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Robert Petkovšek Beseda Bog v jeziku metafizike in v jeziku evangelija

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.
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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.
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