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Študijski program 
DUHOVNO 

IZPOPOLNJEVANJE 

»V VSEJ MODROSTI SE MED SEBOJ 
POUČUJTE IN SPODBUJAJTE.« 

(KOL 3,16)

VPIS DO 15. SEPTEMBRA NA 
WWW.TEOF.UNI-LJ.SI 

TEOLOŠKA FAKULTETA UNIVERZE V 
LJUBLJANI

Študijski program 
DUHOVNO 

IZPOPOLNJEVANJE

Vabljeni vsi, ki želite: 
- osebnostno/duhovno rasti, 
- izkusiti dar skupnosti/občestva, 
- dopolniti in poživiti teološko-duhovno 
znanje in delo z ljudmi, 
- usposobiti se za soočenje z duhovnimi 
potrebami ljudi današnjega časa in za 
spremljanje pri njihovi duhovni rasti, 
- bolj celostno odgovoriti na pastoralne 
izzive v Cerkvi na Slovenskem. 

Program obsega 40 kreditnih točk (ECTS), 
deset predmetov in poteka dve leti. 
V programu sodeluje 14 profesorjev 
Teološke fakultete in zunanji sodelavci. 

Pri predavanjih lahko udeleženci aktivno 
sodelujejo. Navzočnost kakšne/ga 
redovnice/redovnika ali duhovnika med 
udeleženci vedno zelo obogati dinamiko 
programa. 
Potekajo ob sredah od 16.30 do 20.45. 
Dopolnjujejo jih štirje praktično-izkustveni 
vikendi. 
V študijski program se lahko vpišejo 
diplomanti prvo ali drugo stopenjskih 
študijskih in višješolskih programov. 

Vpis do 15. septembra. 
Cena: 750 € na leto. 
Možno je tudi plačilo na obroke. 

01 232 56 86

ga. Ana Rožman Za: celostno osebnostno/duhovno rast,
duhovne iskalce,

župnijske sodelavce,
voditelje skupin,

duhovne spremljevalce ...

ivan.platovnjak@teof.uni-lj.si

doc. dr. Ivan Platovnjak

051 613 373

»Živa občestva Cerkve in njihovi posamezni člani bodo z 
novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in 

sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom …« 
(PIP 59)

INFORMACIJE:

http://www.teof.uni-lj.si
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Študij in vaje omogočajo, 
da bolj celostno 

doumemo duhovnost, 
zaživimo iz 

celostnega spoznanja 
in drugim posredujemo 

resnično bogastvo 
duhovnega življenja.

MNENJA UDELEŽENCEV 

Študij duhovnosti je pravzaprav 
pustolovščina, saj nikoli ne veš, kakšna 
nova doživetja in spoznanja te čakajo za 
»vogalom«. Odlikujejo ga kvalitetni 
predavatelji, odgovoren pristop, resno 
delo, neizmerna možnost spraševanja in 
premišljevanja ... (Marija) 

Program omogoča kvalitetno spoznavanje 
duhovnosti, tako teoretično kot tudi 
praktično, na zelo zanimiv, raznolik, 
globok, pester in večkrat tudi zabaven 
način. Je študij, ki predstavlja oddih in ne 
napor, čeprav ne zahteva malo. (Matej) 

Program vabi in rastira, da najdem nove 
načine, kako lahko obogatim, poglobim in 
popestrim moje vsakodnevno življenje in 
delovanje. (Jože) 

Ta študij je dobro investiran trud, ki se ti 
povrne v obliki tvoje osebne duhovne rasti. 
(Dragana)  

graditve osebnega odnosa z Bogom,
celostne osebnostne rasti,
krščanske in drugih duhovnosti,
osebnega duhovnega spremljanja,
vodenja manjših skupin,
priprave in vodenja molitvenih in 
duhovnih vaj.

PRIDOBITE ZNANJE IN IZKUŠNJE IZ: 

Foto: Polona Kamperle


