, rogljiči Jožica Ferleš 49

Koledar 2014/2015
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14. Tečaj za bralce beril prof. Jože Faganel 22
15. Kuharski tečaj - kruh, pogače, rogljiči Jožica Ferleš 49
15. Mohorski večer - Reči “ne” ukvarjanju s 

seboj
dr. Sebastijan Kristovič 36

17. - 18. Tečaj za zaročence 20
18. NEVA - uvodno srečanje Jure Levart, Simon Ozvatič, 

Branko Cestnik
22

20. - 23. Duhovne vaje za starejše Jože Zupančič CM 16
21. Duhovni nagovor: “Ali smo res neumni, 

če verujemo?”
nadškof, 
prof. dr. Anton Stres

32

22. Potopisno predavanje - “Lepote 
Slovenije v štirih letnih časih”

Franci Horvat, popotnik in 
fotograf

36

24. Koncert - Glasba na hribu; organist
Mario Perestegi

Mario Perestegi 56

25. Orglarska šola - predavanja 28
26. - 29. Duhovne vaje za duhovnike nadškof, 

prof. dr. Marjan Turnšek
14

27. - 29. Duhovne vaje za ministrante novomašnik Marko Rakun 18
27. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

november
2014 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

4. Duhovni nagovor - “Ali smo res neumni, 
če verujemo?”

nadškof, prof. dr. Anton 
Stres

32

5. Prva sreda - srečanje
6. Hipokratov večer - “ Negibni gibalec” dr. Marko Pišljar, prof. 

Jože Faganel, Janez Bizjak, 
Slavko Hren, 
Metka Klevišar, dr. med

36

8. Delavnica izdelovanja rož iz krep papirja Alenka Dobrajc 46
8. Orglarska šola - predavanja 28

10. Martinovanje prof. dr. Janez Bogataj 51
11. Kuharski tečaj - musake, sarme, 

palačinke
Jožica Ferleš 49

11. Predavanje - “Večer latinskih 
pregovorov”

dr. Aleš Maver 37

12. Kuharski tečaj - musake, sarme, 
palačinke

Jožica Ferleš 49

12. “Pomagajmo si živeti” delavnica nudenja 
pomoči na domu

Darja Pungartnik, 
fizioterapevtka in
Sara Črepinšek, delovna 
terapevtka

43
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14. Simpozij - “ Vloga etike in duhovnosti...” Metka Klevišar, dr. med., 
mag. Mateja Lapuh, prof. 
dr. Anton Stres, prof. dr. 
Milan Balažič, doc. dr. 
Sebastjan Kristovič

42

14. Glasba na hribu: Slovenski komorni zbor 56
15. NEVA - predavanje “Moderacija” Primož Praper 22
15. Duhovne vaje - “Preživimo dan s prvo 

krščansko skupnostjo v Jeruzalemu”
br. Miran Špelič, OFM 15

16. Recital - “Po poteh Ksaverija Meška” Ljubiteljsko gledališče 
Teharje Celje

51

18. Tečaj priprave na sv. krst 20
18. Predavanje - “Večer latinskih 

pregovorov”
dr. Aleš Maver 37

20. Predavanje - “Zgodovinski vidik sprave” doc. dr. Mitja Ferenc 38
21. - 22. Tečaj za zaročence 20

22. Orglarska šola - predavanja 28
24. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

27. Šola za starše - “Rajsko otroštvo - 
peklensko mladosništvo”

Viljem Ščuka 39

27. - 30. Tečaj pisanja ikon mag. Silva Božinova ter 
Vesna Deskoska

46

29. Delavnica izdelave adventnih venčkov Sara Črepinšek 47

december
2014 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

3. Prva sreda - srečanje
4. Šola za starše - “Jabolko ne pade daleč 

od drevesa”
Viljem Ščuka 39

5. Miklavžev večer 51
6. Orglarska šola - predavanja 28
7. Recital - “Tiho prihaja mrak” Ljubiteljsko gledališče 

Teharje
51

8. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

9. Kuharski tečaj - silvesterski meni Jožica Ferleš 49
10. Kuharski tečaj - silvesterski meni Jožica Ferleš 49
13. NEVA - predavanje “Komunikacija” 22
13. Adventna duhovna obnova Anton Lavrič CM 15
13. Orglarska šola - predavanja 28
13. Delavnica izdelovanja voščilnic Katarina Kotnik 47
19. Odprtje razstave Matej Čepin 58

19. - 21. Šola za družine s prof. Gerjoljem dr. Stanko Gerjolj 39
22. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

25. Božični koncert s Slovenskim oktetom 56
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januar
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

5. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

7. Prva sreda - srečanje
8. Predavanje - “Umetniški vidik sprave” prof. dr. Jožef Muhovič 38

8. - 11. Slikarska delavnica - “Umetniški vidik 
sprave”

Drago Medved 47

9. - 10. Tečaj za zaročence 20
10. Orglarska šola - predavanja 28
13. Tečaj priprave na sv. krst 20
13. Kuharski tečaj - jedi iz perutnine Jožica Ferleš 49
14. Kuharski tečaj - jedi iz perutnine Jožica Ferleš 49
14. “Pomagajmo si živeti” - delavnica 

nudenja pomoči na domu
Darja Pungartnik, 
fizioterapevtka
Sara Črepinšek, delovna 
terapevtka

43

15. Predavanje - “Vpliv spletnih socialnih 
omrežij na partnerski odnos”

Ines Vugrinec 40

16. Srečanje sodelavcev pastorale starejših Jože Planinšek, CM 23
16. Glasba na hribu: “Oktet devetih” Gregor Deleja 56
17. NEVA - predavanja “Komunikacija” 22
17. Duhovna obnova - “Preživimo dan z 

Viktorjem Franklom”
doc. dr. Sebastijan Kristovič 15

17. Orglarska šola - predavanja 28
19. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

21. Ekumenska okrogla miza 33
23. Celodnevno češčenje Najsvetejšega - 

zaroka Jožefa in Marije
51

24. Tečaj za krasilce cerkva - liturgični del 24
25. Celodnevno češčenje v Domu 51
27. Duhovni nagovor - “Ali smo res neumni, 

če verujemo?”
nadškof, 
prof. dr. Anton Stres

32

29. Predavanje - “Doživljanja ob izkušnji 
splava”

Ines Vugrinec 40

31. Tečaj vzdrževanja cerkvenega perila Jože Planinšek CM 24

februar
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

1. Škofijsko molitveno srečanje starejših in 
starih staršev

škof, dr. Stanislav Lipovšek,
Jože Planinšek CM 17

2. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr.med
Julka Žagar, dr. med 42

4. Prva sreda - srečanje
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marec
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

2. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

3. Kuharski tečaj - hladne in tople predjedi Jožica Ferleš 49

3. Uvodno srečanje tečaja angleščine Natalija Ožek, prof. ang. 
jezika

45

4. Prva sreda - srečanje
5. Predavanje - “O angelih” nadškof, dr. Marjan Turnšek 33
7. Orglarska šola - predavanja 28

14. Tečaj za zakristane in cerkovnike Jože Planinšek CM 26
15. - 18. Duhovne vaje za duhovnike nadškof, dr. Marjan Turnešk 14

16. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

17. Tečaj priprave na sv. krst 20
19. Jožefovo - prvi romarski shod 52
20. Glasba na hribu: Postni recital solist Matjaž Robavs 57

20. - 21. Tečaj za zaročence 20
21. Tečaj za bralce beril prof. Jože Faganel 22
21. Orglarska šola - predavanja 28

7. Delavnica - “Ljudski oder v župniji” prof. Jože Faganel, prof. 
Ivan Štuhec, igralec Zvone 
Hribar, Jože Planinšek

25

8. Akademija ob Slovenskem kulturnem 
prazniku

52

10. Kuharski tečaj - torte, rulade, minijoni Jožica Ferleš 49
11. Kuharski tečaj - torte, rulade, minijoni Jožica Ferleš 49
13. Glasba na hribu - “Promedica” 56

13. - 14. Tečaj za zaročence 20
14. Orglarska šola - predavanja 28
14. NEVA - moderacija 22
15. Igra na pustno nedeljo 52
16. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr.med

Julka Žagar, dr. med
42

16. - 17. Duhovne vaje za ministrante novomašnik Marko Rakun 18
17. Tečaj priprave na sv. krst 20
19. Predavanje - “O angelih” nadškof, dr. Marjan Turnšek 33

20. - 22. Duhovne vaje za družine Jože Planinšek CM 18
21. Orglarska šola - predavanja 28
21. Začetna delavnica oblikovanja z glino Živa Zupanc Buser 48
24. Duhovni nagovor - “Ali smo res neumni, 

če verujemo?”
nadškof,
prof. dr. Anton Stres

32

26. Predavanje - “O angelih” nadškof, dr. Marijan 
Turnešk

33

28. Tečaj petja psalmov Simon Jager 26
28. Postna duhovna obnova Jože Planinšek CM 16
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april
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

1. Prva sreda - srečanje
10. - 11. Tečaj za zaročence 20

11. Tečaj ljudskega petja pri bogoslužju Tomaž Nagode 27
11. Orglarska šola - predavanja 28
12. Celje v besedi in glasbi - recital Ljubiteljsko gledališče 

Teharje
52

13. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

14. Kuharski tečaj - zelenjavne in 
krompirjeve jedi

Jožica Ferleš 49

15. Kuharski tečaj - zelenjavne in 
krompirjeve jedi

Jožica Ferleš 49

16. Predavanje - “Biblični vidik sprave” prof. dr. Maksimilijan 
Matjaž

38

17. Glasba na hribu: Orgelski koncert Jonas Herzog 57
18. - 19. Delavnica za organiste z Jonasom 

Herzogom
Jonas Herzog 27

18. NEVA - predavanje - “Sveto pismo - 
temelj evangelizacije”

22

18. Tečaj fotografiranja Miha Lokovšek 48
21. Predavanje - “Razlil bom svojega duha 

na vse meso”
mag. Klaus Einspieler 34

23. - 26. Romanje - Umbrija Jože Planinšek 54
25. Duhovna obnova - “Preživimo dan s sv. 

Janezom XXIII.”
Jure Levart 16

25. Orglarska šola - predavanja 28
27. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

28. Duhovni nagovor - “Ali smo res neumni, 
če verujemo?”

nadškof, 
prof. dr. Anton Stres

32

21. NEVA - delavnica priprave župnijskega 
dne

22

22. Proslava ob materinskem dnevu 52
26. Predavanje - “Krivica, odpuščanje, 

sprava”
prof., dr. Tomaž Erzar 38

28. Delavnica izdelovanja butaric Sara Črepinšek, 
Vincencijeva konferenca 
sv. Jožefa

48

30. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42
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maj
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

1. Jožef delavec - drugi romarski shod 52
5. Tečaj priprave na sv. krst 20
5. Predavanje - “Prejmite sv. Duha” mag. Klaus Einspieler 34
6. Prva sreda - srečanje
7. Uvodno srečanje tečaja španščine Liza Sraka, prof. špan. jezika 45
9. Tečaj za krasilce cerkva - praktični del Jože Planinšek, CM 24
9. Orglarska šola - izpiti 28

10. Srečanje otroških in mladinskih 
cerkvenih zborov

52

11. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

12. Kuharski tečaj - drobno pecivo Jožica Ferleš 49
13. Kuharski tečaj - drobno pecivo Jožica Ferleš 49
14. Predavanje - “Soška fronta” mag. Renato Podberšič 40

15. - 16. Tečaj za zaročence 20
16. Orglarska šola - izpiti 28
16. NEVA - evalvacija 22
16. Romanje: “Po poteh Soške fronte” Renato Podberšič 40
17. Večer v atriju: Moški komorni zbor Celje 57
20. Dan odprtih vrat Doma sv. Jožef Celje 53
21. Predavanje - “Božji služabnik, 

škof Janez Gnidovec CM”
Anton Lavrič, CM 34

24. Binkoštno srečanje starejših 53
25. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

26. Duhovni nagovor - “Ali smo res neumni, 
če verujemo?”

nadškof, 
prof. dr. Anton Stres

32

31. Sklep šmarnic in veroučnega leta 53

junij
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

3. Prva sreda - srečanje
4. Telovska procesija 53

5. - 6. Tečaj za zaročence 20
6. Romanje - Dunaj Jože Planinšek 55
7. Večer v atriju: Prifarski muzikanti 57
8. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

9. Tečaj priprave na sv. krst 20
13. Orglarska šola - zaključek šolskega leta 

in podelitev spričeval
28

16. Kuharski tečaj Jožica Ferleš 49
17. Kuharski tečaj Jožica Ferleš 49
22. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

24. Kresovanje 53
26. - 28. Srečanje bolnikov in invalidov mlajših od 

35 let
53
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julij
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

3. - 4. Tečaj za zaročence 20
4. Farno romanje 53
5. Večer v atriju: tolkala in klavir prof. Grega Gornšek in Ivan 

