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40 let EKUMENSKIH SIMPOZIJEV 
 

Maribor 1974 – Maribor 2014  
 
Vatikan II: Odlok o ekumenizmu: začrtal novo mejo v razumevanju 
krščanskih Cerkva. 
Januar 1974: Jugoslovanska škofovska konferenca v Zagrebu sprejme 
dokument Prenova in sprava („vsem članom katoliške Cerkve v 
Jugoslaviji za oživljanje ekumenskega duha in prizadevanja“) (V 
edinosti 1974, 7-14). 
 
Takratni mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik, predsednik komisije 
za ekumenizem pri Jugoslovanski škofovski konferenci, sprejme in 
podpre zamisel teoloških ekumenskih simpozijev v Jugoslaviji, za 
katere sta dala pobudo Slovenski ekumenski svet in Teološka fakulteta 
v Ljubljani z oddelkom v Mariboru. Že za prvi ekumenski simpozij v 
Mariboru sta skrb prevzela dr. Stanko Janežič in Jože Vesenjak. Stanko 
Janežič je sodeloval pri organizaciji vseh naslednjih simpozijev vse do 
leta 1990. Ti so bili v izmenični organizaciji ljubljanske (katoliške), 
zagrebške (katoliške) in beograjske (pravoslavne) teološke fakultete, 
vsako drugo leto.  
Delo simpozijev so vsa leta podpirali vsakokratni dekani omenjenih 
fakultet in najvišji cerkveni dostojanstveniki. 
 
Najvidnejši sodelavci, organizatorji ekumenskih simpozijev so bili: 
 
dr. Franc Perko (Ljubljana) 
dr. Stanko Janežič (Maribor) 
dr. Čedomir Drašković (Beograd) 
dr. Tomislav Šagi-Bunić (Zagreb) 
dr. Atanasije Jevtić (Beograd) 
dr. Vekoslav Grmič (Maribor) 
dr. Josip Horak (Zagreb) 
dr. Vjekoslav Bajsić (Zagreb) 
 
Po simpozijih so izšli zborniki z objavljenimi referati in koreferati ter 
Skupno poročilo simpozija, ki je v glavnem vedno bilo objavljeno v 
Ekumenskem zborniku. 
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Maribor 1974 
 
 
 

          
Beograjski gostje pred vrati Teološke Med predavanji  (dekan dr. Smolik, dr.  

fakultete v Mariboru   Dimitrijevič, dr. Turk, dr. Grmič, 

škof dr. Držečnik 

 

     
Med diskusijo (dr. Jevtić)               Med predavanji (spredaj dr. Kašić in  

dekan dr. Šagi-Bunić) 

 

 

          
Predsedstvo ekumenskega simpozija Udeleženci simpozija na Ptujski gori 

dr. Janežič, dr. Bajsić, dr. Drašković 
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Maribor  1974  
 
Prvi ekumenski simpozij 
 

Pastoralni problemi kristjanov v Jugoslaviji v zvezi z 
zakramenti, posebno evharistijo 

 
 
Organizirala Teološka fakulteta v Ljubljani z oddelkom v Mariboru. 
Sodelovalo osem predavateljev s teoloških fakultet iz Slovenije, 
Hrvaške in Srbije, gostje pa so prišli tudi iz Makedonije. Vseh 
udeležencev simpozija je bilo okrog 70. 
Uvodno bogoslužje je imel predsednik ekumenske komisije pri 
Jugoslovanski škofovski konferenci mariborski škof dr. Maksimilijan 
Držečnik. 
 
