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Prisrčen pozdrav vsem navzočim na praznovanju 100-letnice te prestižne Teološke fakultete 
Univerze v Ljubljani.  

Iskreno se zahvaljujem za povabilo, naj se udeležim tega dogodka v imenu Kongregacije za 
katoliško šolstvo, ki je to fakulteto odobrila in jo spremlja kot prisotnost Katoliške cerkve v 
znanstvenem in kulturnem svetu. 

Stoletje delovanja jasno kaže na pomembnost in živost te ustanove, ki je kljub ugodnim in 
neugodnim zgodovinskim okoliščinam uspela biti referenčna točka tako znotraj Cerkve kot tudi v 
civilni družbi slovenskega naroda. Tako lahko danes uživa cerkveno in civilno priznanje znotraj 
državne univerze. 

Pomembnost prisotnosti Teološke fakultete v univerzitetnem svetu je zelo aktualna, saj izraža željo 
Cerkve, da bi podprla dialog med vero in razumom, ki je navzoč že pri samem rojstvu univerz v 
Evropi. Dejansko je potrebno, kot poudarja papež Frančišek v konstituciji Veritatis Gaudium, 
»razodeto Resnico obravnavati tudi v povezavi z znanstvenimi pridobitvami časa, ki se razvija, da 
bi jasno razumeli, kako se vera in razum srečujeta v eni sami resnici in je njena razlaga takšna, da 
se lahko, ne da bi spremenila resnico, prilagodi naravi in značaju vsake kulture, zlasti ob 
upoštevanju filozofije in modrosti narodov« (člen 71). 

Zgodovina vaše Teološke fakultete dokazuje, kako je bil namen dialoga že od nekdaj prisoten, 
zaradi česar je mogoče premagati težave in nerazumevanje preteklosti.  

Danes se pojavljajo novi izzivi, vendar se moramo soočiti z njimi v istem duhu vere in modrosti, 
vedoč, da med vero in znanostjo ni nasprotovanja, ker težimo, čeprav na različne načine, pa vendar 
k isti in edini resnici v vseh njenih naravnih in nadnaravnih razsežnostih. 

Medtem ko ponovno izražam svoje osebno spoštovanje in spoštovanje Svetega sedeža do 
poslanstva fakultete, želim in molim, da bi minulih sto let videlo sadove v kontinuiteti, pa tudi v 
obnovi, ki jo zahtevajo spremenjene okoliščine in novi izzivi sodobne družbe.  

Papež Frančišek je v že omenjeni apostolski konstituciji izrazil voščilo: »Bogato dediščino analize 
in usmeritev smo preverili in obogatili kakor »na samem bojnem polju« po zaslugi vztrajne 
zavzetosti pri kulturnem in družbenem posredovanju evangelija, ki ga Božje ljudstvo udejanja v 
različnih okoljih naše celine pa tudi v dialogu z različnimi kulturami. Tako se slednjič v cerkvene 
študije vtisne tista modra in pogumna prenova, ki jo zahteva misijonarska preobrazba Cerkve, ki 
›stopa v svet‹.« (štev. 3). 

Prepričan sem, da je ta papeževa smernica  prisotna in sprejeta v tej stoletni Teološki fakulteti 
Univerze v Ljubljani, od katere Cerkev pričakuje obilne sadove dobrega za ta narod. 


