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U organizaciji Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od
utorka 22. siječnja do četvrtka 24. siječnja 2019. godine u Međubiskupijskom
sjemeništu na Šalati u Zagrebu, Voćarska 106, održan je 59. Teološko-pastoralni tjedan (TPT) naslovljen »Proročka dimenzija kršćanina u životu Crkve i
društva«.
Priprema teme 59. TPT-a trajala je od 20. ožujka do 16. svibnja 2018.
godine, kada je kroz gotovo dva mjeseca u Fakultetskoj zbornici stajala lista
na koju je bilo moguće upisati poželjne teme Tjedna, a zatim, kada je nakon
pomne analize deset pribilježenih tema Povjerenstvo za TPT u sastavu: prof.
dr. sc. Anton Tamarut, predsjednik; izv. prof. dr. sc. Franjo Podgorelec, član;
dr. sc. Branko Murić, član; prof. dr. sc. Janez Vodičar, vanjski član (Ljubljana);
prof. dr. sc. Darko Tomašević, vanjski član (Sarajevo), izdvojilo temu proročke
dimenzije kršćanina u životu Crkve i društva, koja je na VIII. redovitoj sjednici Fakultetskog vijeća 25. svibnja 2018. godine podrobnije prezentirana i
predložena Fakultetskom vijeću na usvajanje. Vijeće je odredilo prihvatiti
predloženu temu za 59. Teološko-pastoralni tjedan pod naslovom »Proročka
dimenzija kršćanina u životu Crkve i društva«.
Nakon što je tema potvrđena i odobrena 11. lipnja i 2. srpnja 2018. godine
uslijedila su dva sastanka s Povjerenstvom u proširenom sastavu (desetak
članova, predstavnika različitih grana teologije) na kojima je razrađena koncepcija i dinamika predstojećeg Tjedna, predloženi su naslovi predavanja i
predavači. Do 6. srpnja 2018. dogovorena je konkretna suradnja sa sedamnaest
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predavača. Naime, na prethodnim sastancima Povjerenstva TPT-a dogovoreno
je da u skladu s temom Tjedna izvođenje programa bude interdisciplinarno,
suradničko i dinamično. Uoči otvaranja TPT-a jedan je predavač bio spriječen
održati predavanje, tako da je u konačnici bilo šesnaest predavača.
Radi što kvalitetnije organizacije svim je sudionicima TPT-a 6. srpnja
2018. upućeno pismo zahvale na prihvaćenoj suradnji te je naznačeno okvirno
trajanje predavanja od 15 do 20 minuta za teme s dvama predavačima, odnosno
40 minuta za teme s jednim predavačem, kao i rok do kada trebaju dostaviti
sažetak izlaganja (30. studenoga 2018.). Svim sudionicima je već tada dostavljen okvirni raspored predavanja kao i popis svih predavača s njihovim e-mail
adresama radi mogućih međusobnih kontakata, dogovora, usuglašavanja.
U naknadnoj komunikaciji s predavačima izraženo je nastojanje da se ideje
predavanja uspješno bistre te da ćemo do naznačenog roka moći dobiti njihove sažetke. Podsjetili smo ih također na sudjelovanje u zaključnoj plenarnoj raspravi, kao i na obvezu da svoja izlaganja u pisanoj formi i prema
odgovarajućim standardima dostave na adresu Bogoslovske smotre, a o roku
dostave bili su naknadno obaviješteni.
Svi osim jednoga izlagača na vrijeme su dostavili sažetke svojih izlaganja tako da smo sredinom prosinca poslali iste u Glas Koncila na lekturu
i grafičku opremu knjižice sažetaka. Sredinom siječnja u Glasu Koncila bila
je dovršena preklopnica s cjelovitim programom i osnovnim informacijama
glede TPT-a, a nekoliko dana poslije i Knjižice sažetaka. Kršćanska sadašnjost
i ovaj je put izradila i donirala prigodne mape. Početkom prosinca 2018.
godine na sve relevantne adrese crkvene i društvene javnosti elektroničkom
poštom upućena je obavijest o temi 59. Teološko-pastoralnog tjedna sa svim
predavanjima, predavačima i moderatorima. Početkom prosinca ostvareni su
i svi potrebni kontakti i dogovori s rektorom Međubiskupijskog sjemeništa
velečasnim gospodinom Matijom Pavlakovićem kao i s ravnateljicom Nadbiskupske klasične gimnazije gospođom Ljubom Duvnjak. Veliku potporu i
pomoć u održavanju kontakata s predavačima Tjedna kao i s drugim sudionicima i gostima Povjerenstvu TPT-a pružila je tajnica Fakulteta gospođa
Lidija Miler. Znatnu pomoć u tehničkoj i materijalnoj organizaciji, kako pred
sam početak Tjedna tako i tijekom Tjedna, pružili su rektor Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, preč. Anđelko Košćak, sedmo
rica bogoslova kao i dvije djelatnice Fakulteta, gospođa Leonida Dežmić i
s. Branimira Bedeničić. Kao vrsni domaćini s nekoliko svojih suradnika i
sjemeništaraca, također su nam stalno pri ruci bili velečasni gospodin Matija
Pavlaković i ravnateljica Ljuba Duvnjak.
