
»V vsej modrosti 
se med seboj 

poučujte in 
spodbujajte.«

(Kol 3,16)

Študijski program
DUHOVNO IZPOPOLNJEVANJE
na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani

»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)

Usposabljanje za voditelje skupin,
duhovne spremljevalce,
župnijske sodelavce …

V programu sodeluje trinajst profesoric in 
profesorjev Teološke fakultete:

red. prof. dr. Jože Krašovec,

red. prof. dr. Stanko Gerjolj CM,

red. prof. dr. Bogdan Kolar SDB,

red. prof. dr. Jožef Muhovič,

izr. prof. dr. Slavko Krajnc,

izr. prof. dr. Maksimiljan Matjaž,

doc. dr. Bogdan Dolenc,

doc. dr. Ivan Platovnjak DJ,

doc. dr. Miran Špelič OFM,

Pri programu sodelujejo 

tudi zunanji sodelavci.

Edini univerzitetni študij duhovnosti pri nas! Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani

Vabljeni vsi, ki želite:
- dopolniti in poživiti teološko-duhovno
znanje in delo z ljudmi,
- strokovno okrepiti delo pričevanja v veri,
- odkrivati srčiko nove evangelizacije in 
pastoralne prenove v Cerkvi na Slovenskem,
- bolj celostno odgovoriti na pastoralne izzive 
v Cerkvi na Slovenskem.

Pri predavanjih lahko udeleženci aktivno sodelujejo.
Potekajo ob sredah od 16.30 do 20.45.
Dopolnjujejo jih štirje praktično-izkustveni vikendi.

Vpis do 15. septembra.

Cena: 750 € na leto.

Možno je tudi plačilo na obroke.

Informacije:

- na spletni strani Teološke fakultete
http://www.teof.uni-lj.si,
kjer si lahko ogledate tudi predstavitveni film.

- pri doc. dr. Ivanu Platovnjaku,
GSM: 051/613-373,
e-naslov: ivan.platovnjak@teof.uni-lj.si.

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.t
e

o
f.

u
n

i-
lj

.s
i

višja znanstvena sodelavka 

dr. Irena Avsenik Nabergoj.

Program obsega 40 kreditnih točk (ECTS), 
deset predmetov in poteka dve leti.

Informacije tudi pri
ge. Ani Rožman, 01 232 56 86,
referatIZP@teof.uni-lj.si 

doc. dr. Snežna Večko OSU

as. dr. Damjan Ristić

as. mag. Iva Nežič Glavica

Pomoč pri celostni osebni rasti ...



- graditve osebnega odnosa z Bogom,
-c elostne osebnostne rasti,
-k rščanske in drugih duhovnosti,
-o sebnega duhovnega spremljanja,
-v odenja manjših skupin,
-p riprave in vodenja molitvenih in duhovnih vaj.

Priložnost, da si pridobite zanje in izkušnje iz:

Znanje in izkustvo duhovnosti
se medsebojno plemenitita in

spodbujata človekovo osebno rast.
Študij in vaje omogočajo, da bolj celostno

doumemo duhovnost, zaživimo iz spoznanja
in drugim posredujemo resnično bogastvo 

duhovnega življenja.

Sadove programa uživam                                  
tako na področju osebne                             

duhovne rasti, kakor tudi pri           
razumevanju širših                            

družbenih vprašanj in                        
sprejemanju duhovnih                               

izkustev posameznikov.                            
(Sonja Pungertnik)

Študij mi je pomagal pri duhovni rasti in me 
hkrati usposobil za praktično pomoč              

pri duhovni rasti drugih.                        
(Bojana Novljan)

Vrednost vidim v tem, da lahko življenjske 
duhovne izkušnje bolj povežem med seboj, 

razumem in prepoznam smeri svoje duhovne 
poglobitve, se bolj zavem potez svoje 

duhovnosti, obnovim znanje o duhovnosti        
in ga poglobim z novimi vidiki.                              

(s. Metka Capuder OSU)

Všeč mi je bilo, ker sem tempo študija lahko
povsem prilagodila svojim zmožnostim,
potrebam in željam. (Anamarija Kobal)

Duhovno izpopolnjevanje bi svetovala 
radovednim ne-vernim ljudem, 
ker je to odličen način, da dobijo 
vpogled v skrivnost vere,
začutijo resnico in odstrejo 
tančice predsodkov. 
(Tatjana Krašna)

Program poleg bogatega teoretičnega 
znanja in praktičnih vaj 
nudi možnosti za pogovore in izmenjavo 
izkušenj duhovnega življenja 
med udeleženci, ki so različnih starosti, 
iz različnih stanov in poklicev. (Mario Plešej)

Glede časovne obremenitve bi dodal, da en 
dan v tednu ni bila pretirana odsotnost v družini, 
je pa vsebina poslušanega to nagradila.
(Silvo Bukovec)

Pričevanja: Pričevanja:
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