
HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA
Vijeće za katehizaciju i novu evangelizaciju  •  Vijeće za kler  •  Hrvatski institut za liturgijski pastoral

SVEĆENIK I NEDJELJA
Sedmi pastoralno-katehetski kolokvij za svećenike

Zagreb, 6. i 7. ožujka 2018.

U TO R A K  •   6.  OŽUJKA 2018.

 10,00 Molitva  •  Pozdravna riječ 
   mons. Želimir PUljiĆ, nadbiskup zadarski 

predsjednik Hrvatske biskupske konferencije

Uvodne Misli U rad KoloKvija

 10,45 – 11,45 Nedjelja u pastoralu i liturgiji Crkve,  
  dr. sc. ivica ŽiŽiĆ 
  tematska rasprava
 12,15 – 13,15 Euharistija: počelo i nadahnuće „poslanja“,  
  mr. sc. Milan dančUo 
  tematska rasprava
 15,00 – 16,00 „Ljubav raste po ljubavi“ (Deus caritas est, 18.)
  O krhkosti euharistije bez konkretnih djela ljubavi,
  dr. sc. ivan BodroŽiĆ

tematska rasprava
 16,30 – 18,15 Nedjelja kao kateheza zajednice. 
	 	 Oblici	života	župne	zajednice	nedjeljom,

iskustva iz prakse – okrugli stol
sudjeluju:  dr. sc. Milan ŠiMUnoviĆ,  

don Mihovil KUrKUt 
vlč. robert FarKaŠ

 18,30 eUHaristijsKo slavlje 
  predvodi: mons. ivan ŠaŠKo, pomoćni biskup zagrebački

S R I J E D A, 7.  OŽ U J K A 2018.

 7,00 Mogućnost slavljenja euharistije u zagrebačkoj katedrali
 8,30 Molitva
  Uvodne napomene u rad Kolokvija
 8,45 – 9,45 	Nedjelja	kao	„kateheza	društva“.	O	pastoralno-katehetskim	

mogućnostima	slavlja	nedjelje	kao	evangelizacije	društva,
izv. prof. dr. sc. vladimir dUGaliĆ
Sudjelovanje	vjernika	laika	u	euharistijskom	slavlju, 
izv. prof. dr. sc. zvonko PaŽin

 9,45 – 10,30 tematska rasprava
 11,00 – 14,15 rad u skupinama
 14,30 – 15,30 završna rasprava  •  sinteza Kolokvija

zaKljUčna riječ 
mons. vjekoslav HUzjaK, biskup bjelovarsko-križevački

 1. Liturgijska zajednica kao živi vjernički krug: ustroj i njezine zadaće 
  voditelji: ivanka samardžić, stjepan Ćurković i andrija vrane

 2. „Pjevajte Bogu u svojim srcima“ (Kol 3,16). 
  Crkvena glazba kao „riječ“ zajednice i svjedočanstvo vjere,
  voditelji: antonela Pilić Burić i mo. ivan Urlić

 3. Nedjelja kao dan obiteljskoga zajedništva
  voditelji: ljubica i dean Kosić

 4. Riječ Božja u riječi svećenika: Njegovati vještinu propovijedanja
  voditelji: don tomislav Ćubelić i Branimir stanić, dipl. novinar i retoričar

R A D I O n I c E

nadBisKUPijsKi Pastoralni institUt 
zagreb, Kaptol 29a