Predavatelji, teme: 
 
Franc Perko, Pomen zakramentov za rast Cerkve 
Adalbert Rebić, Uloga euharistije u prvoj Crkvi 
Atanasije Jevtič, Euharistija u istočnoj Crkvi 
Anton Strle, Evharistija v razvoju zahodne Cerkve 
Čedomir Drašković, Pastoralni značaj euharistije u Crkvi danas 
Tomislav Ivančić, Euharistija i župna zajednica 
Vekoslav Grmič, Evharistija in oznanjevanje 
Josip Turčinović, Včlenitev v Kristusovo skrivnostno telo 
 
 
Ob sklepu simpozija je mariborski škof dr. Držečnik udeležencem 
podaril ekumensko izdajo Svetega pisma, ki je izšla v tem letu. 
Udeleženci so obiskali romarsko Marijino cerkev na Ptujski gori. 
 
Razprave s simpozija: Ekumenski zbornik 1974, str. 15-141. 
Franc Svoljšak, Poročilo o Ekumenskem simpoziju: Ekumenski 
zbornik 1974, 125-141. 
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Lovran 1976 
 

  
Predsedstvo II. ekumenskega simpozija:  Med predavanjem dr. Vekoslava Grmiča 

dr. Šagi Bunič, dr. Čedomir Draškovič  

in dr. Franc Perko 

        
Udeleženci simpozija v Evfrazijevi baziliki       Ob predstavitvi skupnega sporočila II.  

v Poreču           simpozija (dr. Šagi-Bunić. Dr. Perko,  

            dr. Jevtić) 

  

                               
Na sprejemu pri nadškofu Pavlišiću    Zbornik II. simpozija 

v novem samostanu nad Reko. 
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Lovran 1976  
 
Drugi ekumenski simpozij  
 

 
Evangelizacija v našem prostoru  

in času 
 

Organizirala ga je zagrebška katoliška teološka fakulteta.  
Sodelovali so 4 glavni predavatelji in koreferenti, vseh udeležencev je 
bilo okrog osemdeset.  
Simpozij je odprl reški nadškof dr. Josip Pavlišić. 
 
 
Predavatelji, teme: 
 
Čedomir Drašković, Evangelizacija in njeni pojavi pri pravoslavnih 
Tomislav Šagi-Bunič in Josip Turčinović, Fenomenologija 
evangelizacije pri katoliških kristjanih na naših tleh 
Valter Dermota, Pospeševalni in zaviralni dejavniki pri evangelizaciji, 
psihološko-sociološki vidik 
Vekoslav Grmič, Prednosti in težave sodobne evangelizacije – 
teološko-pastoralni vidik 
 
Sklep simpozija je bil v starokrščanski baziliki v Poreču, pravoslavni 
duhovniki so imeli pred simpozijem  svojo liturgijo v pravoslavni cerkvi 
sv. Jurija na Sušaku. 
 
Razprave s simpozija: Evangelizacija u našem prostoru i vremenu, 
Zagreb 1977;  Ekumenski zbornik 1977, 10-99. 
Skupno sporočilo:  Ekumenski zbornik 1977, 95-99. 
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Aranđelovac 1978 
 

      
Delovno predsedstvo III. simpozija – dekani  Del udeležencev III. simpozija pred hotelom 

treh fakultet:  dr. Čedomir Drašković,  »Staro zvanje« v Aranđelovcu. 

 dr. Celestin Tomić, dr. Franc Perko 

 
 

      
Prota Milutinh Petrović s predstavniki   dr. Blagota Gardašević, Trajan Mitrevski in  

makedonskih teoloških šol: Jovan Boškovski Branko Cisarž 

in Trajan Mitrevski ter Petar Jordanov 

 

          
Ekumenisti: dr. Josip Horak, dr. Čedomir   dr. Sava Vuković, episkop šumadijski 

Drašković, dr. Stanko Janežič 
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Aranđelovac 1978  
  
