PROGRAM
59. TEOLOŠKO-PASTORALNI TJEDAN
PROROČKA DIMENZIJA KRŠĆANINA U ŽIVOTU CRKVE I DRUŠTVA
Zagreb, 22. – 24. siječnja 2019.

„Pitanje potrebe proroka usko je povezano s njihovom funkcijom. Ako proroci naviještaju istinu
o povijesnom trenutku naroda i pojedinca u kojem žive, i to iz Božje perspektive, onda je gotovo
samorazumljivo kako svako vrijeme treba ljude koji će iskreno i bez uvijanja iznositi istinu o
čovjeku i njegovu vremenu, kao i o problemima koji ih opterećuju. Proroci su u pravom smislu
riječi nepristrani i nepotkupljivi, jer se njihova istina doista odnosi na sve: na kraljeve koji vode
narod, na svećenike čija je funkcija vezana uz hram i žrtvenik, na lažne proroke koji iznose
istinu koja godi vladajućim slojevima, na narod koji pokazuje sklonost da ide za svakovrsnim
idolima. Otkrivajući istinu o pravome stanju u narodu u određenome povijesnome trenutku,
proroci neuvijeno i hrabro upozoravaju da svi oni stoje pod udarom oštre kritike utemeljene na
snazi Božje riječi koja traži suočavanje s istinom o vlastitom stanju pred Bogom i pokazuju put
izlaska iz tog stanja krize.“
Božo Lujić, Proroci. Osoba, vrijeme, poruka, Zagreb, 2015., str. 17.

PRVI DAN
Utorak 22. siječnja 2019.
9.00

Otvaranje tjedna
dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Cifrak

Pozdravi

9.45

Crkva i kršćani između proroštva i konformizma
prof. dr. sc. Josip Grbac

Moderator: doc. dr. sc. Danijel Patafta (KBF Sveučilišta u Zagrebu)

12.00 Euharistijsko slavlje

14.30 Predstavljanje zbornika Religija između hermeneutike i fenomenologije. Zbornik u čast
prof. dr. sc. Josipa Oslića povodom 65. godine života

15.30 Prorok – Božji glasnik i savjest naroda
doc. dr. sc. Dubravko Turalija
Proročka dimenzija evanđelja
izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić
* kratki odmor
16. 30 Pastiri Crkve između revnosti konformizma u društvu sloboda
prof. dr. sc. Ivan Bodrožić
Proročka obilježja posvećenoga života: od prvog monaštva do suvremenoga redovništva
doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić
* rasprava na dva prethodna predavanja
Moderator: doc. dr. sc. Zdenko Ilić (prodekan KBF-a u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera
u Osijeku)

Srijeda, 23. siječnja 2019.
9.00

Proročki imperativ Drugoga vatikanskog koncila
prof. dr. sc. Ivan Karlić

* kratki odmor
10.15 Proročka dimenzija pontifikata pape Franje
- ad intra
dr. sc. Ivan Macut
- ad extra
dr. sc. Stjepan Brebrić
* rasprava na dva prethodna predavanja
Moderator: doc. dr. sc. Valerija Kovač (KBF Sveučilišta u Zagrebu)

11.45 Euharistijsko slavlje

15.30 Glas savjesti u kompleksnosti političkog i gospodarskog života
prof. dr. sc Stjepan Baloban – gđa. Lidija Jagarinec
* kratki odmor
16.30 Crkva i kršćanin pred izazovima suvremenih migracija
dr. sc. Neven Šimac
Proročko gostoprimstvo: Crkva, selioci, izbjeglice
o. Tvrtko Barun, DI
* rasprava na dva prethodna predavanja
Moderator: doc. dr. sc. Ana Begić (KBF Sveučilišta u Zagrebu)

Četvrtak, 24. siječnja 2019.
9.00

Svećenik – prorok u naviještanju i pastoralnom djelovanju
izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin
Proročka dimenzija kršćanskoga odgoja
prof. dr. sc. Jadranka Garmaz

9.50

Zaštita okoliša kao ključna proročka dimenzija
prof. dr. sc. Valerije Vrčak

* kratki odmor
10.30 Proročki glas umjetnosti i kulture. Može li ljepota spasiti svijet?
doc. dr. sc. Jasna Šego – doc. dr. sc. Ivan Dodlek
*rasprava na tri prethodna predavanja
Moderator: doc. dr. sc. Denis Barić (KBF Sveučilišta u Zagrebu)

12.00 PLENARNA RASPRAVA

Moderatori: doc. dr. sc. Silvija Migles (KBF Sveučilišta u Zagrebu) i doc. dr. sc. Anto Barišić
(prodekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu)
13.00 Zatvaranje tjedna
- dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Cifrak
__________________________________
Teološko-pastoralni tjedan znanstveni je i pastoralni skup teologa u promišljanju nad aktualnim
temama koje dotiču život Crkve, s ciljem trajne izobrazbe i usavršavanja nositelja raznih službi
i poslanja u Crkvi: biskupâ, prezbiterâ i đakona, redovnika i redovnica te vjernikâ laika. Skup
je otvoren i svima drugima koji se zanimaju za ove teme.
Organizator:
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Sveučilišta u Zagrebu
Mjesto održavanja:
MEĐUBISKUPIJSKO SJEMENIŠTE
Voćarska 106, Zagreb – Šalata
U glazbenom dijelu sudjeluje:
Mješoviti zbor Instituta za crkvenu glazbu
KBF Sveučilišta u Zagrebu
Pripremili:
doc. mr. art. s. Domagoja Ljubičić; doc. art. Marko Magdalenić; Danijela Župančić, prof.

________________________________

Obavijesti u vezi s održavanjem Teološko-pastoralnog tjedna zainteresirani mogu dobiti u
Dekanatu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38.
Tel.: (01) 4890 401, 429; telefaks: (01) 4814 704
E-adresa: tajnica-kbf@kbf.hr
Rezervacija smještaja:
Međubiskupijsko sjemenište

Voćarska cesta 106, p.p. 110, 10 000 Zagreb
Tel.: (01) 4697 222; faks: (01) 4680 441
Da biste mogli prisustvovati Teološko-pastoralnom tjednu potrebna vam je iskaznica, koju se
dobiva po uplati kotizacije. Uplate se vrše na polukatu Međubiskupijskog sjemeništa.
Za vrijeme Tjedna u Međubiskupijskom sjemeništu ručak se poslužuje u 13.00 sati, a večera u
18.30 sati.
Potvrde o sudjelovanju na Tjednu izdaju se u četvrtak 24. siječnja od 13.30 sati, uz predočenje
iskaznice.
Povjerenstvo TPT-a:
doc. dr. sc. Mislav Kutleša, predsjednik
dr. sc. Branko Murić, član
dr. sc. Davor Šimunec, član
prof. dr. sc. Janez Vodičar, vanjski član (Ljubljana)
prof. dr. sc. Darko Tomašević, vanjski član (Sarajevo)

