




NAGOVOR DEKANA 

Pred seboj imamo brošuro z dogodki, ki jih Teološka 
fakulteta izvaja v jubilejnem akademskem letu 2019; 
 obenem z Univerzo v Ljubljani, katere soustanoviteljica je 
bila, praznuje svojo stoletnico. 

Dogodki so raznoliki, vsi pa so vpeti v isto vizijo, ki ji 
Fakulteta sledi. Temeljno poslanstvo Fakultete je odpirati 
prihodnost Cerkvi, družbi, kulturi in posamezniku. To 
dela s svojim poučevanjem, z raziskovanjem in s pripravo 
bodočih diplomantov, ki s svojo usposobljenostjo uspešno 
in strokovno spremljajo skupnosti kot duhovniki, 
redovniki, misijonarji, laični teologi, terapevti, pedagogi 
in v mnogih drugih poklicih. Dosedanje delo mnogih 
diplomantk in diplomantov je odmevno doma in po svetu.

Dogodki pa razkrivajo sedanje delo Fakultete. Fakulteta 
odgovarja na sodobne teološke, religijske in verske izzive. 
Temu so namenjena mednarodna znanstvena srečanja in 
simpoziji, ki govorijo o etičnih izzivih transhumanizma, 
o kulturi sobivanja in dialoga med različnimi verstvi, o 
terapevtskem delu za zdrave odnose in o vseživljenjski 
katehezi. S tem odgovarja na etične in duhovne dileme, 
podpira delo pastoralnih delavcev in katehetov ter 

odgovarja na zaplete, nastale v vsakdanjih medsebojnih 
odnosih. Fakulteta tako uresničuje evangeljsko naročilo, 
biti sol zemlje in luč sveta.

Zavedamo se, da ni prihodnosti brez svetlih zgledov iz 
preteklosti. S tega področja bo najodmevnejša konferenca 
ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima, ki velja za redaktorja 
latinskega prevoda Svetega pisma. Ta prevod je bil vse od 
njegovega časa podlaga novo nastajajoče evropske in nato 
zahodne duhovno-politične tvorbe, izhodišče za poznejše 
prevode v nacionalne jezike in navdih umetnosti, ki je v 
svetovnem merilu brez primerjave. Pomemben je tudi 
simpozij, ki ga organizira Inštitut za zgodovino Cerkve na 
temo priključitve Prekmurja državi matici. In pa spomin 
v obliki razstave na dvestoletnico rojstva dr. Ignacija 
Knobleharja, »slovenskega misijonarja ob robu ekvatorja«. 
Za širšo javnost je pomembna potujoča razstava z 
eksponati iz bibličnih časov, ki Sveto pismo prikazujejo kot 
hrano za življenje. 

Življenje na Fakulteti se kaže tudi v kulturnih dogodkih, 
kakor je bil glasbeno-literarni nokturno, ko Fakulteta 
pristopi k sebi skozi glasbo in poezijo. V umetniškem 



izrazu se močneje pokaže senzibilnost za najgloblja 
bivanjska vprašanja. V takšnem duhu želi Fakulteta 
obhajati spomin na svojo stoletnico, v katerega bo  
vključila tudi častitljiv spomin na začetke teološkega 
študija na slovenskih tleh v letu 1619, ko so jezuiti 
v svojem Kolegiju pri Sv. Jakobu začeli s predavanji 
iz moralne teologije. K temu dodajmo nastajajoči 
dokumentarni film, ki ga o stoletnici Fakultete pripravlja 
Radiotelevizija Slovenija, ali pa čisto preprosto razstava 
akvarelov v fakultetnih hodnikih.

Ne nazadnje velja omeniti vsakoletno predstavitev 
knjižnih del učiteljev in raziskovalcev, ki so izšli pri 
fakultetni založbi ali pri drugih založbah. 