Tretji simpozij - Medfakultetni ekumenski simpozij 
 

Cerkev v sodobnem svetu 
 
Organizirala beograjska teološka fakulteta – Pravoslavni bogoslovski 
fakultet. Kronist je o njem zapisal, da je to bil veličasten zbor 
predstavnikov teološke misli in ekumenskega duha v Jugoslaviji, kjer ni 
šlo  za “kakšno skromno srečanje, ampak za resnično manifestacijo 
veljave in vrednosti vere, Cerkve, bratstva med narodi in posebej 
ekumenizma“ (V edinosti 1978, 90-92).  
Med 100 udeleženci so bili prvič prisotni tudi predstavniki 
evangeličanske slovaške Cerkve, uradno je bila zastopana 
makedonska pravoslavna teološka fakulteta in muslimanska visoka šola 
iz Sarajeva, vidno pa so bili zastopani protestanti. Uradno ime simpozija 
je že bilo Medfakultetni ekumenski simpozij. Na simpoziju so bila tri 
glavna predavanja, po katerih so se zvrstili številni koreferati (skupaj 
16).  
 
Predavatelji, teme: 
Vekoslav Grmič, Krščansko pojmovanje edinosti in medsebojne 
odvisnosti človeka in sveta  
Dimitrije Dimitrijević, Kristan dveh svetov 
Tomislav Šagi-Bunć, Ekumensko gibanje in ekumenska prizadevanja 
v sodobnem svetu 
 
Ob začetku je bilo v aranđelovski cerkvi kratko molitveno bogoslužje, ob 
sklepu pa slovesna arhierejska liturgija, oboje pod vodstvom episkopa 
Sava. Navzoča sta bila tudi domači kragujevški episkop dr. Sava 
Vuković in škof evangeličanske s1ovaške Cerkve dr. Juraj Struharik iz 
Novega Sada. Zadnji dan je bil na sporedu obisk Topole, Oplenca in 
Kragujevca. 
 
Razprave s simpozija: Crkva u savremenom svetu 1979 (160 str. s 
slikovno prilogo); Ekumenski zbornik 1979. 
Sporočilo III. Ekumenskega simpozija: Ekumenski zbornik  1979,130 
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Ljubljana 1980 
 

   
Predsedstvo simpozija in         Profesorji: dr. Perko, dr. Šagi-Bunić, 

prof. Drašković.          dr. Duda in dr. Grmič. 

            

 

 
Dr. Jevtić 

 

  
 

      Udeleženci IV. Ekumenskega simpozija na dvorišču  

      Teološke fakultete v Ljubljani.
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Ljubljana 1980 

 
Četrti medfakultetni ekumenski simpozij  
 

 
Duhovno življenje na naših tleh 

 
Organizirala Teološka fakulteta v Ljubljani. Prisotnih sto pripadnikov 
različnih veroizpovedi oziroma Cerkva iz Ljubljane, Zagreba in 
Beograda; predstavniki bogoslovne fakultete makedonske pravoslavne 
Cerkve iz Skopja, bibličnega inštituta binkoštne Cerkve iz Zagreba, 
visokih bogoslovnih šol iz Đakova, Makarske, Reke, Sarajeva, Splita, 
Prizrena itd. Z udeležbo in sprejemi so simpoziju dali pečat najvišji 
predstavniki teoloških fakultet, Cerkva – škofje katoliške Cerkve, kakor 
najvidnejši predstavniki posvetne oblasti. Udeleženci so ocenili, da je 
bila tema simpozija nepričakovano izjemno plodna, saj je omogočila 
„avtoidentifikacijo posameznih krščanskih okolij na jugoslovanskih tleh“, 
kjer za tiste čase preroško „ne gre le za ekumenizem v ožjem pomenu, 
ampak za ekumenski dialog z vsemi ljudmi dobre volje, od katerega je 
odvisna prihodnost naših narodov in vsega človeštva“ (V edinosti 1980, 
76). 
 