Perčič
57

6. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

7. Tečaj priprave na sv. krst 20
20. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

avgust
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

1. Romanje: od Žolneka do Črete Jože Planinšek, CM 55
2. Večer v atriju: Vokal in klavir Tilen Naraks 57

2. - 6. Duhovno počitniški dnevi za starejše Jože Planinšek, CM 17
3. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med
42

17. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

21. - 29. Romanje - Santiago de Compostela Jože Planinšek, CM 55
30. Večer v atriju: Jaka Kopač z 

instrumentalisti in Nino Strnad
57

31. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

42

september    
2015 Dogodek Voditelj / Predavatelj Stran

4. - 5. Tečaj za zaročence 20
5. Romanje: Sveta nedelja, Samobor in 

Žumberak na Hrvaškem
Jože Planinšek, CM 55

11. - 13. Romanje - Rim za mlade 55
14. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med 42

15. Tečaj priprave na sv. krst 20
15. Kuharski tečaj - kvašeni, slani in sladki 

štruklji
Jožica Ferleš 49

16. Kuharski tečaj - kvašeni, slani in sladki 
štruklji

Jožica Ferleš 49

20. Župnijsko “žegnanje” 51
25. Slehernik: peta uprizoritev 

srednjeveškega misterija 53

27. Večer v atriju: Godba na pihala Trbovlje 57
27. Vincencijanski dan
28. Pogovori o življenju in smrti Metka Klevišar, dr. med

Julka Žagar, dr. med 42
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KAZALO
»Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete 
v Boga, tudi vame verujte!« (Jn 14,1) »Kjer je namreč vaš zaklad, tam bo tudi 

vaše srce.« (Lk 12,34)

Ko je sédel z njima za mizo, je vzel kruh, 
blagoslovil, ga razlomil in jima ga dal. 
(Lk 24,30)

 »Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim 
imam veselje.« (Mt 3,17) »Nikodém je odgovoril in mu rekel: 

»Kako se more to zgoditi?« (Jn 3,9)

 »Pojdite po vsem svetu in oznanite 
evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,15)
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KAZALO

»Vzemite mu torej talent in ga dajte 
tistemu, ki jih ima deset« (Mt 25,28)

»Vino in glasba razveseljujeta srce, a bolj 
kot oboje ljubezen do modrosti!« 
(Sir 40,20)

»Govôri z vsemi, ki se razumejo 
na umetnost, ki sem jih napolnil z 
umetelnim duhom, da napravijo Aronu 
oblačila …« (2 Mz 28,3)

»Veselite in radujte se, kajti vaše plačilo 
v nebesih je veliko!« (Mt 5,12)

»In glej, prav tisti dan sta dva izmed njih 
potovala v vas, ki se imenuje Emavs 
in je šestdeset stadijev oddaljena od 
Jeruzalema.« (Lk 24,13)

»Kako, da jih slišimo vsak v svojem 
materinem jeziku? (Apd 2,8)«
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Duhovne vaje

ZA DUHOVNIKE

Pričetek duhovnih vaj za duhovnike je vedno v 
nedeljo zvečer ob 21. uri, po večerji, ki je takrat 
izjemoma ob 20. uri. Duhovne vaje so klasične, 
pridigane, z dopoldanskim in popoldanskim 
osrednjim nagovorom ter skupnimi molit-
vami, pobožnostmi in somaševanjem. Sklep 
duhovnih vaj je vedno v sredo s somaševan-
jem in kosilom. Vsak duhovnik ima svojo sobo 
s sanitarijami, zato pohitite s prijavami, saj je 
število udeležencev omejeno na trideset ali 
nekaj čez.

Dogovorjeni smo, da bo misijonar Pedro 
Opeka, ob obisku domovine v letu 2014-15, 
vodil duhove vaje za duhovnike. Podrobnosti z 
datumom bomo objavili naknadno ob dokončni 
potrditvi v Sporočilih in cerkvenih medijih.

nadškof,
dr. Marjan Turnšek

od nedelje, 26. do srede, 
29. oktobra 2014

Prijave do 24. oktobra

Predvidoma od nedelje, 
15. do srede 18. marca 
2015

Duhovne vaje s Pedrom Opeko

Dokončne informacije bomo 
objavili naknadno

Duhovne vaje  
z nadškofom, dr. Marjanom 
Turnškom
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DUHOVNE VAJE IN 
OBNOVE ZA VSE

Skupaj s Petrom in apostoli se bomo po 
stranskih ulicah Jeruzalema naskrivaj prebili do 
dvorane zadnje večerje. Takrat se bo zgodilo 
nekaj neverjetnega, kar nas bo za vedno 
spremenilo, naredilo iz nas nove ljudi. Peter 
bo postal še posebej goreč in na njegovo 
besedo se nam bo tisti dan pridružilo tri tisoč 
ljudi … Med Petrovim govorom pa naše pridne 
gospodinje že pripravljajo skromno, a okusno 
kosilo. 

Viktor Frankl je oseba, ki je preživel 4 leta v 
koncentracijskih taboriščih, kjer je izgubil ženo, 
brata, starše... Leta 1945 se je vrnil na Dunaj in 
je tehtal komajda štirideset kilogramov. Kljub 
temu je to postal človek z devetindvajsetimi 
častnimi doktorati in avtor dvaintridesetih 
knjig, ki so prevedene v skorajda vse svetovne 
jezike.  Frankla bi lahko označili tudi kot 
misleca, filozofa, humanista in teologa ter 
ustanovitelja logoterapije. Predvsem pa je bil 
človek, ki mu je v življenju šlo za človeka.

Preživimo dan s prvo krščansko 
skupnostjo v Jeruzalemu

Adventna duhovna obnova

Polnost življenja v očeh 
Viktorja Frankla - človek v 
iskanju smisla

br. Miran Špelič OFM

Anton Lavrič, CM

logoterapevt
dr. Sebastijan Kristovič

sobota, 15. novembra 2014, 
od 9.30 do 13. ure. 

sobota, 13. decembra 2014, 
od 9.30 do 13. ure. 

sobota, 17. januarja 2015, od 
9.30 do 13. ure. 

Prosimo za prijave do
13. novembra

Prosimo za prijave do 
11. novembra

Prosimo za prijave do 
15. januarja

Advent – čas priprave na božič nas opominja, 
da ima vse v našem življenju svoj čas. Tako je 
za nas kristjane čas pričakovanja bistvenega 
pomena, da se ustavimo, premislimo, 
vrednotimo, predvsem pa, da se odločimo, 
da sprejmemo »Kralja, ki prihaja«. Brez 
pričakovanja praznik izgubi svoj pomen, čar in 
sporočilo. 
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Danes je post zelo popularen. A njegov 
motiv je diametralno nasproten verskemu in 
duhovnemu pomenu posta. Pretirana skrb za 
telo in zdravje je namreč lahko hitro sebično 
dejanje, trpeči Bog pa nas kristjane spodbuja in 
nagovarja, naj bomo, podobno kot On, solidarni 
s trpečimi ljudi in pomoči potrebnimi ljudmi.  

Angelo Giuseppe Roncalli, si je kot papež izbral 
ime Janez. »To ime mi je ljubo; kajti bilo je ime 
mojega očeta in ime skromne cerkve v moji 
rojstni vasi. To je ime dveh svetnikov, ki sta bila 
Kristusu najbližja, Janeza Krstnika in njegovega 
najljubšega učenca.«

»O Bog, učil si me od moje mladosti,
do zdaj sem oznanjal tvoja čudovita dela.

Tudi do starosti in osivelosti,
o Bog, me ne zapusti,

dokler ne oznanim tvoje moči temu rodu,
vsakemu, ki pride, tvojo mogočnost.«

(Ps 71)

Post v službi ljubezni 
duhovna obnova

Jože Planinšek, CM

Jure Levart

sobota, 28. februarja 2015 
od 9.30 do 13. ure

sobota, 25. aprila 2015 
od 9.30. do 13. ure

Prijave do 26. februarja

Prijave do 23. aprila

Preživimo dan s sv. Janezom 
XXIII., papežem nasmeha in 
dobrote

Duhovne vaje za starejše: 
Bodi, kar si!

DUHOVNE VAJE 
ZA UPOKOJENCE 
IN STAREJŠE

Jože Zupančič, CM

od ponedeljka, 20. do četrtka, 
23. oktobra 2014

Pričetek ob 18. uri in sklep 
zadnji dan s kosilom
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 »Simeon in Ana, ki sta v Jezusu prepoznala 
Mesija (prim. Lk 2, 22-38). Simeon ga je vzel 
v roke in zahvalil Boga, da je končno »videl« 
rešitev; in Ana je kljub svoji starosti dobila novo 
moč in je začela vsem pripovedovati o otroku. 
To je lep prizor: dva mlada starša in dve starejši 
osebi zbrani okrog Jezusa. V Jezusu se resnično 
srečujejo in združujejo različne generacije! 
On je neizčrpni vir ljubezni, ki premaga vsako 
zaprtost, vsako osamljenost in vsako žalost.« 
(papež Frančišek v Pismu družinam). 

Škofijsko molitveno srečanje 
starejših in starih staršev

škof, dr. Stanislav Lipovšek
Jože Planinšek, CM

Voditelj: Jože Planinšek in 
sodelavci Doma sv. Jožef

nedelja, 1. februarja 2015, 
ob 16. uri

od nedelje, 2. avgusta do 
četrtka, 6. avgusta 2015Prijave do 1. avgusta

Duhovno počitniški dnevi za 
starejše: “Malo upočasnjeno, a 
enako veselo!”
Zaznamovani smo že z mislijo, da je dopust 
čas, ko odidemo nekam daleč in si privoščimo 
nekaj izjemnega, pa nas velikokrat to pusti 
prazne in razočarane. Povsem nekaj drugega 
pa je, ko se umirimo, poglobimo v razmislek in 
medsebojni pogovor. Ob tem lahko odkrivamo 
še lepote naše ožje domovine in neposrednega 
okolja, ki jih ne bomo nikoli povsem spoznali. 
In duša se napolni z občutkom lepega in 
pristnega. 
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Tradicija, nuja za prihodnost

DUHOVNE VAJE 
ZA MINISTRANTE

DUHOVNE VAJE 
ZA DRUŽINE

»Poklicani ste, da o Jezusu pripovedujete 
svojim sovrstnikom – ne samo znotraj 
župnijskih skupnosti ali združenj, ampak 
predvsem zunaj. To je naloga, ki je vam še 
posebej zaupana, saj s svojim pogumom, 
navdušenjem in spontanostjo lažje dosežete 
razum in srce tistih, ki so se oddaljili od 
Gospoda. Mnogi mladi vaše starosti zelo 
potrebujejo nekoga, da jim s svojim življenjem 
pove, da nas Jezus pozna, da nas ljubi, nam 
odpušča, z nami deli naše težave in nam 
pomaga s svojo milostjo.« (papež Frančišek 
ministrantom. Vir: spletna stran Radia Vatikan)
Svoje ministrantske izkušnje boste na 
duhovnih vajah lahko delili s svojimi vrstniki 
pod vodstvom mladega duhovnika – 
novomašnika Marka.

novomašnik Marko Rakun

od ponedeljka, 27. do srede, 
29. oktobra 2014

od ponedeljka, 16. do torka, 
17. februarja 2015 

Pričetek v ponedeljek ob 9. 
uri, sklep v sredo oz. torek s 
kosilom. 
Prijave do 25. oktobra oz. do 
14. februarja

Ne smemo se varati z mislijo, da se nič ne 
spreminja, še kako se in kaj vse je danes 
povsem drugače kot nekdaj. Nevarnost pa je 
tudi druga skrajnost, ko mislimo, da s tradicijo 
nimamo kaj več početi. Veliko, mnogo več kot 
si mislimo, je žlahtnega, spodbudnega in še 
kako uporabnega tudi danes, kar pa okolje 
omalovažuje kot preživeto in meče v koš 
vrednote, ki jih nič ne more nadomestiti. To 
bomo iskali, utrjevali in se ob Božji besedi nad 
tem navduševali.

