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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.

 Slavko Krajnc Gostoljubje – osebna izkaznica liturgičnega in pastoralnega sodelavca

 Samo Skralovnik et al.  The Old Testament Background of ,Desire‘ in 1 Cor 10:6

 Irena Avsenik Nabergoj Izvori in strukture biblične pridige

 Cvetka Rezar Pomen Slomškovega pridižnega jezika za slovensko knjižno normo

 Miguel Brugarolas God’s Sanctity, Human Frailty and the Shape of Christian Vocation

 Marcin Godawa Imaginative Contemplation based on The Starlight Night

	 Matjaž	Muršič	Klenar	 Možnosti dialoga v sodobni sekularni družbi

 Mario Wintersteiger Enlightenment from the Orient

	 Stanislav	Slatinek	 Izbira upravnega kazenskega postopka za vzpostavitev pravičnosti

	 Sebastijan	Valentan	 Primerjalnopravni vidik omejitve verske svobode 

	 Jelka	Piškurić	 Katoliška Cerkev v dokumentih Arhiva Jugoslavije

	 Damjan	Hančič	 Položaj Katoliške cerkve na Kamniškem v obdobju 1965–1975

	 Peter	Ivanič	 Christianization of the Territory of Today’s Moravia and Slovakia

 Simon Malmenvall et al. Jovan Vladimir of Dioclea

 Piotr Roszak et al.  A Pilgrim Blessing – an Alluring Folklore or Expression of Piety?
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