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59. Teološko-pastoralni tjedan započeo je u utorak 22. siječnja 2018. u
9.15 sati s himnom O, dođi Stvorče, Duše Svet te molitvom koju je predmolio
zagrebački nadbiskup i veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu uzoriti gospodin kardinal Josip Bozanić:
Trojedini Bože,
daj nam svoga Duha pronicljivosti i snage da bismo u suvremenom svijetu
mogli proročki naviještati Tvoju radosnu vijest istine i spasenja svakom čovjeku, jer
Ti ne želiš da itko propadne, već da svi život imaju. Neka kršćani koji već u bogoslužju
osluškuju Tvoju Riječ i sudjeluju u sakramentalnom slavlju Tvojih svetih otajstava,
budu otvoreni Tvome proročkom glasu koji ih poziva na obraćenje i novi život.
Ti koji si govorio po prorocima, utirući put novom mesijanskom narodu koji se
rađa u kupelji krštenja, očitujući tako Crkvu kao zajednicu pozvanih, koju si odvijeka
zamislio i želio da bude Tvoj proročki glas za sve ljude i za sva vremena, daj da svim
narodima bude prepoznatljiv znak i svjetlo Tvoje prisutnosti u ovome svijetu.
U dramatičnoj povijesti tolikih lažnih proroka koji su štošta obećavali, a još
više obmanjivali i zarobljavali, neka Krist Gospodin, vječna Očeva Riječ koja je
tijelom postala, Svjetlo istinito koje prosvjetljuje svakog čovjeka, dotakne um i srce
svih ljudi, da ono što je u njima grijehom i zloćom porušeno – podigne, što je pak
slomljeno i ražalošćeno – utješi, što je ranjeno i bolesno – iscijeli, što je zalutalo i
zbunjeno – dovede na put spasenja i izbavljenja. Neka, stoga, ne prestaje cijelim
svijetom uvijek iznova odjekivati proročki i spasonosni glas Tvoje Crkve: »Ispunilo
se je vrijeme. Obratite se i vjerujte evanđelju.« To te molimo po Kristu Gospodinu
našemu.
Nakon molitve Kardinal je nastavio s pozdravom i poticajnom riječi.
Nakon njega pozdrave i prigodnu riječ uputio je nadbiskup vrhbosanski i
veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Sarajevu
uzoriti gospodin kardinal Vinko Puljić. Skupu se zatim obratio nuncij u
Republici Hrvatskoj mons. Giuseppe Pinto, a nakon njega skupu su se obratili predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademik Velimir
Neidhardt; rektor Zagrebačkog sveučilišta prof. dr. sc. Damir Boras, te na
kraju gradonačelnik gospodin Milan Bandić. Uslijedilo je čitanje brzojava
papi Franji. Brzojav je pročitao dr. sc. Davor Šimunec. Nakon toga uslijedio je
pozdrav i prigodna riječ domaćina, organizatora Tjedna, dekana KBF-a prof.
dr. sc. Marija Cifraka, koji je i otvorio rad Tjedna.
Nakon uvodnog dijela u 10.30 sati uslijedilo je prvo izlaganje, a nakon
njega kraći odmor te u 12.00 sati u sjemenišnoj crkvi euharistijsko slavlje koje
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je predvodio vrhbosanski nadbiskup i kardinal Vinko Puljić u zajedništvu s
desetak nadbiskupa i biskupa i stotinjak svećenika. Tijekom svete mise pjevao
je Mješoviti zbor Instituta za crkvenu glazbu KBF-a Sveučilišta u Zagrebu.