Jože Planinšek, CM

od petka, 20. do nedelje, 22. 
februarja 2015

Pričetek v petek ob 18. uri, 
sklep v nedeljo s kosilom.
Prijave do 18. februarja



NAPOVEDNIK 2014-2015

Du
ho

vn
e 

va
je

19

Svetopisemsko kolesarsko 
romanje za mlade

PUSTOLOVŠČINA 
ZA MLADE

dr. Janez Kozinc

Štiri dni v maju 2015

Natančnejši datum 
bomo sporočili naknadno

Sv. pismo + kolo + prijetno druženje =
KOLESARSKO ROMANJE

Kolesarska pustolovščina ob premišljevanju 
odlomkov iz Svetega pisma. Pridruži se nam v 
maju 2015, ko bomo štiri dni poganjali pedala 
po Primorski, se družili v molitvi in petju ter 
spoznavali Njega.
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Priprava na zakramente
TEČAJ ZA ZAROČENCE

PRIPRAVA NA KRST

Tečaj za zaročence je namenjen parom, ki so pred odločitvijo za skupno zakonsko življenje.  
Obsega pet uro in pol dolgih razmišljanj s pogovorom, ki jih pripravljajo:

Jože Planinšek CM, duhovnik in Jure Levart: DVA IN VENDAR ENO
Marjan Jezernik, duhovnik: ZAKRAMENTALNOST NAJINEGA ZAKONA
Vlado Bizant CM, duhovnik: DUHOVNO PRIPRAVLJENA NA ZAKRAMENT
Marta Tome, dr. med: OHRANJUJEVA ŽIVLJENJE
Angelca in Jože Šuster, zakonca: ODPRTA ZA IZKUŠNJE DRUGIH

petek, 5. in sobota, 6. septembra 2014
petek, 17. in sobota, 18. oktobra 2014
petek, 21. in sobota, 22. novembra 2014 
petek, 9. in sobota, 10. januarja 2015
petek, 13. in sobota, 14. februarja 2015
petek, 20. in sobota, 21. marca 2015
petek, 10. in sobota, 11. aprila 2015
petek, 15. in sobota, 16. maja 2015
petek, 5. in sobota, 6. junija 2015
petek, 10. in sobota, 11. julija 2015 
petek, 4. in sobota, 5. septembra 2015
petek, 16. in sobota, 17. oktobra 2015
petek, 20. in sobota, 21. novembra 2015

Ta razmišljanja so  namenjena staršem in 
botrom, ki nameravate krstiti svojega otroka, 
so pa  tudi priložnost, da poglobite zavest o 
pomembnosti in vlogi zakramenta svetega 
krsta. Pri tem vam bodo v pomoč razmišljanja, 
ki bodo zakrament krsta osvetlili z različnih 
vidikov in jih pripravljajo:

Jože Planinšek CM, duhovnik, Jure Levart, 
teolog: 
KRST KOT ZNAMENJE V ŽIVLJENJU DRUŽINE
mag. Srečko Hren, duhovnik: 
MOLITEV IN DARITEV, VIR SOŽITJA V DRUŽINI
zakonca Matej in Ana Pirnat: 
DRUŽINA – CERKEV V MALEM

Spored srečanj
V petek je prvi del predavanj z začetkom 
ob 19. uri in sklepom ob 22. uri, v soboto 
pa drugi del  z začetkom ob 8.30 uri in 
sklepom ob 13. uri.  
Kdor želi, lahko zaradi morebitne 
oddaljenosti v Domu tudi prenoči. 
Prispevek za tečaj znaša 5 €, s kosilom pa 
10 €. 
Po opravljenem tečaju udeleženci 
prejmete potrdilo, ki ga predložite enemu 
izmed domačih župnikov, nevestinemu ali 
ženinovemu, kjer tudi sicer vse urejate v 
zvezi s poroko.  
Za udeležbo na tečaju prosimo, da se 
prijavite pol elektronski pošti ali telefonu v 
recepcijo Doma.
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KATEHUMENAT
ALI VEROUK ZA
ODRASLE

torek, 9. septembra 2014
torek, 7. oktobra 2014

torek, 18. novembra 2014
torek, 13. januarja 2015
torek, 17. februarja 2015

torek, 17. marca 2015
torek, 5. maja 2015
torek, 9. junija 2015
torek, 7. julija 2015

torek, 15. septembra 2015
torek, 6. oktobra 2015

torek, 17. novembra 2015

Prispevki za pripravo na krst so prostovoljni. 
Po opravljeni pripravi na krst vsak udeleženec 
prejme potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga 
predloži domačemu župniku, kjer sicer urejate 
vse potrebno v zvezi s krstom vašega otroka. 

Ena izmed pomembnih dejavnosti Doma sv. 
Jožef je tudi verouk za odrasle ali katehumenat. 
Namenjen je v prvi vrsti vsem, ki bi kot odrasli, 
po osnovni šoli, radi prejeli zakramente 
uvajanja, krst, birmo in obhajilo,  ki jih kot 
otroci niste imeli priložnost. Skupina se zbira 
ob torkih zvečer od oktobra do Velike noči. 
Pridružite se ji redno ali občasno lahko tudi vsi, 
ki sicer imate zakramente uvajanja, a bi morda 
radi svoj odnos do vere poglobili, ga povezali z 
življenjem in mu dodali določeno zrelost.
Prosimo za prijave po telefonu ali v recepciji 
Doma.

Spored predavanj:

Predavanja potekajo od 
16. do 19. ure

Jože Planinšek, CM in
Vlado Bizant, CM

Srečanja potekajo vsak torek 
zvečer ob 20. uri.

Prvo srečanje: torek, 7. 
oktobra ob 20. uri
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PROJEKT NEVA

Usposabljanja za 
pastoralne sodelavce
TEČAJ ZA BRALCE BERIL

Vsakoletna večerna ali dopoldanska srečanja 
za oblikovanje bralcev Božje besede s prof. 
Jožetom Faganelom, direktorjem Celjske 
Mohorjeve in lektorjem v Tržaškem gledališču, 
so stalnica v Domu sv. Jožef. Pridete lahko kot 
posamezniki, ki bi radi utrdili svoje poslanstvo 
branja liturgičnih tekstov pri liturgiji ali pa 
organizirano iz posameznih župnij. Dobrodošlo 
bo, če nam svojo udeležbo sporočite po 
telefonu ali na elektronski naslov v recepcijo 
našega Doma.

Praktičen program usposabljanja laikov za načrtovanje pastoralnega dela in vodenje skupin. Z 
letošnjim pastoralnim letom pričenjamo z novo skupino. Voditelji: Tanja Ozvatič, Jure Levart, David 
Vrečko, Primož Praper, Simon Ozvatič, Branko Cestnik, Maksimilijan Matjaž;

Usposabljanje za načrtovanje in vodenje župnijskih skupin

Jože Faganel, prof.

torek, 14. oktobra 2014, ob 
19. uri 

sobota, 21. marca 2015, od 
9.30 do 13. ure

»Neva je spremenila najprej mene in moj pogled na novo nastale razmere in 
pogoje v širšem in ožjem cerkvenem občestvu. Udeleženci smo se s podporo 
dobrih moderatorjev in predavateljev povezali v celoto in odkrito ter na ino-
vativne načine spregovorili o različnih situacijah. Tako sem spoznala, da nisem 
osamljen primer s svojimi na videz nerešljivimi problemi. Neva mi je pomagala 
pri krepitvi samozavesti, odpravi predsodkov in navezavi stikov.«

Marija Rančigaj, udeleženka NEVE 2012/2014
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SREČANJE SODELAVCEV 
PASTORALE STAREJŠIH 
V ŠKOFIJI CELJE

Jože Planinšek, CM 

Petek, 16. januarja 2015, 
ob 16. uri

Prijave do 14. januarja

Načrtovanje Usposabljanje Vodenje

Uvodno srečanje: Sobota, 18. oktobra 2014 od 9. - 13. ure. Prijave na: jure.levart@jozef.si

dobrega, kot si mislimo in to tudi tam in tisti, 
kjer bi si človek najmanj mislil. To povabilo ni za 
druge, temveč za vas, ki ste se ob njem ustavili 
in imate možnosti, zdravje in čas, da nekaj 
storite tudi na tem področju. Opogumite se in 
pridite, iskali bomo skupaj in zagotovo tudi kaj 
našli.

V zrelih letih  človek spoznava pomen vrednot, 
vere in tolikih drugih stvari za življenje veliko 
globlje, kot v mladostni zaletavosti. S tem 
postane dragocen zaklad vsega tako zase kot 
za druge. Tega pa se je potrebno zavedati, 
se razveseliti in to tudi deliti, da ni samo sebi 
namen. S pastoralo starejših želimo v naši 
škofiji, in s tem tudi v Domu sv. Jožef, najti 
poti in sodelavce, da bi to mogli v polnosti 
uresničiti.  Vsi, ki ste pripravljeni na tem 
področju pomagati po vaših župnijah in okoljih, 
lepo vabljeni, da se nam pridružite. Morda ne 
z velikimi potezami, vsekakor pa z majhnimi 
koraki in dejanji lahko naredimo veliko več 
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VZDRŽEVANJE
CERKVENEGA PERILA

Malokdo pomisli, kako pomembno je pravilno 
vzdrževanje cerkvenega perila, predvsem 
prtičkov, pa tudi prtov. To veste še posebej 
tisti, ki ste se nenadoma morali lotiti tega dela. 
Da bi vam olajšali skrb, v ta namen ponovno 
pripravljamo posebno srečanje, kjer boste 
lahko na to temo marsikaj koristnega slišali, 
hkrati pa tudi čisto konkretno preverili način 
in delo pranja, likanja ter zlaganja cerkvenega 
perila.  

Jože Planinšek, CM

sobota, 31. januarja 2015, 
od 9.30 do 13. ure

Prijave do 29. januarja

Jože Planinšek, CM

- sobota, 24. januarja 2015, 
od 9.30. do 13. ure: Liturgično 
duhovni vidik;
- sobota, 9. maja 2015. od 
9.30. do 13. ure: Praktično 
krašenje cerkve

Mnogi skrbite za urejenost in okrasitev vaše 
župnijske ali pa podružnične cerkve. Morda 
imate občutek, da se pri delu ne znajdete 
dovolj ali pa bi radi glede na stalnost tega dela 
pridobili še kakšno novo zamisel. Z veseljem 
vam pripravljamo pomoč in spodbudo, tako za 
bogoslužno liturgični vidik okrasitve svetišča, 
konkretnega in praktičnega.

Tečaj za krasilce cerkva

Prijave do 22. januarja 
oz. do 7. maja
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LJUDSKI ODER V
ŽUPNIJI

prof. Jože Faganel, 
prof. Ivan Štuhec, 
igralec Zvone Hribar in 
duhovnik Jože Planinšek

sobota, 7. februarja 2015, 
od 9.30 do 13. ure

Sodobna družba ni le razkristjanjena, temveč 
v marsičem tudi kulturno zmedena, kar se 
v slabem rado dopolnjuje, kot se žlahtna 
kultura dopolnjuje s pristnim krščanskim. 
Tako bi težko ločili krščansko oblikovanje od 
kulturnega in kulturnega od krščanskega. Prvo 
oznanilo v sodobnem času je potrebno iskati, 
zagotovo je delovanje na področju kulture 
zanj čudovita priložnost, kar je še posebej 
dobrodošlo na področju dela z mladimi, ki so 
pripravljeni storiti več, kot si morda mislimo.  
Poživljanje žlahtnega ljudskega odra s 
krščanskim sporočilom, tako sodobnega kakor 
tradicionalnega, je velika pastoralna priložnost. 
Neko obdobje naše zgodovine in praksa 
sodobnega časa nam to sporočata. V Domu 
sv. Jožef bi se radi odzvali na to priložnost 
in potrebo, zato pripravljamo izhodišča za 
takšno pastoralno delo, ki bi ga z ustreznimi 

Prijave do 5. februarja.

strokovnjaki radi delili z vsemi, ki vas stvar 
zanima. Gre za začetke, ki pa jih lahko skupaj 
gradimo v močnejši izraz in konkretno delo. 
Srečanje, ki ga pripravljamo, je namenjeno 
duhovnikom in vsem pastoralnim delavcem, 
tudi laikom, ki vas izziv zanima in ste se 
pripravljeni spoprijeti z njim.   
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TEČAJ ZA ZAKRISTANE 
IN CERKOVNIKE

Večkrat slišimo, da zakristanov in cerkovnikov 
ni več, oziroma so prava redkost. Morda res, 
a to ne pomeni, da bi jih tudi ne smelo več 
biti. Nasprotno, ob pomanjkanju duhovnikov 
in s tem povezanim njihovim zmanjkovanjem 
časa, je človek, ki v zakristiji in okrog priprave 
na mašo in pri cerkvi,  postori vse potrebno, še 
kako dobrodošel. Morda razmišljate o tem ali 
pa ste se tega že lotili a se ne znajdete najbolje, 
kar pogumno nadaljujte s tako določitvijo, mi 
pa vam želimo pri tem pomagati. Pridružite 
se nam in seznanili se boste s stvarmi, ki so 
povsem preproste in običajne a uporabne in 
dobrodošle, pa se  jih človek težko sam spomni. 

Jože Planinšek, CM

sobota, 14. marca 2015, 
od 9.30. do 13. ure

Prijave do 12. marca 

Morda še koga povabite zraven. Seveda pa še 
posebej duhovniki naprošeni, da spodbudite 
svoje sodelavce ali pa tiste, ki jih kot take vidite 
in jim omogočite srečanje. Zagotovo se vam bo 
to bogato obrestovalo.    

