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Theological Symposium 2007
Celje, Ljubljana, Maribor, Mirenski Grad,
Veržej, 10th-12th April 2007
»To vam oznanjamo: besedo življenja« (1 Jn 1,1)
Od torka, 10. aprila 2007, do četrtka, 12. aprila 2007, je v Cerkvi na
Slovenskem potekal tradicionalni teološki simpozij, ki je bil to leto posvečen Svetemu pismu.
Teološka fakulteta je kot doslej pripravila velikonočni simpozij v Veržeju, Ljubljani, na Mirenskem Gradu, v Mariboru in Celju. Simpozij je
bil namenjen predvsem duhovnikom, pa tudi redovnicam in redovnikom,
katehistinjam in katehistom ter vsem, ki jih zanimajo vprašanja o Svetem
pismu. Simpoziji so se začeli z molitvijo, ki ji je sledil pozdrav in nagovor
krajevnega škofa. Na vsakem simpoziju so bila štiri predavanja s pogovorom po drugem in četrtem predavanju. Med sklopoma je bil odmor in
okrepčilo. Posebnost letošnjega simpozija sta bili za sredo in četrtek dve
ekipi predavateljic in predavateljev, ki jih je izbral predstojnik biblične
katedre akad. dr. Jože Krašovec.
V torek, 10. aprila 2007, je bil teološki simpozij v salezijanskem zavodu Marijanišče v Veržeju. Navzoče je pozdravil murskosoboški škof msgr.
dr. Marjan Turnšek, potem pa so se zvrstila predavanja s. dr. Snežne Večko OSU, dr. Maksimilijana Matjaža, fr. dr. Mirana Špeliča OFM in akad.
dr. Jožeta Krašovca. Simpozij je moderiral dr. Štefan A. Ferenčak SDB.
V sredo, 11. aprila 2007, so se predavatelji in poslušalci zbrali v dvorani Teološke fakultete v Ljubljani. Navzoče je pozdravil ljubljanski nadškof
in metropolit msgr. Alojz Uran. Sledila so predavanja fr. dr. Mirana Špeliča OFM, s. dr. Marije Carmele Palmisano SL, dr. Irene Avsenik Nabergoj in akad. dr. Jožeta Krašovca. Vlogo moderatorja je prevzel dr. Silvester Fabjan.
Istočasno v sredo, 11. aprila 2007, je bil teološki simpozij tudi v Domu
duhovnih vaj na Mirenskem Gradu. Navzoče je pozdravil koprski škof
msgr. Metod Pirih, potem pa so se zvrstila predavanja dr. Marijana Peklaja, s. dr. Snežne Večko OSU, dr. Maksimilijana Matjaža in s. dr. Mirjane Filipič SL. Simpozij je moderiral dr. Štefan A. Ferenčak SDB.
V četrtek, 12. aprila 2007 so se udeleženci simpozija zbrali v Slomškovi dvorani v Mariboru. Navzoče je pozdravil mariborski nadškof in me-
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tropolit msgr. dr. Franc Kramberger. Sledila so predavanja dr. Marijana
Peklaja, s. dr. Snežne Večko OSU, fr. dr. Mirana Špeliča OFM in dr. Irene Avsenik Nabergoj. Vlogo moderatorja je opravljal dr. Avguštin Lah.
Prav tako v četrtek, 12. aprila 2007, je udeležence teološkega simpozija gostil tudi Dom sv. Jožefa v Celju. Navzoče goste je pozdravil celjski
škof msgr. dr. Anton Stres, potem pa so se zvrstila predavanja s. dr. Marije Carmele Palmisano SL, dr. Maksimilijana Matjaža, s. dr. Mirjane Filipič SL in akad. dr. Jožeta Krašovca. Simpozij je moderiral dr. Štefan A.
Ferenčak SDB.
Za leto 2008 so napovedane spremembe. Ne le predavanja, tudi kraje
in datume teološkega simpozija 2008 bomo pravočasno objavili.
Štefan A. Ferenčak SDB

