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FACULTATIS THEOLOGICAE LABACENSIS

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.

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.

 Robert Petkovšek Beseda Bog v jeziku metafizike in v jeziku evangelija
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Razprave
 Branko Klun Marionovo razlikovanje med malikom in ikono ...
	 Rok	Svetlič	 Religija kot »le podlaga« države
	 Ana	Martinjak	Ratej	 Totalitarizem kot politična religija
	 Jon	Grošelj	 Ekonomija in nasilje v luči Girardove teorije mimetične želje
	 Irena	Avsenik	Nabergoj	 Resničnost in resnica v svetopisemskih in nesvetopisemskih ...
 Samo Skralovnik The Tenth Commandment (Deut 5:21)
 Marie-Thérèse Urvoy Aperçu sur les communautés chrétiennes au Moyen-Orient
	 Vladimir	Vukašinović	idr.	 Regula morum et ordinum sacerdotalium
 Bogdan Kolar Dnevnik škofa Jegliča – kot zgodovinski vir
	 Renato	Podbersič	 Škof Rožman in reševanje Judov
	 Irena	Kandrič	 Ptujska Gora: komparacija slovenskega romarskega kraja... 
	 Christian	Gostečnik	idr.	 Vloga religije v psihoanalizi
 Nada Trtnik Okrevanje odraslih otrok alkoholikov in duhovnost 
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