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TEČAJNIKOM NADALJNJE FORMACIJE MLADIH DUHOVNIKOV 

 

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

študijske dneve v okviru Nadaljnje formacije mladih duhovnikov. Formacija je zasnovana kot ena 

izmed oblik trajnega izobraževanja duhovnikov, zato bodo na ta srečanja vabljeni tudi vsi drugi 

duhovniki, ki so sicer svojo obvezno pot spremljanja že uspešno opravili.  

V letošnjem pastoralnem letu bodo ti dnevi potekali od ponedeljka, 26. januarja 2015 zjutraj, 

ob 8.30 do petka, 30. januarja 2015 do kosila, v Domu duhovnih vaj v Repnjah pri Šolskih 

sestrah. 

Prvi dan bo tema: Duhovnost duhovniškega občestva ter elementi povezovanja duhovniškega 

občestva. Drugi dan bomo z našim gospodom nadškofom preživeli skupaj v pogovoru, predvsem 

o temah, kaj nadškof pričakuje od duhovnikov in kaj duhovniki od nadškofa. Tretji dan bo 

posvečen tematiki Krščanskega socialnega nauka – ob papeževi apostolski spodbudi Veselje 

evangelija. V četrtek se bomo dopoldne pogovarjali o delu v župnijski pisarni ter finančnem 

poslovanju,  popoldne pa bomo obiskali eno od župnij. V petek dopoldne bomo z delom po 

skupinah in pogovorom povzeli vse obravnavane tematike. 

 

Obveznosti pred udeležbo: 

Do 12. januarja 2015 pošljite na Pastoralno službo: 

1.  Razmišljanje z naslovom: Veselje evangelija in prepoznavanje duhovnosti duhovniškega 

občestva v tej papeževi okrožnici; v zadnjem delu tega prispevka izoblikuj tri vprašanja za 

skupni pogovor (v obsegu 3000 znakov).  

2. Razmišljanje z naslovom: Kaj duhovniki pričakujemo od nadškofa? (v obsegu 1500 znakov).  

3. K čemu me je spodbudila papeževa okrožnica Veselje evangelija na področju krščansko 

socialnega nauka (v obsegu 1500 znakov).  

 

Stroškovni del obsega 180€ (½ - nadškofija; ¼ župnija; ¼ osebno). 

 

Lep pozdrav in na svidenje v Repnjah! 

Igor Dolinšek,  

voditelj Pastoralne službe  
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Dnevni red po posameznih dneh: 

 

Ponedeljek, 26. januar 2015: DUHOVNOST DUHOVNIŠKEGA OBČESTVA 

8.30 – prihod in nastanitev 

9.00 – mag. Roman Starc. »Kaj je že in kaj bi še lahko bilo – v duhovniškem občestvu?«  

10.30 – 11.00 – odmor 

11.00 – 12.15 – pogovor na iztočno dopoldansko temo 

12.30 – Dnevna molitvena ura v kapeli 

12.40 – kosilo 

13.15 – 15.30 – popoldanski odmor 

15.30 – 16.30 – p. Marjan Čuden:  »Elementi povezovanja duhovniškega občestva« 

16.30 – 17.00 – odmor 

17.00 – 18.00 – pogovor 

18.00 – sveta maša 

19.00 – večerja 

20.30 – večernice in adoracija 

 

Torek, 27. januar 2015: VESELJE EVANGELIJA 
7.40 – hvalnice 

8.00 - zajtrk 

9.00 –  nadškof: Kaj pričakuje nadškof od mene? 

10.30 – 11.00 – odmor 

11.00 – 12.15 – Kaj duhovniki pričakujemo od nadškofa? 

12.30 – Dnevna molitvena ura v kapeli 

12.40 – kosilo 

13.15 – 15.30 – popoldanski odmor 

15.30 – 16.30 – nadškof 

16.30 – 17.00 – odmor 

17.00 – 18.00 – pogovor 

18.00 – sveta maša 

19.00 – večerja 

20.00 – bowling 

 

Sreda, 28. januar 2015: KRŠČANSKO SOCIALNI NAUK  - NA PAPEŽEVO SPODBUDO 

VE 
7.40 – hvalnice 

8.00 - zajtrk 

9.00 –  10.30 – Jože Plut – »Kako drugi gledajo na Cerkev?« – izhodišče je VE 

10.30 – 11.00 – odmor 

11.00 – 12.15 – pogovor z Jožetom Plutom; pogovoru sledi: Jože Kern – »Formacija mladih 

sodelavcev pri Karitas,  kaj narediti za Karitas?« 

12.30 – Dnevna molitvena ura v kapeli 

12.40 – kosilo 

13.15 – 15.30 – popoldanski odmor 

15.30 – 16.30 – Jure Koželj in Mateja Maček: »Kako urediti stvari, ko se duhovnik znajde v 

situaciji, ko mora urejati pogodbe?« (različni napotki duhovnikom) 

16.30 – 17.00 – odmor 

17.00 – 18.00 – pogovor 

18.00 – sveta maša 

19.00 – večerja 

20.00 – prosto 
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Četrtek, 29. januar 2015: PISARNA IN POSLOVANJE 
7.40 – hvalnice 

8.00 - zajtrk 

9.00 –  10.00 – Peter Zakrajšek, ravnatelj škofijske gospodarske uprave: »Finančno poslovanje v 

župniji« 

10.00 – 10.30 – Urban Kokalj: »Urejanje zatečenih stanj in pogodb z najemniki – obnavljanje 

pogodb« 

10.30 – 11.00 – odmor 

11.00 – 12.15 – Tone Česen: »Računalniški sistem Pasis« (vsi trije gosti bodo z nami celo 

dopoldne) 

12.30 – Dnevna molitvena ura v kapeli 

12.40 – kosilo 

13.15 – 15.30 – popoldanski odmor 

15.30 – obisk župnije Vrhnika (srečanje, maša, večerja) 

 

 

Petek, 30. januar 2015  
7.30 – sveta maša ? za tiste, ki jo doma ne bi imeli. 

8.00 - zajtrk 

9.00 –  delo po skupinah  

10.00 – 10.30 – odmor 

10.30 – 12.00 – Povzetek in pregled študijskih dnevov, ter pogovor o okrožnici Veselje evangelija   

12.00 – kosilo 

 