Predavatelji, teme: 
 
Atanasije Jevtić, Osnovne značilnosti duhovnega življenja pri 
pravoslavnih Srbih  
Tomislav Šagi-Bunić, Oris profila duhovnega življenja katoliškega 
krščanstva v hrvaškem narodu 
Jože Rajhman, Duhovno življenje na slovenskih tleh 
Poleg glavnih predavateljev je bilo veliko kratkih koreferatov: 5 srbskih, 
kar 12 hrvaških in 7 slovenskih. 
 
 
Razprave s simpozija so objavljene v različnih publikacijah. 
Sporočilo v: Ekumenski zbornik 1981, 67-80. 
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Zagreb 1982 
 
Peti medfakultetni ekumenski simpozij 
 

Jezus Kristus, edini odrešenik sveta – oznanilo 
odrešenja danes 

 
Organizirala zagrebška katoliška bogoslovna fakulteta. Med 70 in 90 
udeležencev je prišlo s teoloških fakultet in visokih bogoslovnih šol iz 
Ljubljane, Zagreba, Beograda, Skopja, teološke fakultete Matije Vlačića 
Ilirika iz Zagreba, Bibličnega inštituta binkoštne Cerkve iz Zagreba. 
Poleg škofov Zvekanovića in Grmiča se je simpozija udeležil tudi 
Stjepan Schmidt, član tajništva za edinost kristjanov v Rimu. 
 

Predavatelji, teme:  
 
Stojan Gošević, Jezus Kristus edini Odrešenik sveta v tradiciji pravoslavne 
Cerkve  
Aldo Starič, Jezus Kristus edini Odrešenik sveta v tradiciji katoliške Cerkve  
Atanasije Jevtić, Jezus Kristus edini odrešenik sveta v pravoslavni misli 
danes  
Anton Strle, Jezus Kristus edini Odrešenik sveta v katoliški teologiji danes  
Marijan Valković, Jezus Kristus - izziv za naš čas 
 
Predavanja je dopolnjevalo še 15 koreferatov, ki so jih pripravili predavatelji 
beograjske, zagrebške in ljubljanske teološke fakultete. 
 
Uvodno evharistično bogoslužje je v zagrebški stolnici vodil subotiški škof 
Matiša Zvekanović, predsednik ŠKJ, pravoslavno liturgijo pa tretji dan 
simpozija »jeromonah« dr. Amfilohije Radović v zagrebški pravoslavni cerkvi, 
ob navzočnosti zagrebškega metropolita Jovana Pavlovića.  
Zadnji dan srečanja je bil na sporedu skupen izlet v Hrvaško Zagorje in 
romanje k Mariji Bistrici. 
Udeleženci so tudi, kot na prejšnjih simpozijih pripravili skupno Sporočilo o 
svojem delu ter izbrali temo za naslednji simpozij, ki naj bi ga čez dve leti 
organizirala teološka fakulteta v Beogradu. 
 
Razprave s simpozija: Isus Krist - jedini Spasitelj svijeta, Zagreb 1984  
Poročilo s simpozija: Ekumenski zbornik 1983, 77-84. 
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 Studenica 1984 
 
Šesti medfakultetni ekumenski simpozij 
 
 

Čas Svetega Duha – čas Cerkve 
 
 

Šesti medfakultetni ekumenski simpozij je organizirala beograjska 
teološka fakulteta od 27. do 30. septembhra 1984 v starodavnem 
srbskem samostanu Studenica (ustanovljen leta 1186). 
Predavanja so obravnavala trinitarični, ekleziološki in sodobni vidik 
pnevmatologije. Poleg štirih temeljnih predavanj je snov dopolnjevalo 
tudi 9 koreferatov. 
 
