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Andrej Lažeta

Vpliv verskih resnic o Mariji na duhovno, moralno in kulturno življenje prekmur-
skih Slovencev v prvi polovici 20. stoletja. Doktorska disertacija. Mentor: Anton 
Štrukelj. Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta. 2021. IX,  409 str. https://re-
pozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=134100&lang=slv

Doktorand Andrej Lažeta (rojen 1. 7. 1989 v Celju) je pod mojim mentorstvom 
leta 2014 izdelal in uspešno zagovarjal diplomsko nalogo z naslovom „Posvetitev 
Mariji v spisih dr. Antona Strleta“. Diplomska naloga je bila nagrajena na Tomaže-
vi proslavi za poseben dosežek na področju dogmatike. Vsebino je predstavil na 
simpoziju o božjem služabniku Antonu Strletu in v tisku. 

Istega leta je vpisal doktorski študijski program tretje stopnje Teologija, podro-
čje teologija. Dispozicijo doktorske disertacije je oddal 20. 8. 2015, Senat Teološke 
fakultete jo je potrdil 9. 5. 2016, Komisija za doktorski študij Univerze v Ljubljani 
pa 7. 2. 2017. Za mentorja je bil imenovan prof. dr. Anton Štrukelj. 

Doktorand se je takoj zavzeto lotil študija. Zbiral je gradivo in mi sproti pošiljal 
posamezna poglavja. Skrbno je raziskoval, kako so štiri verske resnice o preblaže-
ni Devici Mariji vplivale na duhovno, moralno in kulturno življenje prekmurskih 
Slovencev v prvi polovici 20. stoletja. Pri izdelavi disertacije je pokazal vnemo, 
samostojnost in kritičnost. Hkrati je vsako leto objavljal članke in razprave. V ce-
loti je doslej objavil 46 enot. Najpomembnejše so:

 – „Zgodovinska središča Marijinega češčenja na ozemlju današnjega Prekmurja“ 
(Bogoslovni vestnik 78, št. 2:543–556),

 – „Vpliv kajkavskih molitvenikov na prvi prevod Marijinih litanij v staro knjižno 
prekmurščino“ (Bogoslovni vestnik 78, št. 4:1051–1073 [soavtor dr. Domen 
Krvina]),

 – „Pomen Jožefa Klekla za priključitev Prekmurja h Kraljevini SHS“ (Res novae 4, 
št. 2:39–66),

 – „Doprinos soboške škofije v severovzhodni Sloveniji oz. Pomurju“ (Acta Eccle-
siastica Sloveniae 42:193–200),

 – Samostojna publikacija (2019): Povsod pokažimo, da smo Slovenci: Kaj se je v 
Prekmurju godilo leta 1918 in do poletja 1919?. 

Kandidat je doktorsko disertacijo oddal dne 11. 1. 2021, Senat Teološke fakul-
tete pa je dne 21. 6. 2021 potrdil pozitivne ocene in imenoval komisijo za zagovor 
doktorske disertacije.

 Anton Štrukelj