Psalmodija je petje psalmov po v naprej 
določenih melodičnih obrazcih (tonovski 
načini). Ta način je poleg drugih priporočljivo 
uporabljati pri vsakem bogoslužju, še posebej 
pa pri slovesnejših. Ker se besedila psalmov 
spreminjajo, melodični vzorci pa ne, je potrebno 
besedilo prilagajati vsakemu tonovskemu 
načinu posebej. V delavnici petja psalmov se 
bomo naučili, kako uporabljati in prepevati 
psalme po teh vzorcih. Na lanskoletnem tečaju 
smo z večjim poudarkom na teoriji spoznavali 

DELAVNICA PETJA
PSALMOV

Simon Jager, 
akadem. cerk. glasbenik

sobota, 28. februarja 2015, 
od 9.30 do 13. ure

Prijave do 26. februarja

tonovske načine. Tokrat pa bo poudarek na 
samem prepevanju psalmov, preizkusili pa se 
bomo tudi v petju prošenj.
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LJUDSKO PETJE PRI
BOGOSLUŽJU

Ena izmed izrednih stvari liturgije pri nas je 
dobro in doživeto ljudsko petje. Vedno znova 
doživljamo, še posebej tujce, ki se temu čudijo. 
V skrbi, da bi živelo naprej in se oblikovalo 
tudi tam, kjer morda nima dovoljšnega mesta, 
pripravljamo poseben tečaj za organiste in 
seveda tudi zborovodje, oziroma pevce, ki 
vodite ali pa ste pripravljeni voditi ljudsko 
petje po župnijah. Povabili smo priznanega 
slovenskega cerkvenega glasbenika, ki pa 
je tudi župnik in dekan, gospoda Tomaža 
Nagodeta, ki je zagotovo odlična izbira za tako 
delo.  Z njim bomo utrjevali veščine, kako prav 
izbirati vsebine ljudskega petja in kako ga z 
začenjanjem in igranem tudi spodbujati in mu 

dajati duška, da postaja, kolikor je le mogoče, 
dogajanje celotnega občestva, ki je zbrano 
pri liturgiji.  Tečaj je namenjen organistom, 
pevovodjem in seveda tudi pevcem, ki marsikje 
po župnijah začenjate petje, ko ni organista ali 
pevovodje. 

Dvodnevno izpopolnjevanje v orgelski igri z 
mednarodno uveljavljenim organistom iz Švice, 
Jonasom Herzogom. 

SEMINAR ZA 
ORGANISTE

Jonas Herzog

od sobote, 18. aprila do 
nedelje (dopoldan), 19. aprila 
2015

Pričetek v soboto ob 9. 30. 
uri. Prijave do 16. aprila
Dodatne informacije pri Mihu 
Lokovšku.

Tomaž Nagode

sobota, 11. aprila 2015, 
od 9.30. do 13. ure

Prijave do 9. aprila
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ORGLARSKA ŠOLA

Orglarska šola sv. Jožefa v Celju je ena izmed dejavnosti Doma sv. Jožef.  Namenjena je izobraževanju, 
vzgoji in duhovnemu oblikovanju organistov in zborovodij za dobro in kvalitetno delo pri bogoslužju, v 
pastorali in pri  kulturnem življenju v župnijah ter v svojem okolju.
Program je prilagojen srednješolski mladini, študentom in vsem, ki vas delo organista zanima. Mnogi 
morda na župnijah že delujete kot organisti in zborovodje, tudi vi ste povabljeni, da se pri tem delu še 
izpopolnite, kjer se lahko vpišete v celoten program ali pa se pridružite posameznim temam, ki vas 
zanimajo in si jih izberete iz urnika, ki sledi v nadaljevanju.
Orglarska šola je lahko za vsakogar zanimiva izkušnja, zato Vas vabimo, da se nam pridružite. Tako 
bomo  bogatili našo glasbeno kulturo, v domačem okolju pa v bogoslužje prinašali veselje; ob tem pa 
ne bo zmanjkalo priložnosti za osebno duhovno oblikovanje, nova spoznanja in znanstva.

Jože Planinšek CM,                  Miha Lokovšek
direktor        koordinator Orglarske šole

Način dela in program 
orglarske šole
Učenci Orglarske šole sv. Jožefa učenje glasbeno-teoretskih predmetov in orgelske igre opravljate na 
javnih glasbenih šolah v Celju, Velenju in Šentjurju, kjer je komu bližje ali ustrezneje. Vse tisto, česar 
za cerkvene organiste tam ni, pa pripravljamo v Domu sv. Jožef po eno ali dve soboti v mesecu skozi 
celo šolsko leto.

Glavni namen izobraževanja na Orglarski šoli sv. Jožefa je, da želimo ponudbi, poleg formalnega 
izobraževanja orgel na javnih šolah, dodati še vse potrebno, kar mora poznati dober cerkveni 
organist kot liturgični sodelavec.
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Na omenjenih srečanjih je združenih več teoretičnih in praktičnih predmetov ob določeni temi. Vsa 
srečanja potekajo v ciklusu štirih let, kjer ni pomembno, kdaj učenec vstopi v ciklus, pomembno  
je, da sledi ciklusu in se tako seznani z vsebino celotnega izobraževanja. Izjema sta prvi in drugi 
sklop predmetov (Praktična in liturgična orgelska igra, kantorstvo), o čemer se bomo dogovorili 
naknadno.

PRAKTIČNA IN LITURGIČNA ORGELSKA IGRA
• osnove harmonije

• osnove improvizacije
• liturgično igranje

ZGODOVINA GLASBE, ORGELSKA LITERATURA IN ORGANOLOGIJA
• zgodovina in pomen cerkvene glasbe
• spoznavanje skladateljev in literature
• spoznavanje orgel kot instrumenta

KANTORSTVO
• vokalna tehnika

• dirigiranje
• vodenje zbora

• vodenje ljudskega petja/ - kantorsko petje
• gregorijanski koral

LITURGIKA Z DUHOVNOSTJO
• spoznavanje bogoslužja

• spoznavanje cerkvenega leta in pomena praznikov
• vzgoja za pravilni izbor programa petja in vpetost glasbe v bogoslužje

• oblikovanje organistove osebne duhovnosti

ORGANIST IN VODENJE PASTORALNE SKUPINE
• delo z župnijskim ali cerkvenim  zborom kot pastoralno skupino

Poleg orgelske igre boste slušatelji v enem šolskem letu imeli izobraževanja na temo:

Predmetnik

Termini srečanj v šolskem letu 2014/2015
Sledi razpored srečanj po sobotah skozi šolsko leto za skupni pouk, ki je obvezen za vse, oziroma 
po dogovoru s tistimi, ki imate katera izmed znanj že pridobljena. Urnik pouka orgel boste učenci 
dobili pri svojem učitelju orgel. Podroben razpored posameznih sobot pa boste dobili na uvodnem 
srečanju v soboto, 4. oktobra 2014. Vsi termini skupnega izobraževanja so objavljeni tudi na spletni 
strani: www.jozef.si. 
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sobota, 4. oktobra 2014:
 - Skupni začetek šolskega leta z mašo v cerkvi
- Vokalna tehnika
- Teorija

sobota, 11. oktobra 2014:
- Solfeggio
   - Vokalna tehnika
   - Teorija

sobota, 25. oktobra 2014:
- Solfeggio
 - Vokalna tehnika
 - Teorija

sobota, 9. novembra 2014:
 - Solfeggio
  - Vokalna tehnika
  - Teorija

sobota, 15. novembra 2014:  Dan slovenskih cerkvenih glasbenikov (Benečija/Italija)

sobota, 22. novembra 2014:
- Solfeggio
- Vokalna tehnika
  - Teorija

sobota, 6. decembra 2014:  - Vokalna tehnika
  - Teorija

sobota, 13. decembra 2014:  - Vokalna tehnika
 - Teorija

sobota, 10. januarja 2015:
- Solfeggio
 - Zbor – vokalna tehnika
 - Teorija

sobota, 17. januarja 2015:
 - Dirigiranje
- Zbor – vokalna tehnika
- Teorija

sobota, 14. februarja 2015:
 - Solfeggio
  - Zbor – vokalna tehnika
  - Teorija

sobota, 21.februarja 2015:
 - Dirigiranje - zborovska literatura
- Zbor – vokalna tehnika
- Teorija

sobota, 7. marca 2015:
- Solfeggio
- Zbor – vokalna tehnika
- Teorija

sobota, 21. marca 2015:
 - Dirigiranje - zborovska literatura
 - Zbor – vokalna tehnika
 - Teorija

Srečanja v šolskem letu 2014/2015

Za vse, ki se boste pridružili le nekaterim srečanjem, ki vas kot že delujoče organiste zanimajo, sicer 
pa niste redno vpisani v Orglarsko šolo, je dobro, da nam sporočite, kdaj se boste pridružili.

Predavanja se začno ob 8. uri. Podroben in točen urnik boste učenci prejeli ob začetku šolskega leta.
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sobota, 11. aprila 2015:    
- Solfeggio
- Zbor - vokalna tehnika
- Teorija

sobota, 25. aprila 2015:
- Dirigiranje - zborovska literatura
- Zbor - vokalna tehnika
- Teorija

sobota, 9. maja 2015:  - Zaključni izpiti

sobota, 16. maja 2015: - Zaključni izpiti

sobota, 13. junija 2015: - Sklep šolskega leta z mašo ob 8. uri

Pogoji vpisa in pridobljena izobrazba

Stroški izobraževanja in financiranje

Vsi, ki boste opravljali pouk na javnih Glasbenih šolah in se udeleževali navedenih srečanj, boste v štirih 
letih opravili celotno orglarsko šolo in dobili za to javno veljavno spričevalo glasbene šole in spričevalo 
Orglarske šole sv. Jožefa.  Še vedno pa bo za tiste, ki ne boste imeli pogojev za pouk na glasbeni šoli,  
potekalo  izobraževanje v Domu sv. Jožef kot doslej, za kar bo izdano spričevalo orglarske šole. 

Za vse učence, ki se boste učili igranja orgel v javni glasbeni šoli, pa je pomembno tudi to, da imate 
ustrezne pogoje za vpis na Glasbeno šolo: dokončanih vsaj 5 let klavirja in dokončan Nauk o glasbi 
– teorija glasbe.  Za kandidate, ki nimate ustreznih pogojev, je pri nas organiziran pouk  pripravnice 
(Klavir in Nauk o glasbi), o čemer se bomo pogovorili.

Skupna sobotna izobraževanja v Domu sv. Jožef so za vse slušatelje brezplačna. Stroške delno krijemo 
iz drugih dejavnosti Doma, delno pa jih sofinancira tudi škofija.  Šolnino na javnih glasbenih šolah v 
Šentjurju, Velenju ali Celju pa seveda učenci poravnavate tam, oziroma individualni pouk na orglah, ki 
ga opravljate v Domu sv. Jožef v Domu. Če že delujete na župniji, ali pa se pripravljate na to, bo prav, da 
vam pri tem pomaga domača župnija, k temu bomo župnike spodbudili tudi mi. Organisti, ki se boste 
le delno pridruževali izobraževanjem ob sobotah, ste povabljeni k prostovoljnim prispevkom osebno 
ali pa v dogovoru z župnikom iz župnijske blagajne.

Vsi, ki se morda nameravate še prijaviti na Orglarsko šolo in imate tudi pogoje za vpis na Glasbene 
šole, se skoraj zagotovo tja ne boste mogli več vpisati, ker so tam mesta že zasedena. Da bi ne izgubili 
letnika, bomo skušali za vas celotno šolanje urediti na Orglarski šoli. Za vas in za tiste, ki na Glasbenih 
šolah nimate pogojev, se bomo glede poteka šolanja in financiranja osebno domenili ob začetku 
šolskega leta. 

INFORMACIJE O VPISU IN 
IZOBRAŽEVANJU
Orglarska šola sv. Jožefa Celje, 
Plečnikova 29, 3000 Celje

Koordinator: Miha Lokovšek
tel: 059 073 805, gsm: 031 769 787
fax: 03 548 15 96, spletna stran: www.jozef.si
e-mail: miha.lokovsek@jozef.si 
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SVETOPISEMSKA 
SKUPINA

DUHOVNI NAGOVORI

Težko bi si predstavljali bogoslužje kakor tudi 
človekovo osebno doživljanje vere brez pozna-
vanja Svetega Pisma. To je osnova in temelj 
vsemu drugemu. Gre pa za knjigo, ki je dostikrat 
ni ravno lahko razumeti in dobrodošlo je, če nam 
pri uvajanju vanjo kdo pomaga.  Svetopisemska 
skupina v okviru dejavnosti Doma sv. Jožef vam 
želi biti priložnost za to. 

Ali smo res neumni, če 
verujemo?

Duhovna in verska
izobraževanja

Vlado Bizant, CM

Uvodno srečanje 
ponedeljek, 6. oktobra 
2014, ob 19.uri

Provokativne teme, o človeku in njegovi veri, 
o njegovem odnosu do bližnjega in Boga … 
Na prvi pogled težke teme, a če o njih govori 
izkušen profesor in nadškof, postanejo 
življenjske, uporabne in vsakodnevne.