Predavatelji, teme: 
 
Tomislav Šagi-Bunić, Rimskokatoliška teologija o Svetem Duhu  
Atanasije Jevtić, Pravoslavna teologija o Svetem Duhu 
France Perko, Sveti Duh v Cerkvi  
Amfilohije Radović, Današnji čas kot čas Svetega Duha 
 
 
Na začetku simpozija je bilo vzhodno bogoslužje v studeniški 
bogorodični cerkvi, ob sklepu pa v samostanu Gradac, oboje pod 
vodstvom žičkega episkopa Stefana. Ob povratku so udeleženci 
simpozija obiskali tudi samostan Žiča. Kronist je zapisal: »Na vse sta 
napravila močan vtis  samota kraja in ozračje vzhodne duhovnosti, ki je 
odsevalo zlasti iz starih božjih hramov, ikon in liturgičnih spevov.« (BV 
1994: 373). 
 
Razprave s simpozija: Vreme Duha - vreme Crkve, Beograd 1984. 
Slovenski Ekumenski zbornik je objavil skupno Sporočilo in spominski 
zapis Jožeta Vesenjaka v: Ekumenski zbornik 1985, 72-75. 
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 Stična 1986 
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Stična 1986 
 
Sedmi medfakultetni ekumenski simpozij  
 
 

Skrivnost Cerkve in službe v Cerkvi 
 

 
Sedmi medfakultetni ekumenski simpozij je organizirala Teološka 
fakulteta v Ljubljani. Udeležile so se ga fakultete, ki so bile povabljene 
že na prejšnjih šest simpozijev, z okoli 80 udeleženci. Ti so ob sklepu 
ugotavljali, da so taka srečanja koristna in potrebna. V tem letu miru so 
želeli priklicati v zavest osnovno Kristusovo besedo iz poslednje sodbe 
‚karkoli ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših, ste meni storili‘ 
(Mt 25,40), s čemer so izpostavili svoja prizadevanja za civilizacijo 
ljubezni in miru (V edinosti 1986, 128). 
 

Predavatelji, teme: 
 

Atanasije Jevtić, Biblično in zgodnjekrščansko pojmovanje Cerkve in 
služb v Cerkvi 

Dimitrije Kalezić, Pravoslavni nauk o skrivnosti Cerkve, o službah in 
cerkveni ureditvi  

Mato Zovkić, Katoliški nauk o skrivnosti Cerkve, o službah in cerkveni 
ureditvi  

Ludvik Jošar, Skrivnost Cerkve in službe v cerkvenih skupnostih, ki so 
izšle iz reformacije  

Stanko Janežič, Problematika cerkvenih služb v ekumenskem 
dialogu). 
 
Glavna predavanja  je spremljalo 10 koreferatov, ki so osvetljevali 
ekleziološka vprašanja krščanskega Vzhoda in Zahoda. 
 
Razprave s simpozija: Skrivnost Cerkve in službe v Cerkvi, Ljubljana 
1986 
Skupno Sporočilo simpozija v: Ekumenski zbornik 1987, 120-128. 
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Đakovo 1988 
  
Osmi medfakultetni ekumenski simpozij 
 
 

Evharistija v veri in življenju Cerkve 
 

 
Osmi medfakultetni ekumenski simpozij je organizirala zagrebška 
teološka fakulteta. Prisotni so bili zastopniki vseh katoliških, 
pravoslavnih, evangeličanskih ter islamskih teoloških fakultet in visokih 
bogoslovnih šol s celotnega takratnega jugoslovanskega območja. 
Razpravljali so na temo Evharistija v veri in življenju Cerkve. Ob sklepu 
simpozija pa so si bili edini, da so taka srečanja potrebna in v več 
pogledih koristna, še več, „potrebna in blagodejna so za boljše 
medsebojno spoznavanje, spoštovanje, razumevanje in resnično 
zbliževanje v Kristusu“ (V edinosti 1988, 48). 
 
Predavatelji, teme: 
 
Anifilohije Radović, Evharistija v veri in življenju pravoslavne Cerkve  
Anton Nadrah, Evharistija v veri in življenju Katoliške Cerkve  
Ratko Perić, Evharistija v dosedanjem ekumenskem dialogu 
 
Ob glavnih temah je bilo 19 kratkih koreferatov.  
 