Želim, da bi ob prelistavanju brošure začutili utrip 
življenja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, 

prof. dr. Robert Petkovšek 
dekan







SLOVESNA MAŠA  
OB ZAČETKU 

AKADEMSKEGA LETA
8. OKTOBER 2019,  

LJUBLJANSKA STOLNICA  
SV. NIKOLAJA

Študijsko leto 2019/2020 zaznamuje stota obletnica Univerze v Ljublja-
ni, največje in najstarejše slovenske univerze. Teološka fakulteta, kot 
soustanoviteljica Univerze v Ljubljani bo letos praznovala in proslavili 
začetek akademskega leta s slovesno mašo. Ob koncu sv. maše bosta veli-
ki kancler Teološke fakultete UL, msgr. Stanislav Zore in rektor Univerze 
v Ljubljani, dr. Igor Papič, odkrila doprsni kip dr. Matija Slaviča, v spomin 
na teologa, biblicista, narodnega izvedenca za Prekmurje na pariški 
mirovni konferenci, bivšemu dekanu Teološke fakultete UL ter rektorju 
Univerze v Ljubljani.

SLAVNOSTNA 
AKADEMIJA FAKULTETE

28. NOVEMBER 2019,  
SLOVENSKA FILHARMONIJA

Ob 100-letnici Univerze v Ljubljani, katere soustanoviteljica je Te-
ološka fakulteta, prirejamo slovesno akademijo ob 100-obletnici Te-
ološke fakultete UL, z naslovom Vera išče besede. Prvih sto let Teološke 
fakultete. Poleg slavnostnih govornikov želi akademija na umetniški 
način razmišljati o pomenu teološke misli za včeraj in danes. Popelje sko-
zi zgodovino teološke misli na Slovenskem, ki ima svoje že v antični dobi 
ter predstavi nekaj pričevalcev preteklega stoletnega obdobja, ki podelijo 
spomine na čas svojega študija. V zgodovinski pregled akademija splete 
vsebino teološke misli, ko z umetniškimi vložki pričara lepoto in napeto 
dramo odnosa med Bogom in človekom.





POT DO PRESEŽNEGA 
– 100 LET TEOLOŠKE 

FAKULTETE: 
PREDPREMIERA FILMA

2. DECEMBER 2019,  
DVORANA TEOLOŠKE FAKULTETE

V Uredništvu verskih oddaj na Televiziji Slovenija smo ob jubileju 
Teološke fakultete pripravili dokumentarno oddajo z naslovom Pot do 
presežnega – 100 let Teološke fakultete. 

V njej smo se sprehodili skozi pestro zgodovino Teološke fakultete in 
teološkega študija. Slednji predstavlja prve oblike organiziranega študija 
na Slovenskem. Že v 16. stoletju je bilo v Gornjem Gradu ustanovljeno 
semenišče z organiziranim teološkim študijem, leta 1619 pa so na jezuit-
skem kolegiju v Ljubljani začeli predavati moralno teologijo. 

Različne teološke izobraževalne ustanove so neprekinjeno delovale torej 
že tri stoletja, ko so leta 1919 teološki profesorji s svojimi izkušnjami 
pomembno pripomogli k ustanovitvi Univerze v Ljubljani. Teološka 
fakulteta je bila med ustanovnimi članicami.

Po II. svetovni vojni je prišel čas preizkušenj. Leta 1949 je takratna ju-
goslovanska oblast Teološko fakulteto izključila iz Univerze v Ljubljani in 
ta je postala samostojni visokošolski zavod. Tri leta kasneje je bila spre-
jeta odločitev, da Teološka fakulteta ni več sestavni del javnega šolskega 
sistema, ampak zasebna katoliška izobraževalna ustanova. Kmalu po 
osamosvojitvi Slovenije, leta 1992, pa je Teološka fakulteta spet postala 
članica Univerze v Ljubljani. 

V dokumentarni oddaji smo želeli pokazati tudi širino Teološke fakultete 
v današnjem času. Svoje izkušnje s tem, kakšen temelj je Teološka 
fakulteta pomenila v njihovem življenju in kako jim pomaga pri opravl-
janju poklica, so z nami delili novinar, pastoralna asistentka, zakonska in 
družinska terapevtka, glasbenik in duhovnik.