- torek, 27. januarja 2015, 
  ob19. uri
- torek, 24. februarja 2015, 
  ob19. uri
- torek, 28. aprila 2015,
  ob 19. uri
- torek, 26. maja 2015,
  ob 19. uri

nadškof, prof. dr. Anton Stres

- torek, 21. oktobra 2014, 
  ob 19. uri
- torek, 4. novembra 2014,
   ob19. uri
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EKUMENSKI 
POGOVORI

Tradicionalni pogovor predstavnikov Sveta 
krščanskih Cerkva v tednu edinosti.

Kje smo si še daleč?

Duhovna in verska
izobraževanja

ANGELI V NAŠEM
ŽIVLJENJU

O angelih lahko danes slišimo marsikaj. 
Obstajajo celo »akademije«, ki se ukvarjajo 
z njimi. Veliko današnjih misli in predstav 
o angelih, pa so daleč od krščanskega 
razumevanja angelov. O krščanskem pogledu 
na angele bomo razmišljali z nadškofom in 
dogmatikom, dr. Marjanom Turnškom. 

Angeli: bitja s perutnicami 
ali brez?

Padli angeli: bitje z rogovi, 
repom in kopiti ali brez?

Sodobni angeli: dobri duhovi 
umrlih ljudi s telesi ali brez?

predstavniki krščanskih Cerkva, 
članic Sveta krščanskih 
Cerkva

sreda, 21. januarja 2015, 
ob 19. uri

nadškof,
dr. Marjan Turnšek

četrtek, 19. februarja 2015,
ob 19. uri

četrtek, 26. februarja 2015,
ob 19. uri

četrtek, 5. marca 2015,
ob 19. uri
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“DUH JE TISTI, KI 
OŽIVLJA”

Predavanji o delovanju Sv. Duha v Svetem 
pismu Stare in Nove zaveze, v izvoljenem 
ljudstvu in Cerkvi. Razmišljanja o darovih 
Svetega Duha in našem odnosu do njih.

“Razlil bom svojega duha na 
vse meso” (Joel 3,1)

“Prejmite Svetega Duha” 
(Jn 20,22) 

Že v Svetem pismu Stare zaveze pisci 
premišljujejo o delovanju Božjega Duha. On je 
tisti, ki oživlja vse stvarstvo. Poleg tega Bog 
po Duhu vodi svoje izvoljeno ljudstvo. Razliva 
bogate darove, ki usposabljajo človeka, da živi 
po Božji volji. 
V predavanju se bomo poglobili v pričevanje 
Stare zaveze o Božjem duhu in se med drugim 
ustavili tudi pri znamenitem besedilu preroka 
Izaija, ki govori o sedmerih darovih Svetega 
Duha.

V spisih Nove zaveze beremo o Svetem Duhu, 
ki je Božja oseba. Evangelista Luka in Janez sta 
posebno jasno poudarila njegovo delovanje: od 
Jezusovega učlovečenja vse tja do binkoštnega 
čudeža. Pri tem opažamo, da sta Sveti Duh in 
Cerkev najtesneje med seboj povezana. 
V predavanju bomo spoznali delovanje Svetega 
Duha v pričevanju evangelistov. Potem pa se 
bomo posvetili besedilom apostola Pavla, ki 
govorijo o duhovnih darovih.

BOŽJI SLUŽABNIK
JANEZ GNIDOVEC

“On ni bil škof, ki so jih bili verniki v skopski 
škofiji vajeni. Nekaterim domačinom se je zdela 
njegova ponižnost že kar neprimerna. Eden je 
npr. rekel: »Škof je preveč ponižen! To ni prav. 
Ko ima tako vzvišeno službo, se mora visoko 
držati!«

torek, 21. aprila 2015, 
ob 19. uri

torek, 5. maja 2015,
ob 19. uri

mag. Klaus Einspieler

Anton Lavrič, CM

četrtek, 21. maja 2015, 
ob 19. uri
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PREDAVANJA IN 
POGOVORNI VEČERI

Predavanje in pogovor v okviru socialnega 
tedna. Je v Sloveniji res vse tako črno, 
negativno? Kaj nam je storiti, da spremenimo 
miselnost? O tem z mislecem in duhovnikom, 
prof. dr. Ivanom Štuhecem.

Poglejmo v lepšo prihodnost

Pogovorni večer s Tomom 
Križnarjem: “Krik iz Nubskih 
gora!”
»Po dveh dneh na frontni črti v gorah Kowalib 
smo se pod večer vrnili na domačijo našega 
nubskega prijatelja in sodelavca Jacoba 
Williamsa v Kaudi. Njegova žena nam je 
prihitela nasproti s kosom železa v rokah in 
kazala nekam za hišo. Pohiteli smo tja in našli 
luknjo v mreži na oknu. Bomba je treščila samo 
kakih sto petdeset metrov proč.« 
(internetna stran Toma Križnarja)

Programi splošnega
izobraževanja

prof. dr. Ivan Štuhec

torek, 30. septembra 2014, 
ob 19. uri

Gost: Tomo Križnar

četrtek, 2. oktobra 2014,
ob 19. uri
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Reševanje krize smisla sodobnega človeka, 
osnove logoterapije. Predstavitev knjižnega 
prvenca doc. dr. Sebastijana Kristoviča v 
sodelovanju Mohorjeve družbe Celje.

Slovenija v vsej svoji skriti in odkriti lepoti, kot jo 
vidi izkušen popotnik in fotograf. Franci Horvat 
je alpinistični popotnik, ki se od leta 1999 
udejstvuje kot samostojni kulturni ustvarjalec 
na področju fotografije. Največji delež v 
njegovem ustvarjanju predstavljajo motivi iz 
narave. Njegove fotografije so objavljene v 
raznih revijah (Planinski vestnik, Turist Grif, 

Primarij, dr. Jože Felc, ki je zadnje leto in pol 
svojega življenja bival v Domu sv. Jožef, se 
je s svojim življenjem, delom, predvsem pa 
strokovno in toplo besedo dotaknil ogromno 
ljudi, tako na strokovnem, kot tudi na 
medosebnem področju. Z ogledom filma in 

doc. dr. Sebastijan Kristovič

sreda 15. oktobra 2014,
ob 19. uri

Reči “NE” ukvarjanju s 
samim seboj

Hipokratov večer: “Negibni 
gibalec”, ogled dokumentarne-
ga filma in pogovor o primariju, 
dr. Jožetu Felcu

Lepote Slovenije v štirih letnih 
časih

Franci Horvat

sreda, 22. oktobra 2014,
ob 19. uri

Moderator: Jure Levart

četrtek, 6. novembra 
2014 ob 19. uri

Alpinistični razgledi …). Njegove fotografije 
najdemo tudi v različnih turističnih vodnikih in 
koledarjih ter na razglednicah Slovenije.

pogovorom o njegovem življenju bomo osvetlili 
delček njegovega mogočnega opusa, predvsem 
pa njegove neizmerne volje po življenju, ki je in 
še vedno »giba negibljivo«.
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Večer latinskih pregovorov in 
starorimskih tujk

• dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psihiater,  
             predstojnik v Psihiatrični bolnišnici Idrija 
• prof. Jože Faganel, direktor celjske 
             Mohorjeve družbe, 
• Janez Bizjak, arhitekt, nekdanji direktor 
             Triglavskega narodnega parka, Kapljaš in 
             zvest Jožetov prijatelj,

Gostje okrogle mize:

»Lani sem pri sv. Jožefu že prodajal svojega 
postaranega wartburga, se reče, drobne 
ocvirke iz kuhinje najbolj živega mrtvega 
jezika na svetu. Letos bomo vajo ponovili. Na 
dveh srečanjih vas bomo znova prepričevali, 
da latinščina nikakor ne diha na škrge. 
Opozorili bomo, kje vse se v slovenščini 
lahko spotaknete obnjo. Razen tega se bomo 
sprehodili po morju tujk, ki imajo v jeziku 
Rimljanov sicer domovinsko pravico, a se 
Rimljanom o stvareh, ki jih pomenijo, ni niti 
sanjalo. Vse skupaj bomo vsakič sproti začinili z 
latinskimi pregovori in reki, s katerimi se da še 
dandanašnji očarati sogovornika.«

dr. Aleš Maver

torek, 11. novembra 2014, 
ob 19. uri

torek, 18. novembra 2014, 
ob 19. uri

• Slavko Hren, režiser filma 
             “Negibni gibalec”
• Metka Klevišar, dr. med., 
             spec. onkologinja
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PO POTI RESNICE DO
ČLOVEKA

Priznati si moramo, da je R(r)esnica nad 
nami. Če tega ne vzamemo zares in si resnico 
jemljemo v svoje roke, se vedno znova 
znajdemo v slepi ulici. Podoben odnos do 
Resnice, moramo imeti tudi do resnice. Slednje 
še kako drži, ko razmišljamo o polpretekli 
zgodovini našega naroda. Vsi čutimo, kako nas 
neresnica tlači k tlom. Zato smo se odločili, da 
bomo, glede na moro, ki bdi nad nami in s čimer 
smo še posebej zaznamovani na Celjskem, 
nadaljevali z razmišljanji in pogovori o spravi v 
našem narodu.

Zgodovinski vidik sprave

Krivica, odpuščanje, sprava

Predavatelj: doc. dr. Mitja Ferenc

Predavatelj: 
prof. dr. Tomaž Erzar

četrtek, 20. novembra 2014, 
ob 19. uri

četrtek, 26. marca 2015, 
ob 19. uri

Umetniški vidik sprave

Biblični vidik sprave

Predavatelj: 
prof. dr. Jožef Muhovič

Predavatelj: 
prof. dr. Maksimilijan Matjaž

četrtek, 8. januarja 2015, 
ob 19. uri

četrtek, 16. aprila 2015, 
ob 19. uri
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Viljem Ščuka

ŠOLA ZA STARŠE Z 
VILJEMOM ŠČUKO

Viljem Ščuka je zdravnik, ki je svojo strokovno 
dejavnost usmeril v raziskovanje in razvoj 
zdravega načina življenja otrok in mladostnikov, 
se specializiral v šolski medicini, dispanzerski  
metodi dela in psihoterapiji. Raziskuje socialne 
bolezni, ki so posledica neustrezno naravnih 
družbenih odnosov nasploh in izbranega 
življenjskega sloga posameznikov. Kritično je 
naravnan do permisivne (popustljive) vzgoje, 
ki je podlaga potrošniškega vedenja in do 
neoliberalnega odnosa politike do zdravstva in 
šolstva, kar je vzrok za odklone v čustvovanju 
in vedenju otrok in mladostnikov ter za čedalje 
pogostejše psihosomatske težave odraslih. 
V Novi Gorici je v okviru javne zdravstvene 
službe osnoval dispanzer za otroke z 
razvojnimi težavami, organiziral ambulanto za 
obravnavanje bolezni odvisnosti od drog in iger 
na srečo. Zadnja leta se ukvarja s preventivo 
socialnih bolezni, izgorelostjo in projekti za 
oblikovanje osebnosti.

Tradicionalno srečanje družin z varstvom 
otrok. Starši bodo razmišljali o zanimivih ter 
osebnih temah na osnovi pristopov iz geštalt 
pedagogike.

Rajsko otroštvo - 
peklensko mladostništvo

četrtek, 27. novembra 2014, 
ob 19. uri

Jabolko ne pade daleč od 
drevesa

četrtek, 4. decembra 2014, 
ob 19. uri

ŠOLA ZA DRUŽINO S
STANKOM GERJOLJEM

od petka, 19. decembra, do 
nedelje, 21. decembra 2014

dr. Stanko Gerjolj s sodelavci

Prijave do 17. decembra
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ODKRIVANJE SKRITIH 
VSEBIN PARTNERSKIH 
ODNOSOV

SOŠKA FRONTA

Medosebna komunikacija, spoznavanje novih 
ljudi, povezovanje, iskanje stikov se je danes 
v veliki meri prestavilo v virtualni svet in 
stavek »Če nisi na Facebooku, ne obstajaš« 
je postala že vsakdanja realnost. Spletna 
socialna omrežja so bistveno spremenila same 
partnerske odnose in ne malo kdo se sooča z 
vprašanjem kako zaupati, razumeti in podpirati 
svojega  partnerja v času, ko so vse informacije 
in izkušnje v dosegu enega klika na računalniku! 
Spregovorili bomo o značilnostih virtualnega 
sveta ter izzivih, zankah in spremembah, ki ga 
virtualnost prinaša v sam partnerski odnos.

Na svetu zanosi približno 211 milijonov žensk. 
Od teh nosečnosti je okoli 40% nenačrtovanih. 
Polovica teh postane želenih, ostala polovica 
pa jih je neželenih ter se končajo s splavom. 
Kakšna vsa čustva doživljajo ženske, ki se 
odločijo za splav in kako to odločitev ob njih 
doživljajo partnerji? Predavanje bo podalo uvid 
v čustveni proces žensk in njihovih partnerjev 
ob splavu ter predstavilo kako se lahko v 
težkih situacijah partnerja poslušata, slišita in 
razumeta.

