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Pojdite na obrobje! 
   papež Frančišek

Dvorana Teološke fakultete,  
Poljanska 4, Ljubljana

Pripravljata: 



Ponedeljek, 17. 11. 2014, VESELJE EVANGELIJA ZA OBROBNE
s. Romana Kocjančič

Evangelij je vesela novica. Pa ga danes še tako dojemamo? Je sodobni človek še sposoben 
sprejeti njegovo sporočilo? Papež Frančišek nas vabi k veselju evangelija za obrobne.  Veselje 

evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo z Jezusom: ljudi, ki dovolijo, da 
jih odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti.

◆
Torek, 18. 11. 2014, SAMOLJUBNA ŽALOST

p. mag. Silvo Šinkovec
Kadar se notranje življenje zapre v lastnih koristih, ni več prostora za druge, ni posluha za 

uboge. Kaj storiti, da nas ne zajame žalost te vrste in kaj narediti, da pridemo iz takega stanja?
◆

Sreda, 19. 11. 2014, RANJENA OBČESTVA
dr. Vinko Potočnik, doc. dr. Igor Škamperle, Jože Možina

Cerkev na Slovenskem in naš narod nasploh je marsikje ranjen v svoji občestvenosti. Veliko 
bi pripomogli in zacelili te rane, če bi okrepili dialog, se podprli v medsebojni solidarnosti, 

spoštovali in cenili darove posameznikov, zamerljivost in gospodovalnost zamenjali z 
odpuščanjem in ponižnostjo. »Smo zmožni zbrati toliko moči in popraviti naša občestva?«

◆
Četrtek, 20. 11. 2014, VSAK ČLOVEK JE DRAGOCEN

Ddr. Verena Vidrih Perko
Vsi živimo iz dediščine preteklih rodov in puščamo sled prihodnjim rodovom. Osebni spomin 

in spomin naroda ima globoke korenine. Sodobni človek je vedno v skušnjavi, da sebe ali 
drugih ne bi prepoznal kot dragocene, vredne življenja … 

◆
Ponedeljek, 24. 11. 2014, MEDIJ TE (LAHKO) NAREDI ALI UNIČI

Ana Jud, Dejan Steinbuch, Jurij Paljk, Rok Čakš
Mediji oblikujejo in soustvarjajo podobo dejanske resničnosti. Že s samim golim  poročanjem 
(ali molčanjem) o določenih temah usmerjajo pozornost javnosti k vprašanjem, ki sploh niso 

nujno najpomembnejša.
◆

Torek, 25. 11. 2014, OBROBJE KOT IZZIV
Imre Jerebic, Peter Kokotec, Nina Stenko Primožič, Rafo Pinosa

Majhen in krhek človek je v središču odrešenjskega poslanstva Jezusa Kristusa in Cerkve. 
Na kakšen način in v kolikšni meri Cerkev v Sloveniji izpolnjuje svoje poslanstvo do ljudi »na 
obrobju« družbe? Kakšen je odnos vernih do tistih, ki so v življenju na tak ali drugačen način 

prikrajšani? Kaj bi posameznik ali skupnost še lahko storila?
◆

Sreda, 26. 11. 2014, MLADI – UJETNIKI PRETEKLOSTI?
Žiga Vavpotič, Luka Mesec, Žan Mahnič, Nina Milenkovič Kikelj

Kako mladi gledajo na preteklost? Kako gledajo na rane slovenskega naroda, politične 
diskvalifikacije in medsebojno diskriminacijo Slovencev? Menijo, da bi bilo vse skupaj 

najbolje pozabiti ali do konca razčistiti?
◆

Četrtek, 27. 11. 2014, VERSKE SKUPNOSTI NA OBROBJU?
Predstavnik Katoliške Cerkve, Evangeličanske Cerkve, Srbske pravoslavne 

Cerkve, Islamske verske skupnosti, dr. Igor Bahovec.
Neizpodbitno dejstvo je, da je bil slovenski komunizem poleg sovjetskega najbolj občutljiv na 
vsako navzočnost verskih vsebin v javnosti. To pušča posledice v življenju verskih skupnosti in 

dojemanju njihove vloge še danes. w
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