Dokumentarna oddaja Pot do presežnega – 100 let Teološke fakultete je 
nastala po scenariju Milene Keržič in v režiji Petre Hauc.



PREDSTAVITEV  
PUBLIKACIJ V LETU 2019

TISKOVNA KONFERENCA
4. DECEMBER 2019,  

TEOLOŠKA FAKULTETA

Na tiskovni konferenci se bodo predstavile monografije in priročniki, 
ki so jih v Sloveniji ali tujini izdali predavatelji, zaposleni na Teološki 
fakulteti, ter znanstvene serijske publikacije, ki jih izdaja Teološka 
fakulteta UL v letu 2018/2019.

Periodične publikacije:
 Bogoslovni vestnik
 Edinost in dialog
 Acta Ecclesiastica Sloveniae

Monografije v letu 2019 - Znanstvena knjižnica
   Vračanje religije v postmodernem kontekstu
 Vzgojni izzivi šole v digitalni dobi 
 Kronična bolezen v družini : soočanje in nenehno prilagajanje
 Travma in relacijska družinska terapija

Priročniki Teof
 Splošna liturgika : krščanski obredi v siju nebeških resničnosti 
 Zgodovina Cerkve na Slovenskem 

Priročniki
 Skupaj se učimo, da skupaj živimo : priročnik etične vzgoje



 RAZSTAVI OB 
100-LETNICI TEOLOŠKE 

FAKULTETE.

»STOLETEN SEN«:  
TEOLOŠKA FAKULTETA  

IN UNIVERZA V LJUBLJANI
4. DECEMBER 2019,  

TEOLOŠKA FAKULTETA

Priložnostna razstava ob 100-letnici Univerze v Ljubljani in njene sous-
tanoviteljice Teološke fakultete nas želi spomniti na pomemben doprinos 
teologov in teoloških študijev k sami ustanovitvi samostojne Univerze v 
Ljubljani. Dr. Metod Mikuž je o tem zapisal: »Zanimivo je torej, da so bili prav 
teologi tisti, ki so pokazali Vseučiliški komisiji edino pravo pot, da je treba – 
če so na razpolago kvalificirani učitelji – iskati rešitev vprašanja ljubljanske 
univerze le na domačih tleh.« 

Prav sodelovanje teologov pri nastanku ljubljanske univerze je pripomoglo, 
da je v njej prevladal »vsebinski koncept moderne evropske univerze«, ki je 
obsegala tradicionalnih pet fakultet. Vpetost Teološke fakultete v slovenski 
družbeni prostor in ključni dogodki, ki so zaznamovali njeno delovanje, bodo 
predstavljeni v besedi in sliki.



V sredo, 4. decembra 2019, bomo na Teološki fakulteti odprli biblično 
arheološko razstavo Od puščave do mize. Razstavo je pripravila Teološka 
fakulteta UL ob 100-obletnici UL, in 50-letnici delovanja Enote v Mar-
iboru, v sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga 
Maribor. Razstava interdisciplinarno povezuje arheološke, zgodovinske 
in teološke vidike, plod sodelovanja biblicista doc. dr. Sama Skralovnika, 
glavnega avtorja, arheologov Aleksandre Nestorović in Andreja Preložni-
ka ter zgodovinarja Borisa Hajdinjaka.

Zbirka razstavljenih predmetov izvira z območij današnjega Izraela, 
Palestine in Egipta in je edinstvena v Sloveniji. Zbirka je časovno zelo 
heterogena, v njej so predmeti iz obdobij od bakrene dobe (5. oziroma 
4. tisočletje pr. Kr.) do obdobja arabske ekspanzije (7. stoletje po Kr.). 
Prevladujejo lončenina in predmeti, povezani z vsakdanjim življenjem 
in prehranjevanjem, zato se z razstavo izbranih predmetov obiskovalec 
podaja na sprehod od puščave do mize: puščava v naslovu predstavl-
ja nomadski način življenja (prehranjevanja) Izraelcev, miza pa način 
življenja v civilizaciji (stalni naselitvi). Razstavljeni predmeti obiskovalca 
povedejo od »necivilizacije do civilizacije«, od bibličnih očakov, ki so 
bili še puščavski nomadi, do širjenja krščanstva, ko že prevladuje stal-
na naselitev z mizo in hrano kot njenim simbolom. Miza hkrati kaže na 
zadnjo večerjo, prostor, kjer je bila sklenjena Nova zaveza. Obe zavezi 
sta bili sklenjeni ob hrani, prva na peščenih tleh Sinajskega pogorja, »zrli 
so Boga, jedli so in pili« (2 Mz 24,11), druga za mizo pri Jezusovi zadnji 
večerji.

