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DKPS vabi na spletno (Zoom) predavanje

Teologija telesa in izzivi sodobnega časa
v četrtek, 22. aprila 2021 ob 20.00
Predaval bo: don

Damir Stojić, zagrebški študentski kaplan

Vsebina predavanja:
V današnjem hitrem in digitaliziranem življenjskem ritmu se mnogo mladih na poti odraščanja
srečuje s svojim telesom neskladnimi moralnimi načeli in vrednotami. Hitro zaidejo na stranpoti,
tudi v pornografijo, ki ni v skladu z moralnimi načeli in vrednotami krščanskega življenja. Iz tega
primeža se ne znajo in ne zmorejo iztrgati brez ustrezne podpore in usmeritve v družini ali v ožji ali
širši družbi.
Predavatelj nam bo spregovoril o naslednjih vprašanjih:
•
•
•
•

Kako pri mladostniku ali pri odraslem človeku zaznamo znake zasvojenosti s pornografijo?
Kako naj se s tem spopada posameznik?
Kaj lahko storimo doma, v šoli, v širšem okolju?
Na koga se lahko obrne po pomoč posameznik, na koga učitelji ali starši?

Predstavitev predavatelja:
Don Damir Stojić je hrvaški katoliški duhovnik, salezijanec in deluje kot študentski kaplan v
Zagrebu. Rojen je bil 1973 v Torontu v Kanadi in je otrok hrvaške izseljenske družine. Njegovi
starši so prišli v Kanado iz Hercegovine. V Kanadi je končal osnovno in srednjo šolo,
študij teologije pa je zaključil na Katoliški bogoslovni fakulteti v Zagrebu, kjer je leta 2002
diplomiral s temo Teološki pomen golote v Svetem pismu. V duhovnika je bil posvečen 29. junija
2002 in postal kaplan na Jarunu v Zagrebu. Podiplomski študij je zaključil na katoliški univerzi
v Washingtonu, kjer je vodil tudi katoliško misijo sv. Blaža ter magistriral iz moralne teologije. V
Zagreb se je vrnil 2007, kjer je sprejel službo študentskega kaplana in začel pastoralno delovati v
cerkvi Sveta Mati Svobode na zagrebškem Jarunu. Za študente je pripravljal pogovore, predavanja
in veroučna srečanja. Pri delu se je posebno posvečal teologiji telesa po katehezah papeža sv. Janeza
Pavla II.
Don Damir Stojić javno razpravlja o različnih družbeno moralnih vprašanjih v hrvaški in širši
družbi, kot so: referendum o ustavni presoji definicije zakonske zveze, o istospolnih partnerskih
zvezah, o homoseksualnosti, spolni vzgoji, študiju o ideologiji rodnosti in sorodnih aktualnih temah
sedanjega časa. Je redni gost v pogovornih oddajah na radiu in televiziji, kjer ga spremlja množica
poslušalcev.

Informacije in prijave: dkps.pisarna @gmail.com