Predavanje o eni izmed največjih bitk na 
Slovenskem, ob 100-letnici pričetka prve sv. 
vojne. Bitke na fronti so globoko zaznamovale 
mnoge vojake in njihove svojce. O ključnih 
dogodkih te krute morije bomo razmišljali 
skupaj s primorskim zgodovinarjem.

Vpliv spletnih socialnih omrežij 
na partnerski odnos

Čustveno doživljanje žensk in 
njihovih partnerjev ob izkušnji 
splava

Ines Vugrinec, uni. dipl. teolog
mag. zakonske in druž. terapije

četrtek, 15. januarja 2015,
ob 19. uri

četrtek, 29. januarja 2015,
ob 19. uri

zgodovinar
mag. Renato Podberšič

četrtek, 14. maja 2015, 
ob 19. uri
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Moč nemoči

V času bolezni in še prav poseb-
no v času umiranja je poleg sol-
idne strokovne medicinske os-
krbe nujno potrebna primerna 
komunikacija in pomoč bolniku 
na področju duhovnosti. Pri tem 
je prav, da ravnamo v okviru 
etičnih vidikov in zahtev. To troje 
je lahko morda v nekem smislu 
še pomembnejše kot to, kar nudi 
medicina sama. Bolnik se tedaj 
sooča s temeljnimi bivanjskimi 
vprašanji, s smislom življenja in 
umiranja, s skrivnostjo trpljenja. 

Program izobraževanja za delo s hudo bolnimi in umirajočimi

Nikomur ne moreš in ne smeš 
vsiljevati svojih pogledov na 
ta vprašanja, lahko pa mu po-
magaš, da sam razmišlja o tem 
in najde primernega sogovorni-
ka. To bolnika pogosto pomi-
ri bolj kot zdravila. Kdor hoče 
z bolnikom komunicirati in se 
pogovarjati o vprašanjih duhov-
nosti in etike, mora najprej 
pri sebi razčistiti marsikatero 
vprašanje. Podal se bo na pot, 
ki je ne pozna vnaprej, na kat-
eri mora biti pripravljen na nove 

izzive, na kateri bo moral obstati 
pri bolniku tudi takrat, ko bo zelo 
hudo, ko ne bo imel nobenega 
odgovora na njegova vprašan-
ja in ko bosta imela morda zelo 
različno mnenje o nekaterih zelo 
pomembnih stvareh.

S programom »Moč nemoči« 
želimo o teh temah spregovoriti 
tako na splošni, kot na strokovni 
ravni. Tako pripravljamo:
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Program posveta:

Uvodni nagovor: mag. Mateja Lopuh, dr. med, 
državna koordinatorica paliativne oskrbe v 
Sloveniji

POMEN ETIKE IN DUHOVNOSTI 
PRI ZDRAVLJENJU IN 
SPREMLJANJU BOLNIKOV 
OB KONCU ŽIVLJENJA

Predavanje: Temelji človekovega dostojanstva
prof. dr. Anton Stres

Predavanje: Ali medicina sme vse, kar zmore?
prof. dr. Milan Balažič Okrogla miza: pogovor s predavatelji

Moderatorka simpozija: Metka Klevišar, dr. med

Predavanje: Ali življenje kdaj izgubi smisel? 
Logoterapevtski pogled na človeka
doc. dr. Sebastijan Kristovič

Pogovori o življenju in smrti
Redna srečanja, kjer se bomo pogovarjali pred-
vsem o življenju ter o vsem, kar nas bistveno 
zaznamuje in nas pogosto spravlja v stisko, pa 
o tem tako redko odkrito govorimo: o bolezni, 
o starosti in o smrti. Naša osebna izkustva so 
zelo dragocena in je vredno, da si jih izmenjamo. 
To nam lahko pomaga spoznati, da je tudi vse 
težko, kar doživljamo, za nas velika priložnost 
za osebno rast. Ob tem se nam pojavlja temel-
jno vprašanje: Kaj za nas pomeni smrt? Pogov-
ori so namenjeni vsem, ne glede na starost, 
izobrazbo in poklic. Tu ni učiteljev in učencev, 
ampak smo vsi učenci v veliki šoli življenja. 
Pomembno je samo, da ustvarimo vzdušje, v 
katerem se lahko odkrito pogovarjamo.  

Metka Klevišar, dr. med
Julka Žagar, dr. med

Srečanja bodo ob ponedeljkih, 
vsakih štirinajst dni

Prvo srečanje: 
ponedeljek, 1. septembra, 
ob 17 . uri

Državna koordinacija 
razvoja paliativne oskrbe v 
Sloveniji

Strokovni simpozij: Posvet pripravljamo v sodelovanju z:

petek, 14. novembra 2014, 
od 9. - 15. ure
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POMAGAJMO SI ŽIVETI

V času, ko nas življenje prehiteva, si le redko 
kdaj vzamemo čas zase in za svoje bližnje. 
Ko pa pride bolezen je za mnoge neizbežen 
občutek, da se je čas ustavil. Zato želimo 
v Domu sv. Jožef s sklopom predavanj 
»Pomagajmo si živeti«, vsaj nekoliko omiliti 
stiske, ki jih doživljamo ob bolezni bližnjega. 
Srečanja so namenjena vsem, ki se v 
vsakodnevnem življenju srečujete bodisi s svojo 
bodisi z boleznijo ali obnemoglostjo svojega 
bližnjega. Zastavljena so tako, da pridobite 
praktična navodila za vaje, ki jih lahko s svojim 
bližnjim izvajate tudi doma.

Možganska kap je bolezen, pri  kateri del 
možganov zaradi različnih razlogov ni 
več pravilno prekrvavljen. Človek, ki utrpi 
možgansko kap sicer lahko s pravilno 
rehabilitacijo doseže povrnitev marsikatere 
funkcije, vendar to ni pravilo. Predvsem je 
pomembno, da se s prizadetostjo nauči živeti 
tako on, kot tudi bližnji. Na izobraževanju 
bomo govorili o tem, kako si olajšati 
bivanje, prilagoditi okolje, spoznali nekatere 
terapevtske pristope in vaje s katerimi lahko 
pomagate bližnjim.

Demenca predstavlja počasno propadanje 
možganovine, ki se sprva vidi kot rahlo 
pozabljanje, nato pa se s časom poglablja 
in se kaže kot prizadetost pri opravljanju 
vsakodnevnih opravil. Bolnik s časoma ne 
more več živeti sam. Svojci ob tem doživljajo 
nemalo stisk - njihov bližnji je sicer tukaj, a 
vendar daleč stran, kamor mu ne morejo slediti. 
Pogovarjali se bomo o načinih prepoznavanja, 
kako pomagati, pregledali tehnike in vaje, ki 
pomagajo pri zadrževanju napredovanja bolezni 
ter spregovorili tudi o tem, kako pomembno je, 
da kot svojci bolnika znamo poskrbeti tudi zase, 
da ne izgorimo.

Možganska kap Demenca

(delavnice nudenja pomoči bolnikom na domu)

Sara Črepinšek, delovna terapvetka
Darja Pungartnik, fizioterapvetka

sreda, 8. oktobra 2014,
 ob 17. uri

sreda, 12. novembra 2014, 
ob 17. uri
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Zlom kolka je posledica padca in zmanjšanja 
kostne gostote – osteoporoze. Pogledali si 
bomo najučinkovitejše načine rehabilitacije, 
pomen preprečevanja padcev – kako si urediti 
domače okolje, da zmanjšamo verjetnost zanj. 
Kot tudi pomen ohranjanja samostojnosti 
pri poškodovanem. Vsak takšen dogodek 
zmanjša avtonomnost posameznika, zato je 
pomembno, da znamo prizadetemu pomagati, 
da ne obupa. 

Zlom kolka

sreda, 14. januarja 2015, 
ob 17. uri
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ANGLEŠČINA ZA
VSAKDANJO RABO

Jezikovni tečaji

OSNOVNI TEČAJ 
ŠPANŠČINE

Za vse, ki se večkrat znajdete v situaciji, kjer 
bi vam še kako prišle prav osnove angleškega 
jezika, kako se predstaviti, povprašati za 
kakšno informacijo, ali pa se rešiti iz kakšne 
zagate, pripravljamo povsem praktičen tečaj 
angleščine, ki bo predstavil rabo praktične 
angleščine v vsakdanjih situacijah. 40 urni 
tečaj bo potekal marca in aprila 2015, 2 šolski 
uri na teden.

Španščina se vedno bolj uveljavlja kot 
vodilni svetovni jezik. V začetnem tečaju 
nas bo profesorica Liza Sraka naučila 
osnov sporazumevanja in komuniciranja, s 
poudarkom na besedišču, ki ga najpogosteje 
uporabljamo predvsem na potovanjih. 
Tečaj bo potekal v maju in juniju 2015, vsak 
teden 2 šolski uri. 

Liza Sraka, prof. špan.jezika

Uvodno srečanje: 7. maja 2015, 
ob 19. uri

Prijave do 5. maja

Natalija Ožek, prof. ang.jezika

Uvodno srečanje: 3. marca 2015, 
ob 19. uri 

Prijave do 1. marca
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Umetniške delavnice 
in tečaji

TEČAJ PISANJA IKON

ROŽE IZ KREP PAPIRJA
Iz krep papirja bomo izdelovali čudovite rože, 
ki lahko s svojimi barvami, predvsem pa s 
trajnostjo in vloženim trudom polepšajo naš 
vsakdan.

Že vrsto let zapored so dnevi pred prvo 
adventno nedeljo v našem Domu zaznamovani 
z delavnico pisanja ikon. Delavnica, ki pod 
vodstvom izkušenih in priznanih voditeljic, 
združuje umetnike in ljubitelje vzhodne kulture. 
Poleg umetniške vrednosti, pa imajo ikone tudi 
duhovni pomen. Ikona je tudi sveta podoba in 
molitveni izraz, je srečanje Boga s človekom ter 
okno v večnost.
Udeleženci si na tečaju izberejo motiv, sam 
potek pa je prilagojen predhodnemu znanju in 
izkušnjam udeležencev. Ikone, ki bodo nastale 
na letošnji delavnici bomo letos prvič razstavili 
v Knjižnici Mestne občine Celje, kjer bodo na 
ogled obiskovalcem knjižnice. 

Alenka Dobrajc

sobota, 8. novembra 2014,
od 8. 30 do 13. ure

Začetni in nadaljevalni

mag. Silva Božinova, umetnostna 
zgodovinarka in ikonopiska

Vesna Deskoska,
resavratorka in ikonopiska

od četrtka, 27., do 
nedelje 30. novembra 2014
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IZDELOVANJE 
PRAZNIČNIH VOŠČILNIC

Izdelava adventnih venčkov na tradicionalen 
način, brez modnih in komercialnih muh. 
Delavnico pripravljamo skupaj z Vincencijevo 
konferenco v prostorih varstva starejših, s 
čimer obogatimo dan tudi našim stanovalcem. 
Vsak udeleženec si na delavnici izdela svoj 
venček.

Praznična voščilnica, ki jo prejmemo ob 
praznikih ali drugih življenjskih prelomnicah, 
marsikomu polepša prazničen dan. Slednje 
drže, če voščilnico izdelamo sami in v njeno 
izdelavo vložimo tudi čas in trud. V delavnici 
boste lahko izdelovali voščilnice v različnih 
tehnikah.

ADVENTNI VENČKI

Sara Črepinšek, 
pripravlja Vincencijeva konferenca 
sv. Jožefa Celje

sobota, 29. novembra 2014,
od 9. 30 do 13. ure

Katarina Kotnik

sobota, 13. decembra 2014, 
od 9.30 do 13. ure

Slikarska delavnica

UMETNIŠKI VIDIK SPRAVE

Moderatorja delavnice: 
Drago Medved in 
Jože Planinšek, CM

od četrtka, 8. januarja, do 
nedelje, 11. januarja 2015
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OBLIKOVANJE Z GLINO PLETENJE BUTARIC

ZAČETNI TEČAJ 
FOTOGRAFIRANJA

Začetna delavnica oblikovanja z glino. Vsak 
udeleženec si bo izdelal svoj izdelek iz valjanih 
plošč, ga poželji pobarval in pripravil za žganje.

Z delavnico ohranjamo pristno vsebino 
starega in lepega običaja pletenja butaric. Brez 
zamegljene skomercializiranosti. Delavnico 
pripravljamo skupaj z Vincencijevo konferenco 
v čajni kuhinji varstva starejših. S tem želimo 
tudi starejšim obuditi razpoloženje priprave na 
cvetno nedeljo. Vabljeni vsi, še posebaj otroci in 
družine. Izdelali si boste preprosto in naravno 
butarico.

