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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.

 Branko Klun Transhumanizem in transcendenca človeka
 Vojko Strahovnik Vrline in transhumanistična nadgradnja človeka
 Roman Globokar Normativnost človeške narave v času biotehnološkega izpopolnjevanja
	 Bojan	Žalec	 Liberalna evgenika kot uničevalka temeljev morale
 Borut Pohar Transhumanizem v službi človekove odgovornosti do stvarstva
	 Mari	Jože	Osredkar	 Religija kot izziv za transhumanizem
	 Ivan	Platovnjak	idr.	 To Live a Life in Christ's Way
	 Tadej	Stegu	 Transhumanizem in krščanska antropologija
	 Janez	Vodičar	 Transhumanizem in katoliška vzgoja
	 Andrej	Šegula	 Transhumanizacija v športu in pastorala 
	 Simon	Malmenvall	 Onkraj geografskih in kulturnih meja
	 Stanislav	Slatinek	 Pravica do pravične sodne odločitve ob sumu spolne zlorabe ...
	 Piotr	Roszak	idr.	 Seeing God: Thomas Aquinas on Divine Presence in the World
	 Maciej	Raczyński-Rożek	 The Church as the Realization of the Nature of Man... 
	 Michal	Valčo	idr	 Štefan Osusky’s Theological-Prophetic Criticism...
	 Nik	Trontelj	 Delovanje p. Benigna Snoja med slovenskimi izseljenci v Egiptu
 Ljubo Lah Romanska arhitektura v Burgundiji
 Sonia Vaupot The Relationship between the State and the Church in Vietnam ...
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