
DNEVNI RED 

četrtek, 8. februar 2018 
8.45 Molitev in uvodna misel 

Predavanje (I. del) 
g. Miha Kramli: 

Zanke elektronskega mreženja 
9.45 Odmor  
10.15 Predavanje (II. del) 
11.15 Delo po skupinah in pogovor s 
predavateljem  
12.30 Kosilo, sprehod 
15.00 Predavanje (I. del): 
dr. Sara in dr. Drago Jerebic: 
Vloga kateheta v mreži odnosov s 
katehiziranci in njihovimi družinami 
16.00 Odmor 
16.30 Predavanje (II. del) 
17.30 Delo po skupinah in pogovor s 
predavateljem 
18.30 Večerja 
20.00  Kulturni večer: 
Gregor Čušin: Evangelij po Čušinu 
 
petek, 9. februar 2018 
7.00 Hvalnice, sveta maša 
8.00 Zajtrk 
8.45 Molitev in uvodna misel 

Predavanje (I. del) 
dr. Vinko Potočnik:  
Kristjan v omrežju sodobnih družb in kultur 
9.45 Odmor  
10.15 Predavanje (II. del) 

11.15 Delo po skupinah in pogovor s 
predavateljem 
12.30 Kosilo, sprehod 
15.00 Delavnica  
Safe.si: Vzgoja za varno rabo interneta 
16.00 Odmor 
16.30 Delavnica 
Integrum: Pozitivno sporočilo o telesnosti 
in spolnosti 
17.30 Delo po skupinah 
18.30 Večerja 
20.00 Ogled filma z zavodom Integrum  
 
sobota, 10. februar 2018 
7.00 Hvalnice, sveta maša 
8.00 Zajtrk  
8.45 Molitev in uvodna misel 

Predavanje (I. del) 
dr. Matjaž Celarc:  
Jezus, Učitelj učiteljev – Jezusova 
pripovedna kateheza na poti v Jeruzalem 
9.45 Odmor  
10.15 Predavanje (II. del) 
11.15 Delo po skupinah in pogovor s 
predavateljem 
12.30 Kosilo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSTOP DO HIŠE 

KRUHA 

Hiša kruha se nahaja na poti med Škofjo Loko 
in Kranjem. Dostop je možen z osebnim 
avtomobilom, avtobusom, vlakom. 

Iz smeri Kranja: v kraju Sveti Duh zavijete levo 
pri tabli »Uršulinski samostan« oz. za 
avtobusno postajo v smeri Kranja. Na koncu 
ulice je na desni parkirišče, naravnost pa vhod v 
Hišo kruha. 

Iz smeri Ljubljane ali Škofje Loke: v kraju Sveti 
Duh peljete mimo župnijske cerkve ob cesti in 
pred avtobusno postajo v smeri Kranja zavijete 
desno. Na koncu ulice je na desni parkirišče, 
naravnost pa vhod v Hišo kruha. 
Z vlaka izstopite na postaji Škofja Loka. S 
postaje zavijete desno in sledite železniški 
progi proti Kranju. Pot, dolga približno 1 km, 
vodi skozi vas Sveti Duh in vas pripelje do Hiše 
kruha. 
Z avtobusa iz smeri Kranj izstopite na 
avtobusni postaji Forme (kraj Sveti Duh). Pot v 
smeri proti Škofji Loki nadaljujete 100 m peš in 
za avtobusno postajo v smeri Kranja ob tabli 
»Uršulinski samostan« zavijete levo. Čez 150 m 
pridete do Hiše kruha. 
Z avtobusa iz smeri Škofja Loka izstopite na 
avtobusni postaji Forme (kraj Sveti Duh), ki 
stoji takoj za odcepom, ki vodi k Hiši kruha. Pri 
odcepu je tudi tabla »Uršulinski samostan«, ki 
vas vodi do Hiše kruha. 



PREDAVANJA 

 

četrtek, 8. februar, dopoldne 

g. Miha Kramli: 

Zanke elektronskega mreženja 
 
 

četrtek, 8. februar, popoldne 

dr. Sara in dr. Drago Jerebic: 
Vloga kateheta v mreži odnosov s 

katehiziranci in njihovimi družinami 
 
 

petek, 9. februar, dopoldne 

dr. Vinko Potočnik: 
Kristjan v omrežju sodobnih družb in kultur 
 
 

petek, 9. februar, popoldne 

delavnici  
Safe.si: Vzgoja za varno rabo interneta 

Integrum: Pozitivno sporočilo o telesnosti 
in spolnosti 

 
 

sobota, 10. februar dopoldne 
dr. Matjaž Celarc: 

Jezus, Učitelj učiteljev – Jezusova 
pripovedna kateheza na poti v Jeruzalem 

 
 
 

OBVESTILA 

* Delo katehetskega simpozija vsem 
občestvom že sedaj priporočamo v molitev. 

* Duhovniki prinesite tudi albo in štolo, 
obveznosti doma pa skušajte urediti tako, da 
boste lahko sodelovali na celotnem programu. 

* S seboj prinesite posteljnino/rjuhe, prevleko 
za vzglavnik, brisače in osebni pribor. 
* Prispevek za zbornik in bivanje znaša 70 €. 
Znesek nakažite na račun: 
Slovenski katehetski urad, Poljanska c. 2, 
1000 Ljubljana;  
TRR: SI56 0430 2000 3196 716. 
Namen: KS SD. 
Udeleženci posameznih predavanj boste kosilo 
(in druge obroke) lahko naročili in plačali ob 
prihodu v domu duhovnosti.  

Kotizacija za posamezno predavanje je 5 €. 
Zbornik stane 10 €.  

* Župnike prosimo, da vse katehetske 
sodelavce povabite in spodbudite k udeležbi ter 
jim pomagate kriti stroške simpozija.  

 

Prijave sprejemamo do 6. februarja 2018 
oz. do zapolnitve prostih mest na naslovu: 
 
Slovenski katehetski urad, Poljanska 2, 
1000 Ljubljana 
tel.: 01/434-72-88, 031/312-110  
e-pošta: sku@rkc.si  
spletna prijava: http://sku.rkc.si 
 
 
  

 

 
 
 

SLOVENSKI KATEHETSKI URAD 

 
48. KATEHETSKI SIMPOZIJ 

 

v mreži  
Družine, odrasli in mladi v  

današnjem svetu –  
priložnosti za oznanilo evangelija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVETI DUH  
PRI ŠKOFJI LOKI 

8.–10. februar 2018 

mailto:sku@rkc.si
http://sku.rkc.si/