Tečaj, na katerem boste spoznali osnove 
fotografiranja in izbire motivov, pravilnega 
rokovanja s fotoaparatom, glavnih lastnosti 
fotoaparata in še več. Tečaj bo obsegal tako 
krajši teoretični del, kot obširnejši praktični del 
v okolici Doma. Vsak udeleženec naj s seboj 
prinese svoj digitalni fotoaparat.

lončarka Živa Zupanc Buser

sobota, 21. februarja 2015, 
od 9.30 ure do 13. ure

Vincencijeva konferenca 
sv. Jožefa Celje

sobota, 28. marca 2015, 
od 9. do 12. ure

Miha Lokovšek

sobota, 18. aprila 2015, 
od 9. 30 do 13. ure
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KUHARSKI TEČAJI
Kuharski tečaji so stalnica v ponudbi tečajev našega Doma. Zaradi velikega zanimanja in 
prepoznavnosti tečajev smo se odločili, da letošnjo ponudbo nekoliko razširimo in ji pridamo nove 
oblike dela in dodatne vsebine. 

Enodnevni tečaji
Zaradi velikega zanimanja objavljamo dva 
termina, ki si sledita drug za drugim. Cena 
posameznega tečaja je 25€ in se poravna ob 
prijavi na tečaj. V primeru pravočasne odpovedi 
(vsaj tri dni prej) rezervacije kuharskega tečaja 
se tečajnina prenese na drugi prosti kuharski 
tečaj. Če udeleženka ne sporoči odsotnosti, 
rezervacije ne prenašamo in ne vrnemo 
vplačane tečajnine. Tečaje vodi kuharica Jožica 
Ferleš.

Kvašeni, slani in sladki štruklji
16. in 17. septembra, 2014

Torte, rulade, minijoni
10. in 11. februarja 2015

Musake, sarme, palačnike
11. in 12. novembra, 2014

Zelenjavne in krompirjeve jedi
14. in 15. aprila, 2015

Kvašeni, slani in sladki štruklji
15. in 16. septembra, 2015

Musake, sarme, palačinke
10. in 11. novembra, 2015

Kruh, pogače, rogljiči
14. in 15. oktobra, 2014

Hladne in tople predjedi
3. marca 2015

Silvesterski meni
9. in 10. decembra, 2014

Drobno pecivo
12. in 13. maja, 2015

Kruh, pogače, rogljiči
13. in 14. oktobra, 2015

Silvesterski meni
8. in 9. decembra 2015

Jedi iz perutnine
13. in 14. januarja 2015

Solate na sto in en način
16. in 17. junija, 2015
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Različne prireditve in
praznovanja

Slehernik - četrta uprizoritev misterija

petek, 
19. september 2014 

ob 20. uri 

Preko štirideset mladih iz župnije, Župnijski odrasli zbor, župnijska 
mladinska pevska skupina in zbor zaposlenih v Domu sv. Jožef bomo, 
to pot na celjskem Starem gradu, uprizorili srednjeveško duhovno 
igro »Slehernik« v režiji Jožeta Planinška. Prireditev že štiri leta 
živi v sodelovanju župnije in Doma. Vstopnine ni, so pa dobrodošli 
prostovoljni prispevki. Parkirišča bodo urejena na Jožefovem hribu, od 
koder bo poskrbljeno za avtobusni prevoz do prizorišča, zato pridite 
nekoliko prej. 

Gre za vrsto prireditev, zelo različnih, marsikdaj v duhu posameznih vsebin časov, ki jih oblikujemo 
kot Dom, župnija ali pa tudi v sodelovanju med seboj in z drugimi ustanovami. V veliko veselje so 
nam mnogi mladi, ki navdušeno sodelujejo pri Sleherniku in drugih gledaliških predstavah, ki so 
postale kot del dejavnosti na hribu. Nekaj prireditev je tudi takih, ki gostujejo pri nas, kot odgovor na 
naša gostovanja drugje ali pa jih pripravlja Ljubiteljsko gledališče Teharje, ki sicer gostuje v našem 
Domu.
Na mestu je tudi obvestilo, da sta v cerkvi sv. Jožefa, ki je tudi župnijska, vsak dan dve sveti maši, in 
sicer ob 8. uri zjutraj ter ob 18.30 zvečer. Ob nedeljah in dela prostih cerkvenih praznikih pa so maše 
ob 8. in ob 10. uri dopoldne.

Prvo srečanje bralcev revije Prijatelj
sobota

13. september 2014
ob 9. uri

Prvo srečanje bralcev revije Prijatelj - bolnikov, invalidov, ostarelih in 
njihovih prijateljev. 
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Martinovanje

ponedeljek, 
10. november 2014 ob

 16. uri

Praznik sv. Martina je še posebej v vinorodnih krajih naše domovine 
močno prisoten. Vsako leto ga zaznamujemo tudi pri nas na Jožefo-
vem hribu. To pot nas bo v sproščenem duhu, ob petju narodnih pesmi 
in prigrizku ter pokušini mladega vina, nagovoril prof. dr. Janez Bogataj.

Po poteh Ksaverija Meška

nedelja, 
16. november 2014,

ob 16. uri

Recital ob 140. obletnici rojstva pisatelja in duhovnika Ksaverija Meška. 
Uprizarja: Ljubiteljsko gledališče Teharje

Tiho prihaja mrak

nedelja, 
7. december 2014,

ob 16. uri

Recital - izbor slovenske poezije v počastitev rojstnega dne Franceta 
Prešerna. 
Uprizarja: Ljubiteljsko gledališče Teharje

Češčenje Najsvetejšega v Domu

nedelja, 
25. januar 2015

Slovesna sveta maša ob 8. In ob 10.  uri v cerkvi.  V Slomškovi kapeli 
Doma sv. Jožef  pa od 9. do 12. ure češčenje Najsvetejšega. Po 12. uri 
češčenje Najsvetejšega v Emini kapeli Doma, kjer bo maša ob 15.00. 
Ob 18. uri pete litanije Matere Božje v cerkvi in nato on 18.30 slovesna 
sveta maša ob sklepu češčenja  in  ob prazniku ustanovitve Misijonske 
družbe. Dan oblikujemo v sodelovanju med župnijo, Misijonsko hišo in 
Domom.

Miklavževanje
petek, 

5. december 2014
ob 16. uri

V Kardinalovi dvorani kratka igra v pozdrav Miklavžu, ki jo pripravljajo 
naši mladi in otroci, nato obdaritev otrok ter Miklavžev obisk s spremst-
vom še vseh naših stanovalcev v Domu sv. Jožef. 

Celodnevno češčenje Najsvetejšega ob spominu zaroke
Jožefa in Marije

petek, 
23. januar 2015

Svete maše ob 8. zjutraj ter zvečer ob 18.30. Pred večerno mašo, ob 
18. uri pete litanije Matere Božje. Najsvetejše izpostavljeno ves dan v 
cerkvi, ko je tudi vseskozi priložnost za spoved.

Farno »žegnanje« z birmo

nedelja, 
21. september 2014

Ob 10. uri slovesna sveta maša z birmo. Vodi gospod  opat in generalni 
vikar, Marjan Jezernik.
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Proslava ob Materinskem dnevu
nedelja, 

22. marec 2015 
ob 16. uri

Akademija v Kardinalovi dvorani, pri kateri sodelujejo domači župnijski 
in domski pevci, otroci in mladinci. Prireditev oblikujemo v sodelovanju 
med Domom in župnijo. 

Praznik prvega svetega obhajila
nedelja, 

17. maj 2015
Ob 10. uri slovesna sveta maša s prvim obhajilom za otroke drugega 
letnika verouka.

Celje v besedi in glasbi
nedelja, 

12. april 2015,
ob 16. uri

Recital avtorice prof. Božene Orožen v počastitev praznika Mestne 
občine Celje.
Pripravlja: Ljubiteljsko gledališče Teharje

Jožef delavec - drugi romarski shod

petek, 
1. maj 2015

Drugi romarski shod z mašami ob 8. uri zjutraj, ob 10. dopoldne, k tej 
maši še posebej vabljeni vsi jubilanti okroglih obletnic porok, na pet let, 
ki jih obhajate  v letošnjem letu. Pred večerno mašo ob 18.30, bodo ob 
18. uri pete litanije Matere Božje in začetek šmarnične pobožnosti. 

Srečanje otroških in mladinskih cerkvenih pevskih zborov
nedelja, 

10. maj 2015

Ob 16. uri skupno šmarnično bogoslužje in nato nastopi posameznih 
zborov iz ožje in širše celjske okolice. Prireditev nastaja v sodelovanju 
med Domom – Orglarsko šolo in župnijo.

Jožefovo - prvi romarski shod

četrtek, 
19. marec 2015

Svete maše ob 7.00, 8.30, slovesna romarska ob 10.00 in ob 11.30 po 
namenu obrtnikov. Vse dopoldne priložnost za spoved. Ob 18.00 pete 
litanije Matere Božje in nato še večerna slovesna sveta maša. Vse do-
poldne bo poskrbljeno za okrepčilo romarjev. Med tem bo potekal tudi 
srečelov za potrebe župnije.

Pustna nedelja

nedelja, 
15. februar 2015

ob 16. uri

V Kardinalovi dvorani burka Janeza Jalna; »Lesena peč«,  v izvedbi 
mladih iz župnije in režiji Jožeta Planinška, nato veselo pustno druženje 
za vse ljudi dobre volje iz župnije in Doma ter obiskovalce naše cerkve 
in svojce naših stanovalcev. Prireditev oblikujemo v sodelovanju med 
župnijo in Domom.

Praznik kulture na Jožefovem hribu

nedelja, 
8. februar 2015

ob 16. uri

Slavnostna akademija v kardinalovi dvorani ob slovenskem kulturnem 
prazniku. Sodelujejo mladi iz župnije, Župnijski pevski zbor, mladinska 
pevska skupina »Jožefinke«, zasedba »Fantje z Jožefovega hriba« in 
Zbor zaposlenih Doma sv. Jožef ter drugi. Prireditev nastaja v sodelo-
vanju Doma in župnije. Slavnostni govornik bo ravnatelj Glasbene šole 
Celje, gospod Simon Mlakar. 
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Farno romanje

sobota, 
4. julij 2015

Odhod izpred Doma ob 7. uri zjutraj. Dan je namenjen še posebej 
župljanom in obiskovalcem naše cerkve in je za razliko od drugih ro-
marskih potovanj čez leto, izraziteje namenjen molitvi in bogoslužju ter 
župnijskemu druženju.

Srečanje bolnikov in invalidov, mlajših od 35 let
od petka 26. do nedelje 28.

junija 2015
Prvo srečanje bolnikov in invalidov, mlajših od 35 let.  Dogodek prip-
ravljamo v sodelovanju z drugimi skupinami in organizacijami.

Dan odprtih vrat Doma sv. Jožef

sreda, 
20. maj 2015

Ob 16. uri se bomo združili župljani, svojci naših stanovalcev in stanov-
alci ter obiskovalci prireditve pri ljudskih običajih ob mlačvi žita na stare 
načine. Sledila bo preprosta pogostitev v atriju in nato še burka Janeza 
Jalna »Lesena Peč« v izvedbi mladih iz župnije. Poleg domačih pevcev 
bo sodelovala tudi Godba na pihala s Svetine.

Farno žegnanje z birmo in župnijskim dnevom
nedelja, 

20. september 2015
Ob 10. slovesna sveta maša z birmo.

Binkoštno srečanje starejših

nedelja, 
24. maj 2015

Ob 10. uri slovesna sveta maša, med mašo tudi maziljenje starejših in 
bolnih. Po maši druženje v atriju. Srečanje pripravlja Vincenc. konferen-
ca. Lepo vabljeni vsi starejši iz župnije, Doma in tudi od drugod. Svojci 
poskrbite za svoje starejše, ki se srečanja ne morejo udeležiti sami. 

Slehernik - uprizoritev srednjeveškega misterija
petek, 

25. september 2015 
ob 20. uri

Peta uprizoritev srednjeveškega misterija v režiji Jožeta Planinška in 
izvedbi mladih iz župnije v sodelovanju s pevskimi zbori na Jožefovem 
hribu,  Prireditev oblikujemo v sodelovanju med Domom in župnijo.

Slovesna telovska procesija
četrtek, 

4. junij 2015
Ob 18.30 slovesna telovska procesija in nato sveta maša. Pri procesiji 
sodeluje Godba na pihala s Svetine.

Kresovanje ob dnevu državnosti s srečelovom in veselico

sreda, 
24. junij 2015

Ob 17. uri sveta maša za domovino v cerkvi, sledi druženje na dvorišču 
ob jedači in pijači ter domači glasbi.  Ob 21.00 priložnostni program ob 
državnem prazniku s prepevanjem združenih domačih zborov, slav-
nostnim nagovorom in nato prižig kresa. Sodeluje Godba na pihala s 
Svetine. Prireditev oblikujemo v sodelovanju med Domom in župnijo.  

Sklep šmarnic in veroučnega leta
nedelja, 

31. maj 2015
Ob 10.00 sklepna šmarnična pobožnost, po maši razdelitev spričeval, 
priložnostnih nagrad in preprosta pogostitev.
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Romarska potovanja

Po Azurni obali v Lurd in po Vincencijevih poteh do Pariza
od ponedeljka 

13. oktobra do nedelje 
19. oktobra 2014

Odhod izpred Doma ob polnoči iz nedelje na ponedeljek, vrnitev v 
zgodnjih urah nedelje. 

