
2020 • 2Letnik 80

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.

	 Janez	Vodičar	 Kritika sekularizacij
	 Bojan	Žalec	 Rezilienca, teologalne kreposti in odzivna Cerkev
	 Branko	Klun	 Rezilienca in resonanca
	 Robert	Petkovšek	 »O pravi razdalji«
	 Vojko	Strahovnik	idr.	 Etični vidiki uporabe algoritemskega odločanja ...
	 Mari	Jože	Osredkar	 »Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten« (2 Kor 12,10b)
	 Janez	Potisek	idr.	 Jezik nasilja nekoč, svoboda izražanja danes
	 Ivan	Platovnjak	 Družine s predšolskimi otroki potrebujejo pri svojem poslanstvu ...
	 Erika	Prijatelj	 Pomen kontekstualne formacije za razvijanje človekove rezilientnosti
	 Roman	Globokar	 COVID-19, nacionalna država in družbeni nauk Cerkve
	 Tadej	Strehovec	 Institucionalna religijska rezilientnost v času pandemije ...
	 Stanislav	Slatinek	 Pastoralno-liturgična navodila slovenskih škofov ...
	 Tomaž	Erzar	 Stiska, iskanje opore, predanost in razvijanje odpornosti
	 Tadej	Stegu	 Pandemija in oznanilo kerigme
	 Andrej	Šegula	 Sledi rezilientnosti
	 Stjepan	Štivić	 Body in Temptation
	 Simon	Malmenvall	 Samožrtvovanje in stanovitna ljubezen do bližnjega ...
	 Andrey	V.	Korzhuev	idr.		 The Dialogue between Religious Educational Tradition ...

Theological Quarterly
Ephemerides theologicae




