
DNEVNI RED 

nedelja, 4. marec 2018 
17.30 Prihod udeležencev 
19.00 Večerja 
20.00 Spoznavni večer 
21.00 Večernice 
 
od ponedeljka, 5. marca,  
do četrtka, 8. marca 2018 
7.00  Sveta maša (samo v pon. in 

tor.) s hvalnicami 

8.00  Zajtrk 

9.00 Molitev in uvodna misel 

9.15 Predavanje, I. del 

10.15 Odmor 

10.45 Predavanje, II. del 

11.30 Pogovor v malih skupinah  

12.05 Pogovor s predavateljem 

12.45 Dnevna molitvena ura 

13.00  Kosilo 

14.30 Popoldansko delo (dva kroga 
delavnic) 

18.30 Večerja 

20.00 Večernice 

20.15  Večerni program 
 
petek, 9. marec 2018 
13.00 Zaključek simpozija 

13.30 Kosilo 
 

PREDAVANJA 

ponedeljek, 5. marec 

dr. Vinko Potočnik: 
Kristjan v omrežju sodobnih  

družb in kultur 
 
 

torek, 6. marec 

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

katehiziranci in njihovimi družinami 
 
 

sreda, 7. marec 

g. Stephan Sigg:  
Delo z mladimi kot izziv 

 
 
 

četrtek, 8. marec 

dr. Matjaž Celarc: 
Jezus, Učitelj učiteljev – Jezusova 

pripovedna kateheza na poti v Jeruzalem 
 
 
 

petek, 10. marec  
g. Miha Kramli: 

Zanke elektronskega mreženja 
 
 
 
 
 
 
 

POPOLDNEVI 

ponedeljek 
Šola za animatorje – predstavitev in 
praktične dinamike  
 
torek 

- 15.00: Uporaba novega 
katehetskega načrta 

- 17.00: Kako katehet prepozna 
zlorabo, se odzove in pomaga 
 

sreda  
Romanje in obisk Maribora 
 
 
četrtek 

- 14.30: Delavnice molitve in 
življenja za otroke 

- 16.00: Safe.si: Varna raba 
interneta 

 
 



VEČERI 
 

nedelja 

Spoznavni večer 

 

ponedeljek 

Češčenje Najsvetejšega 

 

Torek 

Filmski večer 

 

Torek 

Filmski večer 

četrtek 

Kulturni večer ob 19.30: gledališka 

predstava Leto nič, en dan potem (Zorko 

Simčič) v izvedbi Ljubiteljskega gledališča 

Teharje Celje 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBVESTILA 
* Delo katehetskega simpozija vsem 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 bivanje v Celju za celotni 
simpozij (5x polni penzion) in zbornik je 100 € 
(posamezni dan 20 €, doplačilo za 
enoposteljno sobo 3,9 €/dan).  
Znesek do začetka simpozija nakažite na: 
Slovenski katehetski urad, Poljanska c. 2, 
1000 Ljubljana;  
TRR: SI56 0430 2000 3196 716;  
namen: KS CE. 
Druge stroške simpozija (predavatelji, 
materialni stroški …) krije SKU. 
Udeleženci posameznih predavanj boste 
kosilo (in druge obroke) 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 1. marca 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 
 
 

 

SKU 

SLOVENSKI KATEHETSKI URAD 

 
 

48. KATEHETSKI SIMPOZIJ 
 

V MREŽI 
Družine, odrasli in mladi v današnjem 

svetu – priložnosti za oznanilo 
evangelija 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celje 
4.–9. marec 2018 

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

