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žnost vere pri pridiganju. Prispevek, ki je
nastal ob letu vere, poziva, da iz dogodka
preidemo k dogajanju, kar je tudi teološko ozadje vsega oznanjevanja. Prav to
dogajanje se lahko razvije že s samo pripravo na pridigo. Predzadnja razprava se
začenja s spominom na kaplansko delo
v Izoli, kjer je avtor izkusil skupno pripravo na pridigo z župnikom Francem Steglom. Konkretni predlog ni zgolj praktična rešitev, prinaša tudi občestveno, ekleziološko razsežnost, ki je v sodobni individualistični družbi še kako potrebna. Pri
tem nas poziva, da vključimo v priprave
na oznanjevanje tudi vernike: »Čutili
bodo, da so nekaj prispevali k poglobitvi
vere v občestvu. Beseda, ki so jo spregovorili kot svoje spoznanje in predlog, je
obveza najprej zanje«. (184–185) Četrti
del se zaključuje s pozivom k vsakodnevnemu kratkemu nagovoru, kar bo prineslo korist tako vernikom kot samemu duhovniku, ki bo na tak način poglobil svoj
odnos do božje besede in liturgije.

Sklepna razprava ob besedah papeža
Frančiška poziva k prehodu iz pastorale
ohranjevanja k misijonarski zavesti in delovanju v duhu veselega oznanila. Povzetek celote lahko strnemo v misli: »Človek
je ustvarjen iz ljubezni in za ljubezen, ta
pa se izraža v veselju – biti, biti z drugimi,
biti za druge«. Na tem naj temelji vse
naše oznanjevanje – še bolje, pričevanje.

Res novae: revija za celovito znanost.
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ne vede. Prva številka omenjene revije
je izšla oktobra leta 2016. Revija Res novae naj bi v bodoče izhajala dvakrat letno
(sredi in ob koncu leta) v elektronski in
tiskani obliki. Revija je zasnovana izrazito
interdisciplinarno. Zaobjema namreč široko področje družboslovja (pravo, politologija, ekonomija) in humanistike (filozofija, teologija, zgodovina). Njeno vsebinsko jedro se nahaja v povezovanju
osebne in ekonomske svobode z družbeno etično odgovornostjo. V sorodnem
integrativnem duhu je posvečena tudi
dialogu med vero in znanostjo. Na tak
način dopolnjuje obstoječe poslanstvo
in dejavnosti Fakultete za poslovne vede

Res novae: revija za celovito znanost
(Res novae: Journal for Integrated Science) je nova znanstvena periodična publikacija s področja družboslovja in humanistike. Izdaja jo zasebna Fakulteta za poslovne vede pri Katoliškem inštitutu s
sedežem v Ljubljani. Njen glavni in odgovorni urednik je dr. Andrej Naglič, sedanji
direktor Katoliškega inštituta in docent
za področje prava na Fakulteti za poslov-

Knjiga je opremljena s številnimi referencami, ki smiselno in celostno povzemajo učenje Cerkve. Angleški prevodi ter
recenziji prof. dr. Petra Kvaternika in prof.
dr. Stanka Gerjolja dajejo delu znanstveno težo. Poleg tega prispevki na neki notranji način kažejo na kronologijo pastoralnega dela pri nas v zadnjih nekaj letih.
Bralec bo poleg teologije oznanjevanja
in konkretnih predlogov našel v njej tudi
spodbude za osebni premislek o svoji poklicanosti in umestitvi v občestvo oznanjujočih in verujočih.
Janez Vodičar
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pri Katoliškem inštitutu, ki je kljub svoji
primarni ekonomski usmeritvi dovzetna
tudi za humanistične in etične vsebine,
povezane s krščanskim oziroma katoliškim intelektualnim izročilom.
Prispevki za objavo v Res novae lahko
opisujejo koncepte, predstavljajo teoretske ugotovitve ali pa so empirično-analitični. Revija objavlja tako izvirne kot
tudi pregledne znanstvene članke v slovenskem ali angleškem jeziku. Namen
Res novae je spodbujanje izvirnega znanstvenega razmisleka o aktualnih vprašanjih znanosti in spodbujanje uporabe
različnih metodoloških prijemov k raziskovanju. Revija ne daje prednosti nobeni obliki metodološkega pristopa, temveč pričakuje uporabo interdisciplinarnih
orodij znanstvene analize in primerjalno
analizo uveljavljenih konceptov z novimi,
ki so šele v fazi preverjanja znanstvene
relevantnosti. Revija je prvenstveno namenjena akademskim predavateljem in
raziskovalcem, drugotno pa tudi ostalim,
ki izkazujejo dobro poznavanje svojega
področja in so dosegli najmanj drugostopenjsko univerzitetno izobrazbo (magisterij). Vsak prispevek gre pred objavo
skozi anonimni recenzijski proces, za katerega skrbi skupina domačih in tujih
ocenjevalcev z ustreznimi akademskimi
nazivi.
Prva številka interdisciplinarne znanstvene revije Res novae je tematska. Posvečena je aktualnosti in raznovrstnim vidikom enciklike papeža Frančiška Hvaljen,
moj Gospod oziroma Laudato sí (2015). V
celoti obsega 136 strani in šest znanstvenih člankov, od tega pet izvirnih in enega
preglednega. Namen tematske številke je
podati čim bolj celovito družboslovno in
humanistično obravnavo perečih ekonomskih, pravnih in etično-filozofskih ter
ostalih vidikov sodobne ekološke proble-

