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V soboto pred tretjo adventno nedeljo so se okrog devete ure na Zoomovi 

platformi začeli zbirati obrazi katehetov, katehistinj in katehistinj iz cele Slovenije. 

Škofijski odbor Skupnosti katehistinj in katehistov Nadškofije Maribor je namreč v 

imenu SSKK organiziral adventno duhovno obnovo.  Vabilu nanjo se je odzvalo okrog 

100 katehetov (bilo bi jih še več, ampak so nekateri zaradi tehnične napake ostali pred 

vrati, za kar se organizatorji resnično opravičujejo).  

Po uvodnih pozdravih in molitvi je udeležence nagovoril upokojeni mariborski 

nadškof Marjan Turnšek, ki je v spomin priklical podobi Marije in Janeza Krstnika ter ob 

njiju vodil katehete, da so ju lahko prepoznavali v svojem življenju in predvsem v 

katehetskem poslanstvu. Pri Mariji je najprej poudaril pomembnost opravljanja 

majhnih, vsakodnevni stvari; kajti malenkosti oblikujejo vrhunskost. Hkrati pa je z 

vprašanjem, kako je z našim veseljem, spodbujal, da bi adventni čas izkoristili, da se 

razpoložimo za veselje nad Jezusovim spočetjem – najpomembnejšim dogodkom v 

zgodovini. 

Po osebnem delu, ki je sledilo, je v drugem delu nagovora nadškof poudaril lik 

Janeza Krstnika. Ob njem, ki je pripravljal pot Gospodu, so bili udeleženci povabljeni, 

da razmišljajo, komu pri svojem delu pripravljajo pot. Kdo ostaja za njimi, ko se 

katehetska ura (ali nasploh srečanja) konča? Uresničimo se lahko le, če svoje središče 

postavimo izven sebe, v D(d)rugega, je bilo vmes rečeno. Kar je bilo ponovno ključna 

beseda za iskanje odgovora na vprašanje: Kdo sem jaz? Koliko iskren sem v učilnici? 

Po tem delu so sledili še podelitev v manjših skupinah, zaključne informacije in 

molitev ter blagoslov.  

Dvourno srečanje je prehitro minilo, ampak kot je na koncu rekla s. Brigita 

Zelič, medškofijska voditeljica SSKK, je ta čas, ki ga sedaj živimo, milosten tudi zato, 

ker po e-srečanjih lahko ostanejo tudi posnetki, ki omogočajo ponovno poslušanje in 

poglabljanje vsebine. Z voščili ob prihajajočih praznikih se je srečanje zaključilo. 

  



 


