SV E UČILIŠT E U ZAGREBU
Katol ič k i bo go s lov n i faku ltet
P r o g ra m c j e l o ž i v o t n o g o b ra zo v a n j a
Te o l o š k a k u l t u ra
Kakvi su dojmovi naši prvih polaznika?
„Program Teološke kulture ispunio je moja očekivanja proširenja i produbljivanja znanja o bogatstvu kršćanske vjere. Posebno bih istaknula izniman trud i veliku susretljivost profesora koji su nam, s velikim žarom u dijaloškom ambijentu, iz opsežne i zahtjevne građe na sustavan način izdvojili ono najbitnije upućujući nas na daljnje samostalno
istraživanje korisne i zanimljive literature.“ (Maja Šimić)
„Program Teološke kulture je za vjernika koji želi spoznati
u što točno vjeruje (jer fides quaerens intellectum), za
nevjernika otvorenog uma, za svakog tragaoca za
odgovorima. Dobit će puno odgovora, ali i novih
pitanja. Jer potraga za istinom i smislom nikad ne
prestaje.“ (Željana Giljanović)
„Program Teološke kulture upotpunio je
i nadogradio moja dosadašnja znanja
moralnim i etičkim aspektom promišljanja o
vjeri te mi je proširio obzorja razumijevanja
stvarnosti“ (Ivan Slade Šilović)

zašto

tko

¬¬ Vrijeme u kojemu živimo nameće nam
brojne izazove. Jedan od velikih izazova je
i vjera te kako je protumačiti u uvjetima
svakodnevnoga života. Usavršavamo se
svakodnevno u mnogim područjima života
i rada, znanja i umijeća. A što je s vjerom?
Kako prepoznati da je vjera radost slobode,
a ne još jedan od životnih tereta koji se
nameću?
Svjesni izazova koje pred nas stavlja
suvremeni život, na Katoličkom
bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu osmisli smo Program cjeloživotnog
obrazovanja Teološka kultura namijenjen
upravo onima koji se žele upustiti u avanturu
istinskog traganja za odgovorima na brojna
pitanja glede temelja, sadržaja i načina
djelovanja vjere u suvremenom društvu i
Crkvi. Često se susrećemo s ljudima kako u
Crkvi, tako i na suvremenom areopagu koji
traže savjet glede vjere, duhovnu pomoć
koju može ponuditi kršćanska poruka,
utjehu u kršćanskoj nadi,…
¬¬ Vjera je dinamična avantura cjeloživotnoga
traganja, propitivanja, rasta i jačanja u
iskustvima i spoznajama. Stoga su pozvani svi,
a osobito laici i redovnici, pastoralni suradnici
po župama, mladi koji traže „nešto više“, stariji
koji žele zaokružiti svoje životne upite,…
Riječju, namijenjen je svim ljudima dobre volje!
Naš Program cjeloživotnog obrazovanja
Teološka kultura osmišljen je da u
suvremenosti bude teološkim putokazom
svima onima koji su zainteresirani tražiti
dublje i cjelovite odgovore na pitanja o istini,
životnome smislu, značenju kršćanske vjere i
Crkve za naše društvo i kulturu.

¬¬ Osobito će pomoći i pastoralnim
suradnicima da pronađu odgovore na
specifična pitanja crkvenoga djelovanja.
Ovim programom želimo vam ponuditi
orijentire za snalaženje u baštini
kršćanske vjere i mudrosti te motivaciju
za djelovanje u duhu kršćanske vjere.
¬¬ Program cjeloživotnog obrazovanja
Teološka kultura zamišljen je i kao mjesto
susretišta gdje ćemo razmjenjivati ideje,
iskustva, utvrđivati stara i graditi nova
prijateljstva. Program Teološke kulture nudi
formativni hod usmjeren omogućavanju
svjesnijeg življenja vjere i kompetentnog
ostvarivanja različitih poslanja povezanih
s navještajem, s liturgijom, s caritasom
unutar crkvene zajednice. Nudi se također
poticaj na promišljanje i traženje Boga
onomu tko postavlja pitanje glede smisla
i glede vjere.
¬¬ Još je sveti Ivan Pavao II., idući stopama
Drugoga vatikanskog koncila, putujući
po cijelom svijetu, snažno poticao
kršćane na produbljivanje vjerskih
spoznaja. Danas to čini i papa Franjo
svojim poticajima da se osposobimo
za izazove koje pred nas stavlja nova
evangelizacija.
Program cjeloživotnog obrazovanja
Teološka kultura osmišljen je kako bi
nas motivirao i obogatio sadržajima da
svoj apostolat vjere izvršavamo lakše u
uvjetima svakodnevnoga života, znajući
iščitavati znakove vremena oko sebe,
stječući dodatno umijeće kako se služiti
riznicom kršćanske poruke, mudrosti,
duhovnosti, djelatnosti…

kako

Upisi
traju od 1. do 11. listopada 2019.
Za upis je potrebno:

¬¬ motivacijsko pismo

/ obrazloženje (na obrascu)

¬¬ mišljenje svećenika / župnika

Cijena jedne godine:
3.000,00 kn.

Početak:
listopad 2019.

Sve dodatne informacije
možete pronaći na
www.kbf.unizg.hr

Stoga će se naši susreti tijekom dvije
studijske godine odvijati uglavnom
svaki drugi vikend (petkom 4 sata
i subotom 6 sati), polaznici će se
tijekom 240 sati postupno upoznavati
sa sadržajima i temama iz 8 teoloških
područja, s ciljem da ih se osposobi za
kreativan i slobodan pristup katoličkoj
vjeri. Kako nije riječ o akademskoj
nego o temeljnoj teološkoj i biblijskoj
formaciji, naglasak je na osobnom
stručnom osposobljavanju za život
usmjeren odgovornoj i zreloj vjeri.
¬¬ Temeljna područja studija:
1. Filozofija i fundamentalna teologija
2. Biblija
3. Dogmatika i ekumenska teologija
4. Povijest Crkve i patrologija
5. Moral i socijalni nauk Crkve
6. Liturgika
7. Pastoral i katehetika
8. Kanonsko pravo
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