BIBLIČNA ARHEOLOŠKA 
RAZSTAVA OD PUŠČAVE DO MIZE:  

»ČLOVEK NE ŽIVI SAMO 
OD KRUHA.« (5 MZ 8,3)

םָדָאָה הֶיְחִי ֹוּדַבְל םֶחֶּלַה־לַע אֹל

4. DECEMBER 2019, 
TEOLOŠKA FAKULTETA







TOMAŽEVA PROSLAVA 
4. MAREC 2019,  

DVORANA TEOLOŠKE FAKULTETE

Ob dnevu praznovanja zavetnika sv. Tomaža Akvinskega je na Teološki 
fakulteti slovesno na podelitvi diplom in listin študentom in slušateljem 
programov. Na letošnji slavnostni akademiji bo nagovor o vprašanju 
odpuščanja v besedi prof. dr. Tomaža Erzarja.

Neodpuščanje, zamera, jeza in sovraštvo so tesno povezani s slabim 
telesnim in psihičnim zdravjem. Človek z zamero v srcu nosi v sebi dve 
različni čustvi, jezo in bolečino, pri čemer mu jeza, še posebej kadar je 
povezana s krivico, onemogoča dostop do bolečine. Zaradi tega trpi, 
četudi si misli, da je opravil s krivico in ni več jezen. Psihični obrambni 
mehanizmi namreč izolirajo bolečino od ostalega doživljanja, toda s tem 
razcepijo notranji svet človeka in mu onemogočijo, da bi se dotaknil 
bolečih plasti doživljanja, ki so pod jezo. 

Terapevtski model odpuščanja poskuša odpraviti vlogo jezne žrtve in 
vsebuje dva koraka: razgradnjo jeze oziroma zdravljenje krivice ter 
sočutje do storilca. Da ne bi koraka ostala nepovezana, je potrebno medn-
ju vstaviti tri pogoje: spomin na lastno krivičnost, izkušnjo odpuščanja, ki 
si ga človek ni zaslužil, ter spoznanje o viru dobrega. Te tri pogoje ali mo-
mente najdemo tudi v krščanski viziji odpuščanja, v kateri lahko odpušča 
samo nekdo, ki mu je bilo prej odpuščeno. Kristjani v molitvi Oče naš 
izražamo svojo odprtost do vira dobrega, od katerega prejemamo sočutje 
in tolažbo, ter ju posredujemo naprej.





ZNANSTVENI SIMPOZIJ 
800 LET SOBIVANJA  
FRANČIŠEK-SULTAN

1.– 3. OKTOBER 2019,  
TEOLOŠKA FAKULTETA

Institut Stanka Janežiča za dogmatično, osnovno in ekumensko teologi-
jo ter religiologijo in dialog ter slovenska frančiškanska provinca Sv. 
Križa, ob 800 letnici srečanja svetega Frančiška Asiškega in egiptovskega 
sultana Al-Kamila v Damietti, na robu delte Nila v Egiptu, organizirata 
mednarodni znanstveni simpozij, ki bo od 1. od 3. oktobra 2019 v Lju-
bljani. Predavatelji iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Turčije, 
Irana, Izraela, Italije, Francije in Amerike bodo spregovorili o dialogu 
med kristjani in muslimani v preteklosti in danes.

