
709709Ocene

Janez Ferkolj. Prenova iz izvira: kardi-
nal Henri de Lubac kot interpret 
cerkvenih očetov in živega izročila. Lju-
bljana: Teološka fakulteta, 2016. 363 
str. ISBN: 978-961-285-118-7. 

Blejski župnik Janez Ferkolj je na Teo-
loški fakulteti Univerze v Ljubljani dne 16. 
decembra 2013 z odliko zagovarjal svojo 
doktorsko disertacijo, prvo disertacijo v 
slovenščini o življenju, delu in sporočilu 
velikega francoskega teologa kardinala 
Henrija de Lubaca. Po promociji za dok-
torja znanosti na Univerzi v Ljubljani 7. 
julija 2014 je avtor svoje delo izdal v knji-
žni obliki z istim naslovom: Prenova iz iz-
vira: kardinal Henri de Lubac kot interpret 
cerkvenih očetov in živega izročila.

Monografija ima pet glavnih delov: 1. 
Henri de Lubac, 2. Prenova človeka, 3. 
Prenova Cerkve, 4. Prenova vere, 5. Ka-
tolicizem in Božja slava. Vsebina petih de-
lov je razdeljena v deset poglavij, ki so 
členjena še na krajša podpoglavja. Dr. 
Ferkolj metodološko in tematsko izhaja iz 
analitičnega razmišljanja, prehaja k teo-
loškemu poglabljanju ob delih kardinala 
de Lubaca ter jih hermenevtično povezu-
je z vsebinami velikih klasičnih in sodob-
nih, tujih in domačih teologov. Odlično 
poznavanje francoskega in latinskega je-
zika mu je omogočilo raziskovanje cer-
kvenih očetov v luči Hernija de Lubaca. 

Francoski jezuit, koncilski teolog in kar-
dinal Henri-Marie-Joseph Sonier de Lu-
bac (1896–1991) spada med umske vr-
hove katoliške teologije. Rojen je bil 20. 
februarja 1896 v francoskem mestu Cam-
brai. V visoki starosti skoraj 96 let je umrl 
4. septembra 1991 v Parizu. Papež Janez 
XXIII. ga je leta 1960 imenoval za sveto-
valca pripravljalne teološke komisije na 
koncilu in nato za strokovnjaka na konci-
lu. Pavel VI. ga je že leta 1969 imenoval 

za člana Mednarodne teološke komisije. 
Janez Pavel II. ga je 2. februarja 1983 pov-
zdignil v kardinala in s tem želel priznati 
zasluge neutrudnega razis kovalca, du-
hovnega učitelja, zvestega jezuita sredi 
raznih težav njegovega življenja.

Kot izvedenec se je H. de Lubac redno 
udeleževal sej koncilske teološke komisije. 
Samo enkrat je bil na začetku drugega za-
sedanja zaradi bolezni odsoten. Koncilski 
teksti, zlasti glavni, so globoko prepojeni 
s teologijo cerkvenih očetov, na katero je 
vedno znova in z vso prepričljivostjo opo-
zarjal zlasti de Lubac. Teologija cerkvenih 
očetov vedno gleda na živo središče raz-
odetja – na Jezusa Kristusa. Z Josephom 
Ratzingerjem in drugimi je de Lubac so-
deloval pri izdelavi zelo pomembne do-
gmatične konstitucije o Božjem razodetju. 
Odločilen je bil tudi njegov delež pri pa-
storalni konstituciji o Cerkvi v sedanjem 
svetu, posebej v delu o ateizmu. Pri na-
stajanju tega dokumenta je sodeloval zla-
sti s krakovskim nadškofom Karolom Woj-
tyło. Papež sv. Janez Pavel II. je Henrija de 
Lubaca ob njegovi 87-letnici imenoval za 
kardinala. Odlikovanje s kardinalsko častjo 
je tako podelilo najvišje cerkveno prizna-
nje vsej njegovi teologiji. 

Ob pogrebnih slovesnostih v pariški 
katedrali Notre-Dame 10. septembra 
1991 je posebni zastopnik papeža Janeza 
Pavla II., kardinal Paul Poupard, prebral 
papeževo pismo. V njem papež med dru-
gim izraža pokojnemu zahvalo za prispe-
vek dragocenega in rodovitnega sodelo-
vanja na drugem vatikanskem koncilu. 

