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FACULTATIS THEOLOGICAE LABACENSIS

Opirajoč se na Sveto pismo in na izročilo in ob upoštevanju dometa človekove
misli, usposablja svoje študente za jasen premislek o témah presežnosti in
tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje. Kot
katoliška fakulteta v zvestobi kulturnemu krogu, iz katerega je izšla, sledi
avtoriteti cerkvenega učiteljstva in skrbi za intelektualno pripravo kandidatov
na duhovništvo in za duhovno rast laiških sodelavcev v Cerkvi in v širši družbi.

Irena Avsenik Nabergoj Semantika resničnosti in resnice v Svetem pismu
Igor Bahovec Odnos do preteklosti in slovenska razdeljenost
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Teološka fakulteta, ki ima korenine v srednjeveških samostanskih in katedralnih
sholah in najodličnejše mesto na prvih univerzah, je tudi ena od petih
ustanovnih fakultet Univerze v Ljubljani. Njeni predhodniki so bili jezuitski
kolegij, ki je deloval v Ljubljani v letih od 1601 do 1773, vrsta drugih redovnih
visokih šol in škofijske teološke šole. Kakor ob svojih začetkih želi Teološka
fakulteta tudi na pragu 3. tisočletja ob nenehni skrbi za prvovrstno kvaliteto
pedagoškega in raziskovalnega dela razvijati svoj govor o Bogu in o človeku,
o božjem učlovečenju in o človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in o
človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o Cerkvi
in o življenju v njej.

Eberhard Schockenhoff About the ethos of theology

Peter Rožič A Critique of MacIntyre’s Self-Correction Attempt
Bogdan Kolar Nekateri vidiki zadnjega desetletja o papežu Piju XII.
Stanislav Južnič Sorodstvo častivrednega škofa Baraga ob Zgornji Kolpi
Andrej Saje Simulacija privolitve v zakon
Józef Stala Katechese im Zeitalter der Postmoderne
Barbara Simonič idr. Značilnosti in posledice verske zlorabe
Klelija Štrancar Duhovna razsežnost paliativne oskrbe v dialogu
s Heideggerjevo in Levinasovo eksistencialno mislijo
Saša Knežević (Nacionalni) ponos v humanistični
in v novozavezni interpretaciji
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