HIERONYMUS NOSTER
MEDNARODNI SIMPOZIJ 

OB 1600-LETNICI 
HIERONIMOVE SMRTI

24.–26. OKTOBER 2019,  
DVORANA SAZU

Hieronyme, veni foras, »Hieronim, pridi ven«, je zapisal sam Hieronim v 
pismu prijatelju (Ep. 4) kot svojo osebno željo, naslovljeno na Boga. Nan-
jo se bo skušal odzvati mednarodni znanstveni simpozij ob 1600-letnici 
Hieronimove smrti, na katerem bodo slovenski in tuji poznavalci osvetlili 
novejše raziskovalne trende, povezane z življenjem, opusom ter recep-
cijo antičnega asketa, biblicista, življenjepisca, popotnika, epistolografa, 
teologa, eksegeta, satirika in polemika. Srečanje bo potekalo v Ljubljani, 
med ostalinami antične Emone iz njegovih pisem (Ep. 11–12), ki jo kot 
genius loci določa bližina Hieronimovega rojstnega kraja Stridona. Ta do 
danes ostaja neznan, na nekaj potencialnih lokacij pa bo v sklopu sim-
pozija organizirana tudi ekskurzija. Simpozij, na katerem se bo zbralo več 
kot 100 strokovnjakov iz 18 držav, bo interdisciplinaren in bo Hieronima 
predstavil v luči nedavnih odkritij z različnih področij, med katerimi so 
zlasti odmevne arheološke najdbe krščanske Emone v letu 2018. Prispe-
vki se bodo dotikali Hieronimovega zgodovinskega konteksta, arheologi-
je, biblične eksegeze, patristike, klasične filologije in teologije.



MEDNARODNA 
ZNANSTVENA 
KONFERENCA

TRANS-TELO [TRANS-
BODY] IN NASILJE: 

7.–9. NOVEMBRA 2019,  
DUHOVNO SREDIŠČE  

SV. JOŽEFA, CELJE

To je petnajsta zaporedna konferenca iz niza simpozijev, ki od 2005. 
potekajo v Celju in Ljubljani. Usmerjeni so na presek tematskih sklopov 
religije in etike. Zadevajo aktualna vprašanja, ki jih skušamo osvetliti 
predvsem z vidikov humanistike, čeprav tudi drugih ved ne izključujemo, 
saj so konference interdisciplinarne narave. Tokrat bomo razpravljali 
o transhumanizmu, ki je ena najbolj vročih tem, saj gre za možnosti 
in probleme »izpopolnjevanja« človeka s pomočjo sodobne tehnologi-
je. Uporaba izrazov trans-telo in nasilje v naslovu kaže, da človekovo 
»izpopolnjevanje« poteka s preseganjem njegovih telesnih zmožnosti in 
je lahko dejavnik nasilja. Nastopilo bo 30 predavateljev iz 10 evropskih 
držav: Belgije, Finske, Nemčije, Madžarske, Romunije, Avstrije, Poljske, 
Slovaške, Hrvaške in Slovenije. Glavno predavanje bo imel priznani bioet-
ik z Univerze v Gradcu, prof. ddr. Walter Schaupp. Vsa predavanja bodo v 
angleščini. Prispevki bodo izšli v knjigi pri ugledni znanstveni založbi Lit. 
Konferenca je del raziskovalnega programa P6―0269 Etično-religiozni 
temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne eduk-
acije in nasilje, ki ga izvajamo na TEOF. Financira ga ARRS. 



ZNANSTVENI POSVET OB 
100-LETNICI ZDRUŽITVE 

PREKMURSKIH 
SLOVENCEV Z MATIČNIM 

NARODOM
ORGANIZACIJA: TEOLOŠKA FAKULTETA, 

INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE IN 
ŠKOFIJA MURSKA SOBOTA

