
V ŽIVLJENJE 
IN NE V BARBARIN ROV

Predavatelji in teme predavanj

Od sobote, 14., do nedelje, 15. novembra 2015

Dom sv. Jožef  nad Celjem

Prijave in dodatne informacije

Simpozij o Človeku, velikem Slovencu, 
duhovniku in teharskem beguncu 
dr. Janezu Zdešarju

Dom sv. Jožef - LAZARISTI
Plečnikova 29, 3000 Celje
t: +386 (0)59 073 800
f: +386 (0)3 5481 596
www.jozef.si, info@jozef.si

Zdešar in njegova življenjska pot
dr. Tamara Greiesser Pečar

Zdešar in Slovenci v Evropi
msgr. Janez Pucelj

Zdešar kot ohranjevalec 
zgodovinskega spomina
mag. Blaž Otrin

Lahko se udeležite posameznega predavanja ali dogodka, kakor tudi simpozija v celoti. V tem 
primeru vas prosimo za prijave na (0)59 073 800 ali po elektronski pošti na info@jozef.si.

Zdešar v očeh jugoslovanske UDBE
dr. Jurij Pavel Emeršič

Zdešar in Cerkev na Slovenskem
dr. Roman Globokar

Zdešar kot pričevalec in oznanjevalec 
Božjega kraljestva
dr. Maksimilijan Matjaž

Razmišljanje je namenjeno še posebej 
osvetlitvi Zdešarjevega življenja, njegovih 
odločitev, ravnanj, načina razmišljanja in 
podobno ...

Razmišljanje je namenjeno vsemu kar je v 
povezavi z Zdešarjevim delom v izseljenski 
pastorali in tudi sicer s slovensko emigracijo 
v Evropi in sicer ... 

Razmišljanje je namenjeno vsemu, s čimer 
se je Zdešar ukvarjal z zgodovino, tako 
Slovencev, kot tudi širše, seveda ljubiteljsko 
in njegovemu odnosi do trenutka v katerem 
je živel in sicer do zgodovine ...

Razmišljanje je še posebej namenjeno vsemu, 
kar je v povezavi z jugoslovanskimi tajnimi 
službami, ki so ga sledile ...

Razmišljanje je namenjeno vsemu v povezavi 
z Zdešarjevim odnosom do Cerkve na 
Slovenskem in seveda njenimi institucijami, 
Škofovi zavodi... tako med njegovim bivanjem 
v tujini in po vrnitvi v domovino ...

Razmišljanje je namenjeno vsemu s čimer 
je Zdešar tako rad razpravljal, razmišljal in 
seveda tudi pričeval o njemu tako ljubi temi 
Božjega kraljestva ... 



Nepopisno je število ljudi in z njimi presunljivih zgodb, 
ki so s krvjo zaznamovala našo slovensko zemljo med 

drugo svetovno vojno in še posebej po njej, različnih narod-
nosti in tolikih Slovencev. Ena izmed njih je tudi Zdešarjeva, 
presunljiva, še posebej vezana tudi na našo hišo in okolje. 
Eden redkih je, ki mu je uspelo pobegniti, dobesedno izpred 
Barbarinega rova, kamor bi ga verjetno poslali, če se ne bi 
odločil za pobeg iz teharskega taborišča in Slovenije. Kljub 
temu, da je na Teharjah za las ušel smrti, da ga je ves ju-
goslovanski čas sledila UDBA, je bil eden prvih, ki se je po 
osamosvojitvi z vsem navdušenjem začel vračati v Slovenijo, 
jo sooblikovati in se je povsem vrnil vanjo na starost prav v 
neposredno bližino Teharij, k Sv. Jožefu nad Celje. Razmišl-
jali bomo o njem, ko je spomin nanj še živ in blizu, z njim 
pa mislili tudi na vse druge zgodbe njegovih sotrpinov, ki 
nam jih simbolizira. Dan in pol, kot bomo skupaj na sim-
poziju, ki je odprt za vse, ki vas ta problematika zanima se 
bodo zvrstili predavatelji, ki so Janeza Zdešarja tudi osebno 
poznali, z njim delali ali se z njim srečevali. Tako bomo ob 
dogodku zbrali vsebino, ki je zaznamovala njegovo življenje 
in čas ter jo ohranili za prihodnost in morda tudi za kasne-
jša, še bolj poglobljena razmišljanja.

“Razmišljali 
bomo o njem, ko 
je spomin nanj 
še živ in blizu, z 
njim pa mislili 
tudi na vse druge 
zgodbe njegovih 
sotrpinov, ki nam 
jih simbolizira.”

Iz krute stvarnosti vzdih kvišku
Mnogo pričevanj teharskih žrtev nam sporoča, kakšen blagodejen pogled je bil 
iz krute taboriščne stvarnosti k cerkvi svete Ane nad Teharjami. Bila jim je edina 
verodostojna uteha, saj jim je govorila, da niso sami, da je z njimi vendarle Bog, ki je 
v Jezusu že pred njimi šel po poti križa. Sporočilo ima kaj povedati tudi sodobnemu 
času in človeku. Ob simpoziju in sicer za vse, ki vam je misel za spravo in odpuščanje 
v našem narodu blizu, se bomo združili pri sv. maši v cerkvi sv. Ane nad Teharjami, 
kjer bo nato tudi priložnostni program.

sobota, 14. november 2015 ob 15. uri cerkev sv. Ane nad Teharjami
somaševanje vodi dr. Stanislav Lipovšek – celjski škof
po maši priložnostna akademija v cerkvi

9.30 do 10.00 Zbiranje

10.00 Pozdrav in uvod v srečanje 
s kratko predstavitvijo 
udeležencev

10.30 Prvo razmišljanje s 
pogovorom; 
dr. Tamara Griesser Pečar

11.30 Odmor
12.00 Drugo razmišljanje s 

pogovorom,
dr. Jurij Pavel Emeršič

13.00 Kosilo
14.30 Odhod k Sv. Ani na Teharje s 

osebnimi prevozi
15.00 Odhod k Sv. Ani, 

somaševanje vodi škof  
dr. Stanislav Lipovšek. Po 
maši kratka akademija.

17.30 Tretje razmišljanje s 
pogovorom, 
msgr. Janez Pucelj

18.30 Četrto razmišljanje s 
pogovorom, 
dr. Maksimilijan Matjaž

19.30 Večerja
Po večerji nevezan pogovor 
in druženje z mislijo na 
dr. Janeza Zdešarja

Sobota, 14. november

DNEVNI RED SREČANJA

Nedelja, 15. november

8.00 Udeležba pri skupni maši v 
cerkvi

9.00 Zajtrk
10.30 Peto razmišljanje s 

pogovorom; 
dr. Roman Globokar

11.30 Odmor
11.45 Šesto razmišljanje s 

pogovorom,
dr. Blaž Otrin

12.45 Sklepna misel
13.00 Kosilo in sklep srečanja