matike. V tem kontekstu je posebna pozornost namenjena iskanju »ekologije«
človeške osebe oziroma ustrezne antropologije, ki se vzpostavlja v odnosih med
ekonomsko svobodo in družbeno odgovornostjo, posameznikom in skupnostjo,
osebnimi pravicami v okviru (zahodne)
pluralistične družbe in družbenim naukom katoliške Cerkve. Prva številka Res
novae v branje ponuja članke z naslednjimi naslovi: 1. Enciklika Laudato sí: kriza
zahodnega individualizma v kontekstu politične antropologije in odprtosti katoliškega družbenega nauka (Simon Malmenvall, zgodovinar in doktorand teologije),
Laudato sí – mednarodnopolitični in pravni vidik (Andrej Fink, redni profesor na Papeški katoliški univerzi v Buenos Airesu),
Laudato sí na poti v katoliški princip eko-dia-loga (Jurij Dobravec, biolog), Eksistencialni ekumenizem v luči kozmologije
okrožnice Laudato sí (Jan Dominik Bogataj, magistrski študent teologije), Dohodkovna neenakost, revščina in gospodarski
razvoj (Mitja Steinbacher, asistent [sedaj
docent] na Fakulteti za poslovne vede),
Nizka rodnost in ekonomska blaginja (Žiga
Čepar, docent na Fakulteti za poslovne
vede in Fakulteti za management v Kopru).
Objavljeni članki kot zaključena tematska celota dokazujejo, da je prva številka revije Res novae izpolnila svoj namen in papeževo encikliko o varstvu okolja resnično predstavila iz najrazličnejših
zornih kotov, od pravnega in ekonomskega do biološkega, filozofsko-antropološkega in teološko-ekumenskega. Naslednja dobra lastnost prve številke Res novae je odsotnost nekritičnega oziroma
»propagandističnega« odnosa do enciklike Laudato sí, saj nekateri avtorji do
nje zavzemajo argumentirano kritično
distanco (npr. Mitja Steinbacher) ali pa v
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tem oziru, tudi z vidika tradicije katoliškega družbenega nauka, opozarjajo na
legitimnost različnih stališč (npr. Simon
Malmenvall). Dobra lastnost te številke
je tudi raznovrstna struktura avtorjev, ki
ne upošteva zgolj že uveljavljenih piscev
iz akademskega okolja, temveč pripoznava tudi mlajše nadarjene avtorje in jim
na tak način posredno odpira pot k njihovemu nadaljnjemu (akademskemu)
udejstvovanju. Pomanjkljivost te številke
je razmeroma majhno število zbranih
oziroma objavljenih člankov. Omenjena
pomanjkljivost pa postane močno relativna ob upoštevanju dejstva, da gre za
prvo številko povsem nove (dotlej neznane) znanstvene revije. Med pomanjkljivostmi revije bi bilo mogoče omeniti tudi
dvoumen ali celo nekoliko provokativen
naslov, ki lahko pri nekaterih bralcih povzroči začudenje ali dvom. Besedna zveza
res novae namreč v latinščini pomeni
družbeno-politične spremembe ali prevrat oziroma revolucijo.
Kot kaže, revija Res novae nadaljuje s
strategijo pripravljanja tematskih številk.
Napovedana prva številka drugega letnika oziroma prva številka v letu 2017, ki

Roger S. Gottlieb. Political and Spiritual: Essays on Religion, Environment,
Disability and Justice. Rowman & Littlefield Publishers, 2014. 290 str. ISBN10: 1442240156.
Eseji v navedenem avtorskem zborniku so sad Gottliebove osebne poti, ki
jo zaznamuje angažiranost na različnih
področjih njegovega osebnega iskanja.
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naj bi izšla še v prvi polovici tega leta, je
posvečena tako historičnim kot tudi sodobnim odnosom katoliške Cerkve do
premoženja in (zasebne) lastnine. V tem
kontekstu je posebna pozornost namenjena kompleksnosti krščanskega teološkega izročila glede vrednotenja materialnih dobrih, prav tako (modernemu) katoliškemu družbenemu nauku. Od tod
tematska številka namensko posega tudi
na področje sodobnih oziroma izredno
aktualnih in nemalokrat kontroverznih
razmerij med krščanskimi skupnostmi
oziroma katoliško Cerkvijo na eni in državo oziroma sekularno javnostjo na drugi,
ki zadevajo last in/ali upravljanje premoženja, avtonomijo posameznika in vlogo
državne regulacije. V dani tematski sklop
sodi tudi obravnava procesa vračanja
premoženja, ki je bilo katoliški Cerkvi in
drugim verskim skupnostim odvzeto v
času preteklih nedemokratičnih režimov
(zlasti komunističnega). Iz omenjenega je
mogoče potegniti sklep, da želi biti revija
Res novae tudi v prihodnje (še bolj) aktualna, ambiciozna in interdisciplinarno naravnana.


Simon Malmenvall

Nanj so vplivali politični tokovi tako
imenovane nove levice šestdesetih in
sedemdesetih let 20. stoletja, ki so jih
zaznamovali zahodni marksizem, feministična teorija in kritika kapitalizma. V
istem obdobju so na avtorja vplivala
tudi tedanja duhovna gibanja, ki gledajo na človeka ne samo kot na dialektično materialno bitje, temveč tudi kot duhovno. V odnosu do vsega pa obstaja za