13. NOVEMBER 2019, KOVAČIČEVA 
DVORANA ZAVODA MARIANUM, 

VERŽEJ

Posvet pripravljata Inštitut za zgodovino Cerkve na Teološki fakulteti 
in škofija Murska Sobota. Temeljni namen posveta je celovito in sistem-
atično pregledati, kaj se je dogajalo med prekmurskimi Slovenci ob koncu 
prve vojne in kakšno mesto so pri tem dogajanju imeli voditelji katoliških 
cerkvenih občestev. Pobudnik posveta je soboška škofija, pokroviteljstvo 
bo imela Slovenska škofovska konferenca, za izvedbo pa bo s sodelavci 
poskrbel Inštitut za zgodovino Cerkve pri Teološki fakulteti v Ljubljani. 
Namen organizatorjev je, da bi prispevki na znanstvenem posvetu poseg-
li na vsa pomembna področja, ki so predstavljala versko predzgodovino 
dogajanja ob koncu vojne v Prekmurju, ravnanje katoliške skupnosti in 
njenih voditeljev ob koncu vojne in prispevke slednjih pri postavljanju 
temeljev za prihodnost narodne in cerkvene organiziranosti tega dela 
slovenskega etničnega prostora. Svoje poglede bo predstavilo 11 preda-
vateljev.





TEOLOŠKI SIMPOZIJ 2019 
13. MAREC 2019,  

ZAVOD ANTONA MARTINA SLOMŠKA, 
MARIBOR

20. MAREC 2019,  
STIŠKI SAMOSTAN, STIČNA

Letošnji teološki simpozij, ki bo potekal v postnem času, bo posvečen 
vseživljenjski katehezi, o kateri bo v pripravi na postni čas spregovorilo 
že postno pastirsko pismo naših škofov. Ob treh predavanjih in pogovorih 
po njih bomo skupaj odkrivali najprej svetopisemske in teološke temelje 
vseživljenjske kateheze. Nato bomo spoznavali pomembnost temeljnih 
drž kateheta (poslušanje, bližina, sprejemanje in pričevanje), ki omog-
očajo, da smo s tistimi, ki so v Cerkvi pogosto neslišani, jih slišimo in 
skupaj z njimi iščemo v luči krščanske vere odgovore na njihova življen-
jska vprašanja. Na koncu bomo odkrivali, kako v iskanju in oblikovanju 
priložnosti za vstopanje Boga v naša in življenja naših skupnosti Teološka 
fakulteta že vrsto let ponuja več izpopolnjevalnih programov, ki temeljijo 
na krščanskem pojmovanju človeka.

10. KONGRES 
ZDRUŽENJA ZAKONSKIH 

IN DRUŽINSKIH 
TERAPEVTOV

S PSIHOTERAPIJO DO 
ZDRAVIH ODNOSOV 
29.–30. MAREC 2019, TEOLOŠKA 

FAKULTETA

Kogres Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije je 
vsakoletno strokovno srečanje, na katerem si terapevti in zainteresirana 
javnost izmenjujejo nova znanja in izkušnje.

Na letošnjem dvodnevnem kongresu z udeležbo mednarodnih strokovn-
jakov in študentov s področja mentalnega zdravja bo kot osrednja 
govorka nastopila dr. sc. Vesna Hercigonja Novković s plenarnim preda-
vanjem “ADHD – motnja pozornosti in hiperaktivnosti”. Vesna Hercigonja 
Novković je integrativna psihoterapevtka z doktoratom Medicinske 
fakultete v Zagrebu, direktorica Poliklinike Kocijan Hercigonja, podpreds-
ednica Inštituta D.O.M. – Inštituta za psihoterapijo in svetovanje otrokom, 
družini ter mladim in podpredsednica Združenja EIATSCYP (European 
Interdisciplinary Association for Therapeutic Services for Children and 
Young People). Poleg plenarnega predavanja bodo potekale različne 
delavnice s področja psihoterapevtskega dela in predstavitve prispevkov 
po tematskih sklopih.





KNOBLEHARJEVA 
RAZSTAVA

8. MAJ 2019,  
TEOLOŠKA FAKULTETA

Ob 200. obletnici rojstva misijonarja in raziskovalca dr. Ignacija Knoblehar-
ja se v letu 2019 Teološka fakulteta UL pridružuje praznovanju jubilejnega 
Knobleharjevega leta. V prostorih fakultete bo odprtje razstave Slovenski 
misijonar ob robu ekvatorja, avtorja dr. Marka Freliha iz Slovenskega etno-
grafskega muzeja, v sodelovanju s Teološko fakulteto Univerze v Ljubljani.