Henri de Lubac je vedno skušal delo-
vati onkraj sebe; umikal se je v ozadje, 
nikoli ni bil rad v središču. Bil je anima 
ecclesiastica, cerkveni človek. To potrjuje 
njegova odločilna udeleženost pri osno-
vanju in vodstvu velike zbirke Théologie, 
v kateri je od leta 1941 izšlo več kot 
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osemdeset zvezkov, in zlasti udeleženost 
pri osupljivem pojavu v današnji katoliški 
Cerkvi – zbirki cerkvenih očetov Sources 
Chrétiennes. Skupaj z nepozabnim p. Je-
anom Daniéloujem sta leta 1940 zasno-
vala kritično izdajo cerkvenih očetov, ki je 
imamo danes pred seboj že 581 zvezkov.

Henri de Lubac je živel pred nami tisti 
ideal, po katerem bi morali vsaj hrepe-
neti: njegova teologija je za sedanjost 
pomembna, ker pozna zaklade izročila in 
jih zna preva jati v sedanjost; ukvarja se 
z vsem, kar je krščansko res živo, ker je 
deležna evangeljskega duha, ki je vedno 
današnji in jutrišnji. To priznava tudi zna-
ni pravoslavni teolog J. Zizoulas: »Henri 
de Lubac je eden izmed redkih zahodnih 
teologov, katerih dela so na področju pa-
tristike in ekleziologije omogočila sodob-
nim pravoslavnim teologom, da so se vr-
nili k svojim izvirom.«

Blejski župnik Janez Ferkolj je bil ro-
jen 20. aprila 1979 v Novem mestu. Du-
hovniško posvečenje je prejel 29. junija 
2005 v ljubljanski stolnici. Svoj študij na 
Filozofski in Teološki fakulteti Univerze 
v Ljubljani je uspešno končal z diplom-
sko nalogo »L'inspiration poétique et re-
ligieuse chez Charles P guy« in 1. sep-
tembra 2003 dosegel naziv profesor 
francoščine in teologije. Študij je nada-
ljeval na Teološki fakulteti, kjer je 5. 
marca 2007 dosegel magisterij z delom 
»Evharistija, vir in vrhunec življenja ter 
poslanstva Cerkve: eklezialno-komuni-
tarna razsežnost evharistije«. Nato je ob 
pripravi na doktorat dodatno študiral še 
latinski jezik, ki je za branje de Lubaco-
vih del nepogrešljiv. 29. septembra 2015 
je bil imenovan za asistenta na Teološki 
fakulteti UL. Ob navedbi teh podatkov je 
treba posebej poudariti, da je Janez Fer-
kolj ob svojem marljivem študiju ves čas 
deloval v dušnem pastirstvu. Kot župnik 

na Bledu je skrbel tudi za prenovo dra-
gocene kulturne in verske dediščine, za 
kar je 1. junija 2015 prejel ugledno Ste-
letovo priznanje. 

Henri de Lubac je izreden poznavalec 
neminljivih zakladov živega izročila. Sam 
pravi: »Čudovita rodovitnost cerkvenih 
očetov! Čudovita aktualnost! /… / Kadar-
koli je v našem zahodnem svetu cvetela 
krščanska prenova, je vselej cvetela v 
znamenju cerkvenih očetov. O tem priču-
jejo vsa stoletja. Cerkveni očetje: célo ve-
soljstvo, in kako raznovrstno! /… / Njiho-
va aktualnost je aktualnost rodovitnosti.«

O tej »čudoviti rodovitnosti in aktual-
nosti cerkvenih očetov« je spregovoril 
tudi papež Benedikt XVI. Ob prazniku 
brezmadežnega spočetja Device Marije 
leta 2007 je papež v Apostolski palači 
sprejel v zasebno avdienco člane uredni-
ških odborov Mednarodne katoliške revi-
je Communio, ki so jo leta 1972 ustanovi-
li Hans Urs von Balthasar, Joseph Ratzin-
ger in Henri de Lubac. Ko je Janez Ferkolj 
povedal, da pripravlja doktorsko razpravo 
o Henriju de Lubacu, je papež Benedikt 
XVI. vzkliknil: »Ce sont des choses très fé-
condes!« – »To je pa zelo rodovitno!«

Sv. Janez Pavel II., ki je na drugem va-
tikanskem koncilu sodeloval s H. de Lu-
bacom, je o pomenu cerkevnih očetov 
zapisal: »Cerkev še danes zajema moč iz 
življenja cerkvenih očetov. Še danes v ve-
selju in žalosti svojega potovanja in vsak-
danje bridkosti raste na temelju, ki so ga 
postavili njeni graditelji. Vstopiti v šolo 
očetov pomeni učiti se bolje spoznavati 
Kristusa in človeka. To spoznanje, znan-
stveno dokumentirano in preizkušeno, 
bo silno pomagalo Cerkvi, ki neutrudno 
oznanja celotnemu stvarstvu, da je samo 
Kristus človekov Odrešenik.«

Anton Štrukelj