Cena 450 EUR

Od Višarij z okolico do Brezij

sobota, 6. september 2014
Odhod izpred Doma ob 6. uri.

Cena 40 EUR

Umbrija s srednjeveškimi mesti, svetišči in pokrajino
od četrtka 

23. do nedelje 26. aprila 
2015

Odhod izpred Doma ob 2. uri zjutraj

Cena 250 EUR

Romanja potekajo v okviru dejavnosti župnije Celje sv. Jožef, so vedno povezana z obiskom 
romarskih krajev in vsak dan s sveto mašo. Vodi jih Jože Planinšek. Farno romanje na prvo soboto v 
juliju pa je še posebej namenjeno župnijskemu in oltarnemu občestvu pri Sv. Jožefu, tega sooblikuje 
tudi župnik Vlado Bizant. Cena različnih romanj vsebuje prevoz, kosilo oziroma pri večdnevnih 
polpenzione ter vodenje in delno vstopnine.
Na romanja se lahko prijavite v recepciji Doma ali pa v župnijski pisarni. 
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Po poteh Soške fronte z zgodovinarjem 
mag. Renatom Podberšičem

sobota, 
16. maj 2015

Odhod izpred doma ob 7. uri zjutraj

Cena 30 EUR

Dunaj in mestna hiša z veleposlanikom dr. Andrejem Rahtenom

sobota, 
6. junij 2015

Odhod izpred Doma ob 5. uri zjutraj.

Cena 45 EUR

Farno romanje

sobota, 
4. julij 2015

Odhod izpred Doma ob 8. uri zjutraj.

Od Žolneka, Braslovč preko Kokarij do Črete

sobota, 
1. avgust 2015

Odhod izpred Doma ob 8. uri zjutraj.

Cena 30 EUR

Sveta nedelja, Samobor in Žumberak na Hrvaškem
sobota,

 5. september, 2015

Odhod izpred doma ob 7. uri zjutraj.

Cena 30 EUR

Jakobova pot po Španiji - zadnja etapa (cca 200 km)

od petka 21. avgusta do 
sobote 29. avgusta 2015

Peš romanje po zadnji etapi najstarejše romarske poti - Jakobovi poti 
po Španiji, od mesta Ponferrade do cerkve sv. Jakoba v Santiagu de 
Compostela. Pot je dolga pribljižno 200 km. Prijave najkasneje do 31. 
marca 2015. 

Rim za mlade
od petka,

  11. do nedelje 13. sep-
tembra 2015

Odhod izpred Doma ob 2. uri zjutraj

Cena 20 EUR za odrasle in 10 EUR za otroke do 14. leta
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Koncerti
Težko si predstavljamo neko pristno slovensko okolje brez pesmi in glasbe, to velja tudi za dejavnost na Jožefovem 
hribu v okviru Doma sv. Jožef. Koliko izredno lepih nastopov različnih skupin nas je v teh letih že nagovorilo, tudi 
letos nas čakajo lepe stvari, ki so globoka dopolnitev drugih prireditev, predvsem pa priložnosti, da se v različnih 
razpoloženjih našega vsakdanjega življenja lahko prepustimo nagovoru glasbe, ki pomaga in dostikrat daje odgovore, 
ne da bi spregovorila besedo ali bi se tega zavedali. Koncertna dejavnost naše ustanove tudi bliža ožjemu in širšemu 
občinstvu  priznane skupine in posameznike iz glasbenega področja, kakor omogoča tudi še neuveljavljenim a 
kvalitetnim skupinam in posameznikom, da se srečajo z občinstvom. Glasbo dojemamo v Domu kot pomembno, 
lepo in duhovno sporočilo današnjemu človeku, ki naj prebudi v slehernem izmed nas tisto najlepše. V tem duhu 
je večina naših glasbenih prireditev brezplačnih, smo pa seveda veseli kakšnega prostovoljnega prispevka, ki nam 
nato omogoča, da to dejavnost lahko ohranjamo in poživljamo. V največje zadoščenje in veselje pa nam je, ko 
zmanjka sedežev, za to pa naprošamo vas in vas na koncerte prijazno vabimo. glasbenih sestavov, ki nam popestrijo 
umetniško življenje našega Doma.

»Glasba na hribu« - Orgelski koncert
petek, 24. oktober 2014,

 ob 19. uri v cerkvi sv. 
Jožefa

profesor Mario Perestegi 
– organist iz Zagreba in profesor na Akademiji za glasbo v Ljubljani

prostovoljni prispevki

»Glasba na hribu« Zborovski koncert
petek, 14. november 2014, 

ob 19. uri
v cerkvi sv. Jožefa

Slovenski komorni zbor

prostovoljni prispevki

»Glasba na hribu« - božični koncert
četrtek, 25. december 

2014, ob 16. uri v 
cerkvi sv. Jožefa

Slovenski oktet

prodaja kart - recepcija Doma sv. 
Jožef

»Glasba na hribu«  - Božje rojstvo - vez edinosti
petek, 16. januar 2015,

ob 16. uri v cerkvi sv. Jože-
fa

Oktet devetih iz Celja pod vodstvom 
prof. Gregorja Deleje

prostovoljni prispevki

»Glasba na hribu« - komorna zasedba
petek, 13. februar 2015, ob 
19. uri v cerkvi sv. Jožefa Andrej Gubenšek z zdravniškim orkestrom

prostovoljni prispevki
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»Glasba na hribu« - postni  recital – pesem in beseda

petek, 20. marec 2015, ob 
19. uri v cerkvi sv. Jožefa

Solist Matjaž Robavs in Zbor zaposlenih 
Doma sv. Jožef ter Fantje z Jožefovega 
hriba

prostovoljni prispevki

»Glasba na hribu«  – orgelski solo koncert
petek, 17. april 2015, ob 
19. uri v cerkvi sv. Jožefa

Jonas Herzog
 - Švica

prostovoljni prispevki

»Večer v atriju« - zborovska slovenska pesem 
nedelja, 17. maj 2015, ob 
19. uri v atriju Doma sv. 

Jožef

Moški komorni zbor Celje

prostovoljni prispevki

»Večer v atriju« - koncert domače glasbe
nedelja 7. junija 2015, ob 
19. uri v atriju Doma sv. 

Jožef 

Prifarski muzikanti
 

prostovoljni prispevki

»Večer v atriju« - tolkala in klavir
nedelja 5. julij 2015, ob 

19. uri v atriju Doma
Prof. Grega Gorenšek z Ivanom Perčičem 
ali Urško Roškar za klavirjem

prostovoljni prispevki

»Večer v atriju« - vokal in klavir
nedelja, 2. avgust 2015, ob 

19. uri v atriju Doma Tilen Naraks, vokal
prostovoljni prispevki

»Večer v atriju« - jazz v instrumentalu in vokalu
nedelja 30. avgust 2015, 
ob 19. uri v atriju Doma

Jaka Kopač z instrumentalisti in Nino 
Strnad

prostovoljni prispevki

»Večer v atriju« - koncert ob godu sv. Vincencija
nedelja, 27. september 
2015, ob 19. uri v atriju 

Doma 
Godba na pihala Trbovlje

prostovoljni prispevki
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Dom sv. Jožef na hodnikih in v nekaterih skupnih prostorih redno nagovarja obiskovalce in stanovalce z lepo 
stalno zbirko umetniških slik in fotografij, kar nenehno dopolnjujemo. Velika avla med osrednjima dvoranama, 
Jožefovo in Kardinalovo, pa nudi dobro priložnost za  občasne razstave umetniških del različnih zvrsti, ki so na 
ogled stanovalcem in obiskovalcem prireditev in zunanjim gostom.  Zunanje obiskovalce naprošamo, da se v 
želji po ogledu razstave javite v glavni recepciji Doma, vhod zadaj za cerkvijo, kjer vas bodo usmerili v razstav-
no avlo. 

“Slehernik” - fotografije 
oktober in november 2014 različni avtorji

Fotografska razstava srednjeveškega misterija od vaj do štirih uprizoritev

Slike - olja na platno
december 2014 in januar 

2015
Matej Čepin, slikar

Prireditev ob razstavi v petek, 19. 
december 2014 ob 19.uri

“Popotovanje v notranjost” – olja na les

februar in marec 2015 Anna Willman
- akademska slikarka iz Avstrije

“Od rojstva na poti do smrti” - olja na platno
april in maj 2015 Anton in Janez Repnik - slikarja z Mute

Akril na platno

junij in julij 2015 Milena Buzina, amaterska slikarka 
iz župnije Celje sv. Jožef

“Padli angel in odrešitev” - fotografska razstava
avgust in september 2015 Sebastijan Jug, fotograf

Razstave



Cenik
Cenik storitev po osebi Dom sv. Jožef - penzion **

STORITEV polni penzion pol penzion nočitev z zajtrkom nočitev
enoposteljna soba 44,10 € 36,90 € 30,80 € 27,90 €
dvoposteljna soba 36,90 € 29,10 € 24,80 € 22,40 €

Popust na več kot dve noči (po osebi)
STORITEV polni penzion pol penzion nočitev z zajtrkom

enoposteljna soba 39,30 € 32,00 € 26,60 €
dvoposteljna soba 33,90 € 26,60 € 20,60 €

Cenik za pastoralne skupine, študente in dijake (po osebi)
STORITEV polni penzion pol penzion nočitev z zajtrkom

enoposteljna soba 25,90 € 20,90 € 17,10 €
dvoposteljna soba 22,00 € 17,10 € 14,30 €

Cenik storitev po osebi v Lazarjevi hiši
STORITEV polni penzion pol penzion nočitev z zajtrkom

skupna ležišča (kom.) 24,80 € 19,40 € 13,30 €
skupna ležišča (past.) 19,30 € 14,30 € 11,00 €

Cenik najema dvoran
STORITEV 1-4 ure nad 4 ure

najem Gnidovčeve dvorane 55,00 € 66,00 €
najem Vincencijeve dvorane 77,00 € 88,00 €

najem Lazarjeve učilnice 77,00 € 88,00 €
najem Slomškove dvorane 110,00 € 132,00 €
najem Jožefove dvorane 220,00 € 275,00 €

najem Kardinalove dvorane 275,00 € 330,00 €

Cenik najema dvoran za pastoralne skupine
STORITEV 1-4 ure nad 4 ure

najem Gnidovčeve dvorane 27,50 € 33,00 €
najem Vincencijeve dvorane 38,50 € 44,00 €

najem Lazarjeve učilnice 38,50 € 44,00 €
najem Slomškove dvorane 55,00 € 66,00 €
najem Jožefove dvorane 110,00 € 137,50 €

najem Kardinalove dvorane 137,50 € 165,00 €

Dom sv. Jožef - predstavitev

Vsem starejšim želimo, da bi svojo starost preživlja-li doma, med svojimi najdražjimi; mnogokrat pa to ni mogoče. 
In tu vam prihajamo naproti s ponudbo, ki želi biti domača in pristna. Pozanimajte se in pridite, veseli vas bomo.

Kristina Podlesnik - socialna delavka – tel.: 059-073-803, kristina.podlesnik@jozef.si

Če iščete primerno okolje za seminar, intenzivne pevske vaje, simpozij, kongres ali kakšno drugo izobraževanje, 
dopust, izlet in podobno – oglasite se! Zagotavljamo vam, da vam ne bo žal.

Če želite preprosto ali pa tudi zahtevnejšo in okusno pa ne predrago hrano – za skupino ob praznovanju, izletu, 
romanju, pogrebu in drugih priložnostih, – pozanimajte se in pridite. Ne bomo vas razočarali.

Varstvo starejših

Penzionska nastanitev

Restavracija in Catering



DAN ODPRTH VRAT DOMA SV. JOŽEF

sreda, 20. maja 2015 od 16. ure dalje
VABLJENI!

DOM SV.JOŽEF
Varstvo starejših

Dom sv. Jožef - varstvo starejših (Martina hiša), je del široke palete življenja na 
Jožefovem hribu. 
Zaposleni si skupaj z varovanci, njihovimi svojci, zunanjimi sodelavci ter prosto-
voljci prizadevamo za uresničevanje poslanstva našega ustanovitelja - lazaristov. 
To pomeni, da oskrbo in zdravstveno nego izvajamo s poudarkom na duhovnih 
vrednotah, srčnosti in medsebojnem povezovanju. Martina hiša v Domu sv. Jožef 
vam omogoča kakovostno preživljanje starosti, v prijetnem bivanjskem okolju.
Našim varovancem poskušamo pribljižati in ohranjati način življenja, kot so ga 
nekoč živeli v svojem življenjskem okolju.

Zavod DOM SV. JOŽEF - Duhovno prosvetni center, Plečnikova 29, 3000 Celje
Telefon: (059) 073 800, Fax: (03) 548 15 96 www.jozef.si