BIBLIČNA  
ARHEOLOŠKA RAZSTAVA 

OD PUŠČAVE DO MIZE
SINAGOGA MARIBOR,  

OD 4. 10. 2018 DO 15. 1. 2019

POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA,  
OD 20. 2. DO 26. 5. 2019

POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ-ORMOŽ,  
OD 14. 8. DO 30. 9. 2019 

Razstavo Od puščave do mize je pripravila Teološka fakulteta UL (avtor: 
doc. dr. Samo Skralovnik) ob 50-letnici delovanja Enote v Mariboru v 
sodelovanju s Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor. 

Zbirka izvira z območij današnjega Izraela, Palestine in Egipta in je 
edinstvena zbirka v Sloveniji. Zbirka je časovno heterogena, v njej so 
predmeti iz obdobij od bakrene dobe (5. oziroma 4. tisočletje pr. Kr.) do 
obdobja arabske ekspanzije (7. stoletje po Kr.).

V zbirki prevladujejo lončenina in predmeti, povezani z vsakdanjim 
življenjem in prehranjevanjem, zato se z razstavo izbranih predmetov 
obiskovalec podaja na sprehod od puščave do mize: puščava v naslovu 
predstavlja nomadski način življenja (prehranjevanja) Izraelcev, miza 
pa način življenja v civilizaciji (stalni naselitvi). Razstavljeni predmeti 
obiskovalca povedejo od »necivilizacije do civilizacije«, od bibličnih 
očakov, ki so bili še puščavski nomadi, do širjenja krščanstva, ko že prev-
laduje stalna naselitev z mizo in hrano kot njenim simbolom.





GLASBENO-LITERARNI 
NOKTURNO : ISKANJE 

BOGA V PESMI IN POEZIJI
11. APRIL 2019 OB 19.30, 

ARKADE TEOLOŠKE FAKULTETE

Na arkadnih hodnikih Teološke fakultete bo postni-duhovno kulturni 
glasbeno literarni večer. Na ustvarjalnem večeru bodo sodelovali zbor 
župnije Trnovo, bogoslovci ljubljanskega semenišča in pevski zbor Te-
ološke fakultete Univerze v Ljubljani. 





O KNOBLEHARJU
8. MAJ 2019,  

TEOLOŠKA FAKULTETA

Ignacij Knoblehar se je rodil 6. julija 1819 v vasi Škocjan na Dolenjskem. 
Leta 1837 je Knoblehar v kranjski prestolnici videl in slišal Friderika 
Barago; tedaj je začutil željo, da bi tudi sam postal misijonar. Po študiju 
teologije v Ljubljani in specialističnem študiju na misijonskem zavodu 
Propaganda v Rimu, je leta 1848 je odpotoval v Kartum, ki je bil izbran 
za središče apostolskega vikariata v osrednji Afriki. V Afriki je bil Kno-
blehar poznan kot Abuna Soliman, ki je opravil več misijonsko-razisk-
ovalnih potovanj po Nilu. Izvrstno ohranjena Knobleharjeva afriška 
zbirka nam danes predstavlja izjemno kulturno zapuščino iz pionirskega 
obdobja misijonskega delovanja Slovencev v Afriki. Na okrogli mizi bodo 
sodelovali prof. dr. Bogdan Dolenc, dr. Ivanka Tadina in dr. Marko Frelih. 





