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Razprave na temo
Ekleziologija, ekumenizem in zgodovina:  
ob 140. obletnici rojstva Franca Grivca in 10. obletnici smrti Franca Perka

Uvodnik

Cerkev doživljam kot domovino ohranjanja spomina sredi splošnega pozabljanja 
in hkratnega hlastanja po novem. Njeno srce je obred, pri katerem se spolnjuje 
naročilo: »To delajte v moj spomin.« Vse, kar Cerkev dela – oznanjevanje evange-
lija, bogoslužje, delitev zakramentov, obhajanje godov svetnikov in še marsikaj –, 
je ena sama »memoria«, ena sama skrb, »da se kaj ne izgubi« (Jn 6,12). Vedno 
me prijetno preseneča ta tenkočutna skrb Cerkve, da se spominja tudi obletnic, 
ki navadnemu verniku sploh ne bi prišle na misel. Tako smo leta 1983 obhajali iz-
redno sveto leto ob 1950. obletnici odrešenja, leta 1987/1988 Marijino leto ob 
(približni) dvatisočletnici Marijinega rojstva, leta 2008/2009 leto apostola Pavla, 
prav tako ob dvatisočletnici njegovega rojstva. K tej pozorni skrbi spadajo tudi po-
membne obletnice koncilov in velikih svetnikov, kakor denimo sv. Terezije Avilske. 
Poslanstvo ohranjanja spomina ima tako vesoljna Cerkev kakor tudi vsaka krajev-
na Cerkev in ustanove v njenem okviru. Teološka fakulteta v Ljubljani z enoto v 
Mariboru prihodnje leto (2019) obhaja svojo stoletnico. Tudi za to znanstveno in 
vzgojno ustanovo velja znano pravilo: fakulteta so ljudje, tako tisti, ki ji danes da-
jejo življenje, in oni, ki so pred nami »prenašali težo dneva in vročino« v Gospo-
dovem vinogradu (Mt 20,12). Mednje spadata dva naša profesorja, prof. dr. Franc 
Grivec (1878–1963) in prof. dr. Franc Perko (1929–2008). V letu 2018 sovpadata 
njuni obletnici: 140. obletnica Grivčevega rojstva in 10. obletnica Perkove smrti. 
Dejstvo, da gre za dva naša glavna »domača« ekleziologa (v tujini sta delovala in 
se uveljavila tudi prof. dr. Janez Vodopivec in prof. dr. Jožko Pirc, oba na Papeški 
univerzi Urbaniana v Rimu), je bil razlog, da jima je Teološka fakulteta v februarju 
2018 pripravila kratek simpozij v organizaciji Katedre za osnovno bogoslovje in 
dialog. S tem se je fakulteta želela oddolžiti spominu dveh mož, ki sta najbolj obli-
kovala našo ekleziološko in ekumensko misel v prejšnjem stoletju, ki velja za »sto-
letje Cerkve« in »stoletje ekleziologije«. Med nami je še dosti nekdanjih slušateljev 
teologije, ki hranijo dragocene spomine na predavanja profesorja Perka, precej 
manj je tistih, ki so poslušali profesorja Grivca.

Pričujoča številka Bogoslovnega vestnika prinaša večino znanstvenih prispev-
kov, ki so bili predstavljeni na simpoziju. Izjemno obsežen znanstveni opus prof. 
Franca Grivca je bil že v preteklosti predmet temeljitega preučevanja. Njegovo 
ekleziologijo obravnava doktorska disertacija že pokojnega p. dr. Lojzeta Kovačiča 
DJ (1983). Posvečen mu je bil tudi simpozij v Rimu leta 2002, pri katerem je sode-
lovalo 21 raziskovalcev in na podlagi katerega je bil leto pozneje izdan zbornik 
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znanstvenih prispevkov. Delovanju prof. Franca Perka se je posvetil teolog Marko 
Mohor Stegnar v svoji diplomski nalogi »Prispevek nadškofa Franca Perka na te-
ološkem in ekumenskem področju« (2013). 

»Dokler se te kdo z ljubeznijo spominja, nisi popolnoma mrtev,« je zapisal raz-
svetljenec Immanuel Kant. Hvaležnemu spominu na dva moža, ki sta ljubila Cerkev, 
se poglabljala v njeno skrivnost in preučevala dediščino svetih bratov Cirila in Me-
toda, so posvečeni znanstveni prispevki v pričujoči številki Bogoslovnega vestnika.

 
Bogdan Dolenc in Simon Malmenvall, 

urednika tematskega bloka
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