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Zadeva: Študijski dnevi v okviru Nadaljnje formacije mladih duhovnikov prek zooma (od 25. 1. 

do 30. 1. 2021) 

 

 

Spoštovani!  

Mladi duhovniki ljubljanske nadškofije (tako škofijski kot redovni) ste vsako leto povabljeni na 

študijske dneve v okviru Nadaljnje formacije mladih duhovnikov.  

Obveščamo Vas, da zaradi slabe epidemiološke slike letošnji študijski dnevi ne bodo potekali v 

Repnjah, kot je bilo predvideno, ampak se bomo v tem času (25. – 30. januarja 2021) vsak dan ob 

9.00 uri srečali preko zoom povezave.  

Povezavo za zoom vam bomo poslali v tednu pred srečanjem. 

 

Obveznosti pred udeležbo 

Do 20. januarja 2021 pošljite na Pastoralno službo (ps.lj@rkc.si) vprašanja za nadškofa msgr. 

Stanislava Zoreta OFM, ker bo en dan z nami tudi on, in bo priložnost, da se o vsem pogovorimo 

z njim. Vsak naj pošlje vsaj dve vprašanji, in to iz kakršnegakoli področja. 

 

Dnevni red Študijskih dnevov prek zooma 

Vsak dan bo začetek predavanj ob 9. uri in bo trajalo dobro uro. Ko pa bo srečanje z g. 

nadškofom, bo to srečanje potekalo po rednem spodaj razpisanem predavanju. 

Ponedeljek, 25. januar: Gostoljubnost bogoslužnih sodelavcev (prof. dr. Slavko Krajnc). 

Torek, 26. januar: Osebna, tehnološka in informacijska varnost (Klemen Zupan). 

Sreda, 27. januar: Župnik z »mežnarjem« ali brez … (župnik Jure Koželj) 

Četrtek, 28. januar: Oblike in razni pristopi v katehezi ter njena pedagogika (katehistinja s. 

Rebeka Kenda). 

Petek, 29. januar: Vidiki in potrebe sodelovanja z lokalno skupnostjo: občino, policijo, šolo, 

vodstvom domov za ostarele … (arhidiakon, župnik mag. Anton Berčan) 

 

Morebitno odsotnost glede udeležbe vsak udeleženec osebno ureja s svojim ordinarijem. Hkrati 

naj nas predhodno obvesti tisti, ki ne bo mogel sodelovati prek zooma.  

 

Srečo in zdravo novo leto. Na svidenje na zoomu! 

 

Igor Dolinšek, 

voditelj Pastoralne službe 
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