
 

  
 

 

DRUŽINA 

SVETEL IN VESEL DOM 

Pogled Sv. Jožefmarija na družino 

 

6. oktober 2018 

City hotel Ljubljana 

 

Zavedamo se, da je v današnjem času družina, osnovna celica družbe, postavljena            

pred mnoge izzive. Ker je ravno družina izjemno pomembna pri krojenju           

prihodnosti, bomo pripravili enodnevni simpozij, na katerem bomo v luči razmišljanj           

svetega Jožefmarija osvetlili vlogo družine v današnjem času. 

Za kristjana zakon ni le navadna družbena ustanova (...). Je pravi nadnaravni 

poklic. Velik zakrament glede Kristusa in glede Cerkve (...). 

Zakonci so poklicani, da posvečujejo svoj zakon ter da se posvečujejo v tej zvezi. (...)               

Družinsko življenje, zakonsko razmerje, skrb in vzgoja otrok, trud za napredek,           

utrjevanje in izboljšanje ekonomskega stanja družine, stik z drugimi osebami iz           

bližnje skupnosti — vse to so človeške in običajne situacije, ki jih morajo krščanski              

zakonci spremeniti v nadnaravne. (Jezus prihaja mimo, 23.) 

 

Simpozij organizira fundacija Sursum, udeleženci dogodka pa bodo poleg strokovnih          

gostov predvsem mlade družine. Pri programu sodelujejo priznani mednarodni gosti          

in predstavniki slovenskih organizacij, ki bodo na pozitiven način predstaviti izzive,           

ki jim kljubuje družina. Več o programu in govorcih lahko preberete v priponki.  

 

Dogodek bo namenjen tako staršem, ki krojijo družino, kot tudi strokovnim           

delavcem. Namen srečanja je izmenjava idej, obogatitev dejavnosti za družine, čas za            

druženje in nenazadnje srečanje vseh, ki se zavedamo svojega poslanstva v družbi. 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

 

PROGRAM 

 

9.30 – 10.00 Registracija in zbiranje 

10.00 – 10.15  Otvoritev simpozija  

10.15 – 11.15  J. L. G. Gullón: Aktualnost mišljenja sv. Jožefmarija 

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. 

11.15 – 11.45 Odmor za kavo in priložnost za druženje 

11.45 – 12.45   Nuria Chinchilla : Gospodarji naše prihodnosti 

Predavanje bo potekalo v angleškem jeziku. 

12.45 – 13.45 Odmor za kosilo  

13.45- 14.45   Tugdual Derville: Družina, steber človeške ekologije 

Predavanje bo potekalo v francoskem jeziku, za prevod bo 

poskrbljeno. 

14.45 – 15.15 Odmor za kavo in priložnost za druženje 

15.15 – 16.15 Okrogla miza: Rešitve na izzive družine 

(povezuje: Urška Makovec) 

 

16.15 – 16.45 Zaključek simpozija 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

GOVORCI 

 

José Luis González Gullón 

Španski zgodovinar, profesor na Pontificia Università della Santa        

Croce (Rim) in raziskovalec na zgodovinskem inštitutu St.        

Josemaría Escrivá (Rim).  

Objavil je knjigo DYA o zgodovini študentskega doma na začetku          

Opus Dei in apostolatu sv. Jožefmarije z mladimi. 

  

  

 

Nuria Chinchilla 

 

Profesorica na oddelku za upravljanje ljudi v organizacijah        

na poslovni šoli IESE (Univerza v Navarri, Španjia), Nuria         

Chinchilla je tudi direktor Mednarodnega centra za delo in         

družino na IESE. 

Njen cilj: pomagati upraviteljem in podjetnikom, da imajo        

širšo vizijo o sebi; jim pomagati razumeti, da so popolni          

ljudje, da so dejavniki sprememb, potrebni za ustvarjanje        

potrebne fotosinteze v svetu, ki je pogosto zastrupljen. 

http://blog.iese.edu/nuriachinchilla/ 

  

  

Tugdual Derville 

Generalni delegat zveze Alliance VITA, predstavnik      

La Manif pour Tous in soiniciator Courant pour une         

Ecologie Humaine. Vsa so tri francoska društva za        

ohranitev temeljnih pravic. 

Oče številne družine, je znan po svojem zavzemanju        

za življenje vseh otrok in ohranitev družine kot        

osnovne celice družbe. 

        http://www.tugdualderville.fr/ 

 

http://blog.iese.edu/nuriachinchilla/
http://www.tugdualderville.fr/

