
DNEVNI RED 
 

Sreda, 13. februar 2019 
9.00 Molitev in uvodna misel 

9.15 Predavanje (I. del):  

dr. Miran Špelič 

Krst – voda, ki te razsvetli, očisti, oživi 

in te nosi v večnost: teološki vidiki prvega 

zakramenta 

10.00 Odmor  

10.30 Predavanje (II. del) 

11.15 Pogovor s predavateljem 

12.45   Dnevna molitvena ura  

13.00 Kosilo 

14.30 Molitev  

14.35 Predavanje (I. del): 

mag. Boštjan Hari 

Krstna milost – neprecenljivi Božji dar: 

Katere so »ovire«, da se v življenju vernika 

ne more »razcveteti«? 

15.30 Odmor 

16.00 Predavanje (II. del) 

16.45   Pogovor s predavateljem 

17.15 Skupni plenum 

18.30 Večerja 

19.30 Adoracija, večernice in sveta maša 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četrtek, 14. februar 2019 
7.30 Sveta maša in hvalnice 

8.00 Zajtrk 

9.00 Molitev 

9.15     Predavanje: 

msgr. Slavko Rebec 

Žuborenje žive vode: kateheza, ki izvira iz 

krstne milosti in spominja nanjo 

10.00 Odmor  

10.30 Delavnica 

12.45   Dnevna molitvena ura 

13.00 Kosilo  

14.30 Delavnica 

msgr. dr. Marjan Turnšek z uvodnim 

referatom Živeti in pričevati iz krstne 

novosti (sledi razprava ob podanih 

izhodiščih) 

16.00 Odmor 

16.30 Delavnica  

Kakšne spremembe prinaša Slovenski 

katehetski načrt za katehezo na župniji  

18.30 Večerja 

19.30 Družabni večer  

20.30 Večernice 

 

Petek, 15. februar 2019 
7.30 Sveta maša s hvalnicami 

8.00 Zajtrk 

9.00 Molitev 

9.15     Predavanje (I. del):  

g. Gregor Kunej 

Krst razodeva ljubljenost od Boga Očeta 

 

10.00 Odmor  

10.30 Predavanje (II. del) 

11.15 Pogovor s predavateljem 

12.00   Zaključna refleksija 

13.00   Kosilo 

 
 
 

VEČERA 
 
Sreda 

Adoracija, večernice in sveta maša 
 
Četrtek 

Družabni večer  
 
 
 
 

 
Pot do Doma duhovnosti Kančevci 
Iz Murske Sobote se peljete v smeri 

Moravskih Toplic. V Martjancih malo 

naprej od cerkve, v križišču pred bencinsko 

črpalko, zavijete levo (tabla Dom 

duhovnosti Kančevci) proti vasi Sebeborci. 

Na koncu te vasi spet zavijete levo in se 

peljete približno pet kilometrov do križišča, 

kjer sledite smerokazu Dom duhovnosti – 

zavijete desno in že ste pri cerkvi oziroma 

na parkirišču doma.  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBVESTILA 
 

 

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

* Kdor ima bogoslužni molitvenik, naj ga 
prinese s seboj. Duhovniki prinesite tudi albo 
in štolo, obveznosti doma pa skušajte urediti 
tako, da boste lahko sodelovali na celotnem 
programu. 

* 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 MS. 
Doplačilo za uporabo posteljnine (rjuhe in 
brisače): 4 €/osebo. 

* Udeleženci posameznih predavanj boste 
kosilo (in druge obroke) lahko naročili in plačali 
ob prihodu v domu duhovnosti. Kotizacija za 
posamezno predavanje je 10 €. Zbornik stane 
10 €.  

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

 

Prijave sprejemamo do  
11. februarja 2019 na naslovu: 
Škofija Murska Sobota  
Pastoralna služba  
Gregorčičeva 4, 9000 Murska Sobota  
Tel.: 0590/80-617  
E-pošta: pastoralna.sluzba@skofija-sobota.si 
Spletna prijava: http://sku.rkc.si 
 
 
 
 

 

SKU 

SLOVENSKI KATEHETSKI URAD 

 

49. KATEHETSKI SIMPOZIJ 

 

KRST –  
MOČ V NEMOČI 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kančevci 
13.–15. februar 2019 
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