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Glasilo Teološke fakultete v Ljubljani

 Luigi Tavano Mednarodni projekt Frintaneum (Avguštinej)
 Peter Vodopivec Kulturno–duhovne razmere na Slovenskem 

v 19. stoletju
 France M. Dolinar Frintaneum (Avguštinej) in Cerkev na Slovenskem
 Matjaž Ambrožič Pogledi ljubljanskih škofov od Gruberja do Jegliča na 

vzgojo in izobraževanje duhovnikov
 Tomaž Simčič Tržaško koprski gojenci Frintaneuma
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Mednarodni posvet o Frintaneumu

Razprave

 Christian Gostečnik OFM Odrešenje predpostavlja odnos – relacijska družinska 
paradigma

 Terezija  Snežna Večko OSU Je upanje za razkropljeno ljudstvo (Bar 1,15ab-3,8)
 Martin Kmetec OFMConv Pogled na družbo v teoriji in praksi Fethullaha 

Gülena
 Igor Škamperle Globalizirano sveto in nove oblike religioznosti

MAGNA CHARTA
FACULTATIS THEOLOGICAE LABACENSIS

Teološka fakulteta, ki ima svoje korenine v srednjeveških samostanskih in 
katedralnih sholah ter najodličnejše mesto na prvih univerzah, je tudi na 
Univerzi v Ljubljani ena od petih ustanovnih fakultet. Njen predhodnik je bil 
jezuitski kolegij, ki je deloval v Ljubljani v letih od 1601 do 1773, vrsta drugih 
redovnih visokih šol in škofi jske teološke šole. Kot ob svojih začetkih želi 
Teološka fakulteta tudi na pragu tretjega tisočletja ob stalni skrbi za kvaliteto 
pedagoškega in raziskovalnega dela razvijati svoj govor o Bogu in človeku, o 
Božjem učlovečenju in človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in človekovem 
poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o Cerkvi in o življenju 
v njej. 
Opirajoč se na Sveto pismo in izročilo ter upoštevajoč domet človekove misli želi 
usposobiti svoje študente in študentke za jasen premislek o temah presežnosti 
in tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje. Kot 
katoliška fakulteta v zvestobi kulturnemu krogu, iz katerega je izšla, pri tem sledi 
avtoriteti cerkvenega učiteljstva in skrbi za intelektualno pripravo kandidatov 
za duhovništvo ter laiških sodelavcev in sodelavk v Cerkvi in širši družbi.