Drugog dana tjedna svetu misu je u zajedništvu s pedesetak svećenika predvodio u sjemenišnoj crkvi riječki nadbiskup mons. Ivan Devčić. Prema brojenju bogoslova, u prvom dopodnevnom radu Tjedna sudjelovalo je oko 550
osoba. Rad Tjedna nastavio se prema predviđenom rasporedu. Broj sudionika
na pojedinim predavanjima je varirao. Najviše je sudionika bilo na otvaranju;
popodne prvog dana oko 200, u srijedu ujutro između 150 i 200, u srijedu
popodne između 100 i 150, u četvrtak prijepodne 150 na zaključnoj, plenarnoj
raspravi. Kotizaciju je uplatilo ukupno 297 osoba, što je za dvadeset osoba
manje u odnosu na prošlu godinu (317). Gratis-iskaznice podijeljene su pozvanim gostima, profesoricama i profesorima zagrebačkog KBF-a te Teologije
u Rijeci.
Četrnaest predavanja, koliko ih je ukupno izloženo na Tjednu, izložilo
je šesnaest predavača, i to ovim redom: prof. dr. sc Josip Grbac, Crkva i kršćani
između proroštva i konformizma; doc. dr. sc. Dubravko Turalija, Prorok – Božji
glasnik i savjest naroda; izv. prof. dr. sc. Ivica Čatić, Proročka dimenzija evanđelja;
prof. dr. sc. Ivan Bodrožić, Pastiri Crkve između revnosti i konformizma u društvu
sloboda; prof. dr. sc. Ivan Karlić, Proročki imperativ Drugoga vatikanskog koncila;
dr. sc. Ivan Macut, Proročka dimenzija pontifikata pape Franje – ad intra; dr. sc.
Stjepan Brebrić, Proročka dimenzija pontifikata pape Franje – ad extra; prof. dr. sc.
Stjepan Baloban – gđa Lidija Jagarinec, Glas savjesti u kompleksnosti političkog i
gospodarskog života; dr. sc. Neven Šimac, Crkva i kršćanin pred izazovima suvremenih migracija; o. Tvrtko Barun, DI, Proročko gostoprimstvo: Crkva, selioci,
izbjeglice; izv. prof. dr. sc. Ivica Pažin, Svećenik – prorok u naviještanju i pastoralnom djelovanju; prof. dr. sc. Jadranka Garmaz, Proročka dimenzija kršćanskoga
odgoja; prof. dr. sc. Valerije Vrček, Zaštita okoliša kao ključna proročka dimenzija;
doc. dr. sc. Jasna Šego – doc. dr. sc. Ivan Dodlek, Proročki glas umjetnosti i kulture. Može li ljepota spasiti svijet?
Predavanjima je moderiralo pet moderatora: doc. dr. sc. Zdenko Ilić
(prodekan KBF-a u Đakovu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku), doc. dr.
sc. Daniel Patafta (KBF Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. sc. Valerija Kovač (KBF
Sveučilišta u Zagrebu), doc. dr. sc. Ana Begić (KBF Sveučilišta u Zagrebu), doc.
dr. sc. Denis Barić (KBF Sveučilišta u Zagrebu), a plenarnu raspravu moderirali su doc. dr. sc. Silvija Migles (KBF Sveučilišta u Zagrebu) i doc. dr. sc. Anto
Barišić (prodekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu). U plenarnoj raspravi, koja je
bila vrlo živahna, sudjelovalo je jedanaest predavača. Tjedan je zahvalnom i
524

Bogoslovska smotra, 89 (2019.) 3, 521–525

zaključnom riječi te kratkom molitvom u četvrtak 24. siječnja 2019. godine u
13.00 sati zatvorio dekan KBF-a prof. dr. sc. Mario Cifrak.
Među medijima koji su posebno pratili rad Tjedna istaknuli su se Informativna katolička agencija (IKA) i Hrvatski katolički radio (HKR), koji su donosili
sažetke predavanja, te Glas Koncila, koji je reportažom izvijestio o radu Tjedna.
Rad Tjedna u nekoliko navrata pratila je i obiteljska televizija Laudato TV. Prigodnim prilogom na rad Tjedna osvrnula se i Hrvatska televizija na svom 1.
programu u emisiji »Mir i dobro« u nedjelju 27. siječnja 2019. Otvaranje Tjedna
popratila je također Mreža TV, RTL, Jabuka TV, kao i više radijskih postaja
(Hrvatski radio, Radio Antena, Zabavni Radio Martin i Radio Kaj).
Možemo zaključiti kako je 59. Teološko-pastoralni tjedan svojom temom
i interdisciplinarnim pristupom u mnogočemu osvježio promišljanje o pozivu
i odgovornosti kršćana u životu Crkve i društva.
Uime Povjerenstva za organizaciju 59. Teološko-pastoralnog tjedna zahvaljujem svima koji su pridonijeli uspješnoj organizaciji i plodnoj realizaciji
Tjedna.
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