
DNEVNI RED 

nedelja, 26. januar 2015 

17.30 Prihod udeležencev 
19.00 Večerja 
20.00 Spoznavni večer 
21.00 Večernice 
 

od ponedeljka, 26. januarja,  

do petka, 30. januarja 2015 

7.00  Sveta maša 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 

15.00 Popoldansko delo 

16.30 Odmor 

17.00 Popoldansko delo 

18.30 Večerja 

20.00 Večernice 

20.15  Večerni program 
 

petek, 30. januar 2015 

13.00 Zaključek simpozija 

13.30 Kosilo 

PREDAVANJA 

ponedeljek, 26. januar 

dr. Tadej Stegu: 
Družina in njeno poslanstvo 

 

 

 

torek, 27. januar 

Starši in duhovniki iz oči v oči 
 

 

 

sreda, 28. januar 

mag. Branko Cestnik  
Župnija – družina družin 

 

 

 

četrtek, 29. januar 

mag. Špela Strniša Tušek 
Negovanje stika – izzivi sodelovanja med 

katehetom in družino 
 

 

 

petek, 30. januar 
Katehetsko-pastoralne  

pobude za družine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPOLDNEVI 

ponedeljek 
Delavnice* 
 

torek 
Delavnice* 
 

sreda  
Družabno popoldne 
 

četrtek 
Delavnice* 
 

* TEME delavnic: uporaba avdio-vizualnih 
sredstev, didaktične igre, metode 
motiviranja, dobre prakse v pastorali 
družin, priprava srečanja za animatorje 
oratorija 
 
 
 
 
 

 
 



VEČERI 

 

Nedelja 

Spoznavni večer 

 

Ponedeljek 

Češčenje Najsvetejšega 

 

Torek 

Filmski večer ali predavanje  
dr. Antona Stresa:  

Ali smo res neumni, če verujemo? 

Sreda 

Romanje in družabni večer 

Četrtek 

Kulturni večer:  
Gregor Čušin: Peti evangelij 

 
 
 
 

 

 
 
 

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 24200-9062107268. 
Druge stroške simpozija (predavatelji, 
materialni stroški …) krije SKU. Kotizacija za 
posamezno predavanje je 5 €. Višina 
prispevka za posamezne obroke bo objavljena 
na vpisnem mestu. Dodatni izvod zbornika 
stane 10 €.  
* Župnike prosimo, da vse katehetske 
sodelavce povabite in spodbudite k udeležbi 
ter jim pomagate kriti stroške simpozija.  

 

Prijave sprejemamo do 20. januarja 2015 
oz. do zapolnitve prostih mest na 
naslovu:  
Dom sv. Jožefa,  
Plečnikova 29, 3000 Celje 
tel.: 0590/73-800 
e-pošta: info@jozef.si 
spletna prijava: http://sku.rkc.si 
 

 

 SKU 

SLOVENSKI  
KATEHETSKI URAD 

 
45. KATEHETSKI 

SIMPOZIJ 
 

Družina in 
župnija  
v navezi 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

CELJE 
25.–30. januar 2015 


