
2018 • 4Letnik 78

UDK 2(05) ISSN 0006 – 5722

Glasilo Teološke fakultete Univerze v Ljubljani
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MAGNA CHARTA
FACULTATIS THEOLOGICAE LABACENSIS

Teološka fakulteta, ki ima korenine v srednjeveških samostanskih in katedralnih 
sholah in najodličnejše mesto na prvih univerzah, je tudi ena od petih 
ustanovnih fakultet Univerze v Ljubljani. Njeni predhodniki so bili jezuitski 
kolegij, ki je deloval v Ljubljani v letih od 1601 do 1773, vrsta drugih redovnih 
visokih šol in škofijske teološke šole. Kakor ob svojih začetkih želi Teološka 
fakulteta tudi na pragu 3. tisočletja ob nenehni skrbi za prvovrstno kvaliteto 
pedagoškega in raziskovalnega dela razvijati svoj govor o Bogu in o človeku, 
o božjem učlovečenju in o človekovem pobožanstvenju, o stvarstvu in o 
človekovem poseganju vanj, o začetkih vsega in o končnem smislu, o Cerkvi 
in o življenju v njej.

Opirajoč se na Sveto pismo in na izročilo in ob upoštevanju dometa človekove 
misli, usposablja svoje študente za jasen premislek o témah presežnosti in 
tukajšnjosti, vere in razodetja, kanonskega prava, morale in vzgoje. Kot 
katoliška fakulteta v zvestobi kulturnemu krogu, iz katerega je izšla, sledi 
avtoriteti cerkvenega učiteljstva in skrbi za intelektualno pripravo kandidatov 
na duhovništvo in za duhovno rast laiških sodelavcev v Cerkvi in v širši družbi.

 RAZPRAVE NA TEMO   
	 OB	140.	OBLETNICI	ROJSTVA	FRANCA	GRIVCA	 
	 IN	10.	OBLETNICI	SMRTI	FRANCA	PERKA

 Igor Grdina Detajli na portretu generacije: Grivec, Prijatelj, Lavrin
	 Neža	Zajc	 Uvod v osebno teologijo Franca Grivca 
	 Bogdan	Dolenc	 »Ekumenizem vrnitve« v teologiji in bogoslužnih besedilih
	 Nik	Trontelj	 Grivčevo delovanje v Zagrebu in njegovi spisi v hrvaščini
 Simon Malmenvall Ekleziologija Vladimirja Solovjova v delih Franca Grivca
	 Jan	Dominik	Bogataj	 Neopatristična sinteza in ressourcement
	 Marjan	Turnšek	 Perkov nauk o Cerkvi med »starim in novim«
	 Anton	Štrukelj	 Ekumenska misel Franca Perka
	 Maja	Kaninska	 Beograjski nadškof in metropolit Franc Perko in srbski tiskani mediji
 Marko Mohor Stegnar Predstavitev objavljenih del Franca Perka
	 Stanislav	Hočevar	 Franc Perko kot beograjski nadškof
 Vinko Škafar Ekumensko delovanje Franca Perka
	 Rafko	Valenčič	 Nekaj spominov, misli in refleksij o nadškofu dr. Francu Perku
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