
DNEVNI RED

ponedeljek, 4. marec 2013

 8.00 Prihod in namestitev

 8.45 Molitev in uvodna misel

  Predavanje (I. del)

 9.45 Odmor 

 10.15 Predavanje (II. del)

 11.00 Delo po skupinah

 11.30 Pogovor s predavateljem

  Dnevna molitev

 12.30 Kosilo, sprehod

 15.30 Malica

 16.00 Predavanje (I. del)    

 16.45 Odmor

 17.15  Predavanje (II. del)

 18.00  Delo po skupinah

 18.30  Pogovor s predavateljem

 19.30  Večerja

 20.30  Večerni program

 21.30  Sveta maša

torek, 5. marec 2013

 7.00 Hvalnice, somaševanje

 8.00 Zajtrk

 8.45 Molitev in uvodna misel

  Predavanje (I. del)

 9.45 Odmor 

 10.15 Predavanje (II. del)

 11.00 Delo po skupinah

Dostop do Hiše kruha

Hiša kruha se nahaja na poti med Škojo Loko 

in Kranjem. Dostop je možen z osebnim avto-

mobilom, avtobusom, vlakom.

Iz smeri Kranja: v kraju Sv. Duh zavijete levo 

pri tabli »Uršulinski samostan« oz. za avto-

busno postajo v smeri Kranja. Na koncu ulice 

je na desni parkirišče, naravnost pa vhod v 

Hišo kruha.

Iz smeri Ljubljane ali Škoje Loke: v kraju 

Sv. Duh peljete mimo župnijske cerkve ob 

cesti in pred avtobusno postajo v smeri Kran-

ja zavijete desno. Na koncu ulice je na desni 

parkirišče, naravnost pa vhod v Hišo kruha.

Z vlaka izstopite na postaji Škoja Loka. S 

postaje zavijete desno in sledite železniški 

progi proti Kranju. Pot, dolga približno 1 km, 

vodi skozi vas Sv. Duh in vas pripelje do Hiše 

kruha.

Z avtobusa iz smeri Kranj izstopite na 

avtobusni postaji Forme (kraj Sv. Duh). Pot v 

smeri proti Škoji Loki nadaljujete 100 m peš 

in za avtobusno postajo v smeri Kranja ob 

tabli »Uršulinski samostan« zavijete levo. Čez 

150 m pridete do Hiše kruha.

Z avtobusa iz smeri Škoja Loka izstopite 

na avtobusni postaji Forme (kraj Sv. Duh), ki 

stoji takoj za odcepom, ki vodi k Hiši kruha. 

Pri odcepu je tudi tabla »Uršulinski samo-

stan«, ki vas vodi do Hiše kruha.

 11.30 Pogovor s predavateljem

  Dnevna molitev

 12.30 Kosilo, sprehod

 15.30 Malica

 16.00 Predavanje (I. del)    

 16.45 Odmor

 17.15  Predavanje (II. del)

 18.00  Delo po skupinah

 18.30  Pogovor s predavateljem

 19.30  Večerja

 20.30  Večernice in večerni program

sreda, 6. marec 2013

 7.00  Hvalnice, somaševanje

 8.00  Zajtrk

 8.45  Molitev in uvodna misel

          Predavanje (I. del)

 9.45 Odmor 

 10.15 Predavanje (II. del)

 11.00 Delo po skupinah

 11.30 Pogovor s predavateljem

  Sklepna misel

  Dnevna molitev

 13.00 Kosilo

VEČERI

ponedeljek

Spokorno bogoslužje

torek

Katehetske delavnice
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PREDAVANJA

ponedeljek, 4. marec, dopoldne

dr. Marjan Turnšek:

Pri slovenskem Jakobovem studencu

ponedeljek, 4. marec, popoldne

g. Janez Evangelist Rus:

Celovita vera

torek, 5. marec, dopoldne

dr. Igor Bahovec:

Prispevek k osebno-skupnostni viziji 

in praksi krščanstva

  

torek, 5. marec, popoldne

mag. Ivan Likar:

Občestvo - ozračje vere

sreda, 6. marec, dopoldne

mag. Božo Rustja:

Mediji so spremenili miselnost ljudi. 

Kdaj bomo mi svoje oznanjevanje?

OBVESTILA

•  Delo katehetskega simpozija 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.

•  S seboj prinesite posteljnino/rjuhe, prev-
leko za vzglavnik, brisače. 

•  Program je namenjen katehetom, kate-
histom in katehistinjam, ki se celoteden-
skega simpozija ne morete udeležiti.  

•  Prispevek za zbornik in bivanje znaša 
za duhovnike 60 €, za katehistinje 50 
€. Ostale stroške (predavatelji, materi-
alni stroški …) krije SKU. Dodatni izvod 
zbornika stane 15 €. Prispevek boste po-
ravnali ob prihodu. 

Prijave sprejemamo do 
25. februarja 2013 na naslovu: 
Škoijski katehetski urad, 
Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 
1001 Ljubljana
tel.: 01/234-75-83
e- pošta: katehetski.urad.lj@rkc.si
spletna prijava: http://sku.rkc.si

SKU
SLOVENSKI KATEHETSKI URAD

43. KATEHETSKI SIMPOZIJ

IZZVANA 

KATEHEZA

Izzivi krovnega dokumenta 

PIP za katehezo

HIŠA KRUHA
Sveti Duh pri Škoji Loki

4.–6. marec 2013
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