Zvečer prvega delovnega dneva je bilo v đakovski katedrali, ki jo je njen 
graditelj škof Josip Juraj Strossmayer posvetil Božji slavi, edinosti 
Cerkva, slogi in ljubezni svojega Ijudstva (1882), slavnostno 
somaševanje, ki ga je vodil đakovski škof Ćiril Kos. 
  
Razprave s simpozija v različnih publikacijah 
Sporočilo o delu VIII. medfakultetnega ekumenskega simpozija, v: 
Ekumenski zbornik 1989, 43-481. 
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1990 Beograd 
 
Deveti medfakultetni ekumenski simpozij 
 
 

Zakrament svetega krsta 
 
Organizirala Pravoslavna teološka fakulteta v Beogradu. Leto, ki je v 
Evropi zaznamovano z demokratičnimi procesi po padcu železne 
zavese in začetkom razpada Jugoslavije, je tudi na področju 
ekumenskega dialoga postalo prelomnica v dotedanjih prizadevanjih za 
zbliževanje teološke misli pripadnikov različnih verstev in Cerkva na 
ozemlju takratne Jugoslavije. Odnosi med fakultetami so se začeli 
krhati, saj se zagrebška Teološka fakulteta simpozija ni udeležila in ta 
je potekal v „okrnjeni sestavi“. Profesorji Ljubljanske teološke fakultete 
so na simpoziju sodelovali ob vednosti in pristanku zagrebške teološke 
fakultete.  
 
Simpozij je bil posvečen, kot je bilo sklenjeno v Đakovu, zakramentu svetega 
krsta. Navzočih je bilo okrog 50 udeležencev iz Ljubljane, Maribora in Srbije. 
Zbrali so se v samostanu Kaona in najprej prisostvovali slovesnemu obredu 
krsta odraslih krščencev po starokrščanskem običaju s potapljanjem v 
krstilnici. Obred s celotno liturgijo, ki je sledila procesiji v samostansko cerkev, 
je vodil banatski škof in teološki profesor Amfilohije Radović.  
 
Predavatelji, teme: 
Pribislav Simić, Krščevanje v starodavni Cerkvi  
Jože Vesenjak, Slavje krsta v rimskokatoliški Cerkvi - sedanja praksa v 
Sloveniji  
Amfilohije Radović, Sodobna vprašanja krsta v pravoslavni Cerkvi 
Drago Ocvirk, Krst in poslanstvo  
Dobrivoje Midić, Krst in evharistija 
 
V sklepu simpozija so udeleženci zapisali, da bo prihodnji, 10. simpozij leta 
1992, organizirala Teološka fakulteta v Ljubljani na temo Poslanstvo naših 
Cerkva v Evropi, kar iz znanih zgodovinskih razlogov ni bilo uresničeno.  
Skupno sporočilo  s simpozija, v: Pravoslavlje 24 (1990), 2. 
Poročilo o IX. ekumenskem simpoziju: Ekumenski zbornik 1991, 128-130. 
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Maribor 2012 

 
Udeleženci simpozija Verstva v dialogu s sodobno kulturo 

 

 
Okrogla miza: dr. Kuzmič, dr. Vukašinović, dr Grabus, dr. Štuhec in dr. Osredkar 

 

 
Organizacijski odbor s Hansom Küngom: dr- Štrubelj, dr. Štuhec,  

dr. Krajnc-Vrečko, dr. Küng, dr. Lah, dr. Gerjolj.
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Maribor 2012 
 
Mednarodni znanstveni simpozij 
 

Verstva v dialogu s sodobno kulturo 
 

 
Po dvajsetletni prekinitvi ekumenskih simpozijev na nekdanjem 
jugoslovanskem ozemlju je bila v letu 2012 znova obujena ta tradicija, s 
tem da se je ekumenski simpozij razširil v medverstveni simpozij ter 
tako v okviru Evropske prestolnice kulture (EPK 2012) znova združil 
nekatere starejše, predvsem pa teologe mlajše generacije.  
 
