
DNEVNI RED 

Četrtek, 7. februarja 2019 
9.00 Molitev in uvodna misel 

Predavanje (I. del) 
P. dr. Miran Špelič OFM 
Krst – voda, ki te razsvetli, očisti, oživi 
in te nosi v večnost: teološki vidiki prvega 
zakramenta 
10.15 Odmor  
10.45 Predavanje (II. del) 
11.30 Delo po skupinah in pogovor s 
predavateljem  
13.00 Kosilo, sprehod 
15.00 Predavanje (I. del): 
Mag. Boštjan Hari 
Krstna milost – neprecenljivi Božji dar: 
Katere so »ovire«, da se v življenju vernika 
ne more »razcveteti«? 
16.15 Odmor 
16.45 Predavanje (II. del) 
17.30 Delo po skupinah in pogovor s 
predavateljem 
18.30 Večerja 
20.00  Češčenje Najsvetejšega 
 
Petek, 8. februarja 2019 
7.00 Svet maša s hvalnicami 
8.00 Zajtrk 
9.00 Molitev in uvodna misel 

Predavanje (I. del) 
Msgr. Slavko Rebec 
Žuborenje žive vode: kateheza, ki izvira iz 
krstne milosti in spominja nanjo 

10.15 Odmor  
10.45 Predavanje (II. del) 
11.30 Delo po skupinah in pogovor s 
predavateljem 
13.00 Kosilo, sprehod 
15.00 Katehetsko popoldne 
Prikaz uporabe Slovenskega katehetskega 
načrta pri redni katehezi 
16.15 Odmor 
16.45 Prikaz uporabe gradiva Radi živimo 
pri redni katehezi 
18.30 Večerja 
20.00   Kulturni večer z dramsko skupino 
Neptun 
 
Sobota, 9. februarja 2019 
7.00 Sveta maša s hvalnicami 
8.00 Zajtrk  
9.00 Molitev in uvodna misel 

Predavanje (I. del) 
G. Gregor Kunej 
Krst razodeva ljubljenost od Boga Očeta 
10.15 Odmor  
10.45 Predavanje (II. del) 
11.30 Delo po skupinah in pogovor s 
predavateljem 
13.00 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, 7. februarja, dopoldne 

P. dr. Miran Špelič OFM 
Krst – voda, ki te razsvetli, očisti, oživi 
in te nosi v večnost: teološki vidiki prvega 
zakramenta 
 
 

Četrtek, 7. februarja, popoldne 

Mag. Boštjan Hari 
Krstna milost – neprecenljivi Božji dar: 
Katere so »ovire«, da se v življenju vernika 
ne more »razcveteti«? 
 
 

Petek, 8. februarja, dopoldne 

Msgr. Slavko Rebec 
Žuborenje žive vode: kateheza, ki izvira iz 
krstne milosti in spominja nanjo 
 
 

Petek, 8. februarja, popoldne 

Katehetsko popoldne 
Prikaz uporabe Slovenskega katehetskega 
načrta in gradiva Radi živimo pri redni 
katehezi 
 
 

Sobota, 9. februarja, dopoldne 
G. Gregor Kunej 
Krst razodeva ljubljenost od Boga Očeta 

 
 

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/dan (brez obrokov) 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 4. februarja 2019 
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 
 

49. KATEHETSKI SIMPOZIJ 
 

KRST – MOČ V 

NEMOČI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVETI DUH  
PRI ŠKOFJI LOKI 

7.–9. februarja 2019 

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