BIBLIJA: MED ZNANOSTJO  
IN ŽIVLJENJEM

13. NOVEMBRA 2018,  
SINAGOGA  MARIBOR (V ORGANIZACIJI  

Z MARIBORSKO KNJIŽNICO)

10. APRIL 2019,  
POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA

26. SEPTEMBRA 2019,  
DOMINIKANSKI SAMOSTAN 

POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ-ORMOŽ

ODPRTOST  
ZA DUHOVNOST  

PRI MLADIH  
V DIGITALNEM SVETU

27. MAJ 2019, TEOLOŠKA FAKULTETA

Bibliji še zmeraj pravimo knjiga knjig in dolgo je zapisano veljalo za 
neizpodbitno resnico. A kako se starodavni teksti kosajo s časom, ki vse 
tolmači in meri skozi znanstvene vatle? Da teološke resnice, oblečene 
v jezik in podobe starega orientalskega sveta, nujno ne nasprotujejo 
odkritjem znanosti in izzivom sodobnega življenja, bo predaval dr. Samo 
Skralovnik, docent na Teološki fakulteti v Ljubljani ter strokovnjak za 
svetopisemske študije in judovstvo.

Inštitut za moralno teologijo in duhovna vprašanja sodobne kulture Te-
ološke fakultete bo organiziral strokovni posvet s predavanjem na temo 
Odprtost za duhovnost pri mladih v digitalnem svetu.

Predavatelj dr. Roman Globokar bo iskal odgovore na vprašanja, kako 
digitalna tehnologija spreminja način kognitivnega dojemanja ter vpliva 
na čustveni, socialni in moralni razvoj.



KAJ KRISTJANI VERUJEJO?   
CIKEL PREDAVANJ

VSAK TOREK,  
OD 22. OKTOBRA 2019 –  

26. MAJA 2020,  
TEOLOŠKA FAKULTETA

S ciklom predavanj »Kaj kristjani verujejo?« želimo študentom različnih 
smeri študija ponuditi osnovne informacije o krščanstvu. Ne gre za 
uvajanje v krščansko vero, ampak za nekonfesionalni uvod v poznavan-
je temeljnih dejstev o prevladujoči religiji našega okolja. Predavanja so 
namenjena tistim, ki niso člani krščanskih skupnosti, pa bi želeli izvedeti 
nekaj več o samem krščanskem nauku in običajih ter o njihovem vplivu 
na umetnost in civilizacijo. Predavatelji (dr. Roman Globokar, Milan Knep 
in dr. Jožef Muhovič) bodo na sistematičen in odprt način predstavili 
izvor krščanstva, zgodovinske začetke in razvoj do današnjega dne, vsebi-
no najpomembnejših praznikov, razlago najbolj znanih svetopisemskih 
odlomkov, delovanje Cerkve, osnove krščanske etike, vpliv krščanstva na 
razvoj kulture.







POLETNA ŠOLA 
BIOETHICS AND POLITICS

13.-18. MAJ 2019,  
TEOLOŠKA FAKULTETA

V okviru programske Ceepus mreže Bioethics bo na Teološki fakulteti  
potekala mednarodna poletna šola z naslovom Bioethics and Politics- 
Confrontation With Topical Issues.  Glavni organizator poletne šole je 
slovenski teolog, doc. dr. Roman Globokar. Poletne šole se bo udeležilo 
več kot štirideset študentov iz Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, 
Makedonije, Slovenije, Srbije in Romunije. Cilj poletne šole je predstaviti 
študentom različna bioetična področja (teorijo spola, svobodo govora, 
dostojanstvo človekovega življenja v povezavi s klinično etiko in koncem 
življenja, spopadanje s pojavom podaljšane življenjske dobe, vpliv poli-
tike na oblikovanje mnenja posameznikov itn.), jih osvetliti s teološko, 
filozofsko in naravoslovno perspektivo ter povabiti študente k razmišl-
janju in diskutiranju o predstavljenih temah.

ERASMUSDAYS
10. OKTOBRA 2019,  

TEOLOŠKA FAKULTETA

Okrogla miza Erasmus - korak v svet bo organizirana v okviru mednarod-
nega dogodka Erasmusdays. Z gosti (dr. Branko Klun, 
dr. Damjan Ristić, študentka Katarina Fišer) se bodo udeleženci seznanili 
o prednostih tujine in njenih pomanjkljivosti, o največjih strahovih pred 
odhodi na izmenjavo ter poskušali umestiti proces internacionalizacije v 
slovenski prostor.
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