Predavatelji, teme: 
 
Hans Küng Kaj povezuje in ohranja sodobno družbo: svetovne religije 
– svetovni mir – svetovni etos  
Vladimir Vukašinović, Pravoslavna Crkva i savremeni laiciteti - dijalog 
Peter Kuzmič, Med sekularizacijo in (re)tradicionalizacijo: dileme in 
izzivi sodobnih ekumenskih gibanj  
Nedžad Grabus, Islam in sekularna družba 
Bogdan Dolenc, Ekumensko gibanje včeraj, danes, jutri 
 
Poleg glavnih predavateljev je sodelovalo še 23 predavateljev po 
vzporednih sekcijah. 
 
Okrogla miza ob sklepu simpozija, na kateri so sodelovali predstavniki 
vseh štirih veroizpovedi (Vukašinović, Grabus, Štuhec, Kuzmič), je 
povzela tridnevno dogajanje in strnila misli domala vseh udeležencev: 
nujno je bilo oživiti ekumenske simpozije z nekdanjega skupnega 
prostora. Ideja o medkulturnem dialogu se začenja pri priznavanju 
oziroma razumevanju razlik in večplastnosti sveta, v katerem živimo. 
Religije morajo nujno poznati in priznati sebe ter svoje poslanstvo, šele 
potem bodo zmogle priznati in spoštovati druge, kar je osnovno vodilo 
medverstvenega in medkulturnega dialoga. 
 
Razprave s simpozija: Bogoslovni vestnik  (2012), št. 4:497-664. 
Poročilo s simpozija »Poznati sebe in spoštovati druge«, v: Ekumenski 
zbornik 2012, 99-110 
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Beograd 2013 
 
Mednarodni znanstveni simpozij 
 

 

Tradicija sv. Cirila in Metoda ter jezik in poslanstvo 
Cerkve v 21. stoletju 

 
 
Med drugimi so bili ponovno prisotni predavatelji nekdanjih nosilk 
ekumenskih medfakultetnih simpozijev, in sicer Pravoslavne teološke 
fakultete Beograd, Katoliške teološke fakultete Zagreb in Teološke 
fakultete Ljubljana. 
Dekana iz Beograda in Zagreba ter prodekan iz Ljubljane so se tudi na 
uradnem sestanku dogovorili za nadaljnje medfakultetno sodelovanje 
na področju znanstvenega in pedagoškega dela. 
 
 

 
 
 

 
 

Vodstvo beograjske teološke fakultete s pravoslavnimi cerkvenimi 
dostojanstveniki  na simpoziju decembra 2013 
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PODPIS SPORAZUMA O SODELOVANJU MED FAKULTETAMI – 
marec 2014 
 
 
 
Na Tomaževi proslavi, 3. marca 2014, je Teološka fakulteta Univerze v 
Ljubljani  slovesno podpisala sporazum o medfakultetnem sodelovanju 
s  Pravoslavno teološko fakulteto Univerze v Beogradu, Katoliško 
teološko fakulteto iz Đakova Univerze v Osijeku in obnovila pogodba s 
Katoliško teološko fakulteto Univerze v Zagrebu. Sporazum  so 
podpisali dekani dr. Tonči Matulič iz Zagreba, dr. Predrag Puzovič iz 
Beograda, dr. Pero Aračić iz Đakova in dr. Christian Gostečnik, 
Teološka fakulteta Ljubljana. 
 

  
Podpis sporazuma dr. Gostečnik    Podpis sporazuma dr. Gostečnik 
in dr. Matulič Zagreb      in dr. Puzović, Beograd 
 
 

   
            Podpis sporazuma dr. Gostečnik in  
            dr. Aračić, Đakovo 
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Maribor 2014 
 

Teologija v dialogu 
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