
„Europa treba kvalitativan skok kako bi postala svjesna svoje duhovne baštine. 
Taj poticaj može joj doći jedino iz ponovnog slušanja Kristova evanđelja. Od-
govornost je svih kršćana založiti se za zadovoljenje te gladi i žeđi za životom. 
Zato Crkva osjeća kao svoju dužnost snažno ponoviti poruku nade koju joj je 
povjerio Bog i ponavlja Europi: ‘Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spa-
sitelj’ (Sef 3,17). Njezin se poziv na nadu ne temelji na utopističkoj ideologiji; 
naprotiv, to je neprolazna poruka spasenja koju je proglasio Krist (usp. Mk 1,15). 
Vlašću koju je primila od svoga Gospodina, Crkva ponavlja današnjoj Europi: 
Europo trećeg tisućljeća: ‘Neka ti ne klonu ruke!’ (Sef 3,16); ne podlegni malo-
dušnosti, ne predaj se načinima razmišljanja i življenja koji nemaju budućno-
sti jer ne počivaju na čvrstoj sigurnosti Božje riječi. (…) Ne boj se! Evanđelje nije 
protiv tebe, već je uz tebe. Potvrđuje to činjenica da je kršćansko nadahnuće spo-
sobno preobraziti političke, kulturalne i gospodarske skupine u oblik suživota 
u kojem će se svi Europljani osjećati kao u vlastitoj kući i činiti obitelj narodâ na 
kojoj se ostali krajevi svijeta mogu plodonosno nadahnjivati.“

 Ivan Pavao II, Postsinodska aspostolska pobudnica Crkva u Europi, 
Zagreb, 2003., br. 120-121.
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PRVI DAN
UTORAk, 28. SIJEčNJA 2020.

9.00  Otvaranje Tjedna 
Dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Cifrak

9.45  Crkva u Europi   
mons. dr. sc. Hrvoje Škrlec

• Moderator: doc. dr. sc. Danijel Patafta (kBF Sveučilišta u Zagrebu)
12.00  
15.30  Odrazi europskih duhovnih i religijskih gibanja u Hrvatskoj
            prof. dr. sc. Željko Tanjić
• kratki odmor
16.30 Kršćanska poruka pred kritikom prosvjetiteljstva 
            izv. prof. dr. sc. Stjepan Radić
 Je li moguća evangelizacija u postmodernoj kulturi? 
            doc. dr. sc. Davor Šimunec
• Rasprava na dva prethodna predavanja
• Moderator: doc. dr. sc. Richard Pavlić (Teologija u Rijeci)

DRUGI DAN
SRIJEDA, 29. SIJEčNJA 2020.

9.00  Uloga kerygme u kršćanskoj vjeri i kulturi  
prof. dr. sc. Franjo Vidović

9.00  Obnovljena važnost prve kerygme za Crkvu i društvo danas 
doc. dr. sc. Drago Tukara

• kratki odmor
10.15 Zajedničarski moralni i socijalni učinci kerygme  
           izv. prof. dr. sc. Zorica Maros
• Rasprava na dva prethodna predavanja
• Moderator: doc. dr. sc. Vanda kraft-Soić (kBF Sveučilišta u Zagrebu)
11.45  
15.30  Zakon sa Sinaja i Crkva koja naviješta u kontekstu krize identiteta u Europi    

dr. sc. Jakov Rađa
           Obitelj kao mjesto prvog navještaja u novim kulturnim okolnostima   
           dr. sc. Matilda Stanić – Branimir Stanić, dipl. nov. 
• kratki odmor

 (2Kor 4,13).  
Homilija: susret u riječi – susret u slavljenom Otajstvu

            prof. dr. sc. Ivica Žižić
• Rasprava na dva prethodna predavanja
• Moderator: doc. dr. sc. Stipo kljajić (kBF Sveučilišta u Zagrebu)

TREĆI DAN
čETVRTAk, 30. SIJEčNJA 2020.

9.00  Liturgijsko slavlje: ispovijest vjere i(li) navještaj vjere   
izv. prof. dr. sc. Ante Crnčević

 9.40  Kerygma u izgradnji autentičnosti    
doc. dr. sc. Denis Barić 

• kratki odmor
10.30 Digitalni svijet kao područje novog naviještanja 
             doc. dr. sc. Krunoslav Novak - dr. sc. Ivan Uldrijan
• Rasprava na tri prethodna predavanja
• Moderator: izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević (dekan kBF-a Sveučilišta u Sarajevu)
12.00  PLENARNA RASPRAVA 
• Moderatori: doc. dr. sc. Lucija Boljat (kBF Sveučilišta u Zagrebu)   
                         i doc. dr. sc. Iva Mršić - Felbar (kBF Sveučilišta u Zagrebu)
13.00  Zatvaranje Tjedna 

  Dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Mario Cifrak

6 0 .   T E O L O Š k O - P A S T O R A L N I  T J E D A N



 60.   
TEOLOŠkO 
-PASTORALNI  
      TJEDAN

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-a Sveučilišta u Zagrebu

Pripremili:
doc. mr. art. s. Domagoja Ljubičić; doc. art. Marko Magdalenić; 

 Danijela Župančić, prof.

Znanstveni skup se održava uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja

Zagreb, 28. – 30. siječnja 2020.

PROROčkA 
DIMENZIJA 

kRŠĆANINA 
 U ŽIVOTU CRkVE 

 I DRUŠTVA

Obavijesti u vezi s održavanjem Teološko-pastoralnog tjedna 
zainteresirani mogu dobiti u Tajništvu katoličkoga bogoslovnog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vlaška 38.

Tel.: (01) 4890 401, 429; telefaks: (01) 4814 704 
E-adresa: tajnica-kbf@kbf.hr
Rezervacije 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 30. siječnja od 13.30 sati, uz predočenje iskaznice.

Povjerenstvo TPT-a: 
doc. dr. sc. Mislav kutleša, predsjednik
doc. dr. sc. Branko Murić, član
doc. dr. sc. Davor Šimunec, član
prof. dr. sc. Janez Vodičar, vanjski član (Ljubljana)
izv. prof. dr. sc. Darko Tomašević, vanjski član (Sarajevo)


