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„Osnovni cilj u formaciji vjernika laika je sve jasnije otkrivanje 
vlastitog poziva i sve veća spremnost živjeti ga kroz ispunjenje 
svojeg poslanja.“
Christifideles laici, br. 58



 ¬ Vrijeme u kojem živimo nameće nam broje izazove. Jedan 
od velikih izazova je i vjera. Biti vjernik ne znači imati samo 
osobni odnos s Bogom nego se taj intimni odnos treba odra
žavati u čitavom našem biću, u svemu što činimo, govori
mo i jesmo. Danas se sve snažnije osjeća potreba zrelih, su
odgovornih i kreativnih kršćana, koji nastoje otkriti na koji 
ih to način Bog poziva da ispune svoje poslanje u Crkvi i 
društvu te ga, kada ga otkriju, radosno vrše. Jedna od bitnih 
pretpostavki za vršenje toga poslanja jest razumjeti temelje 
vlastite vjere i znati dati odgovor svakomu tko zatraži obraz
loženje nade koja je u nama (usp. 1 Pt 3,15). To je ujedno i 
prva pretpostavka svakoga pravog dijaloga sa svima koji nisu 
kršćani, dijaloga u kojem moramo znati „reći“ i moramo znati 
„slušati“, kako bismo, razumjevši i poštujući jedni druge, mo
gli zajedno raditi za dobrobit čovječanstva. 

 ¬ U čovjekovu je narav usađena potreba stalnoga rasta. Svako
dnevno se usavršavamo u mnogim područjima života i rada, 
znanja i umijeća. A što je s vjerom?  Svjesni izazova koje pred 
nas stavlja suvremeni život, na Katoličkom bogoslovnom fa
kultetu Sveučilišta u Zagrebu osmislili smo studijski program 
cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura, namijenjen upra
vo onima koji se žele upustiti u avanturu istinskog traganja za 
odgovorima na brojna pitanja o temeljima, sadržajima i nači
nima aktivnog življenja vjere u Crkvi i društvu. Često se, kako 
u Crkvi, tako i na suvremenim areopazima, susrećemo s ljudi
ma koji traže obrazloženje vjerskih istina, savjet u vjerskim pi
tanjima, duhovnu pomoć koju može ponuditi kršćanska po
ruka, utjehu u kršćanskoj nadi…

 ¬ Vjera je dinamična avantura cjeloživotnog traganja, propi
tivanja, rasta i jačanja u iskustvima i spoznajama. Program 
cjelo životnog obrazovanja Teološka kultura jedan je od kvali
tetnih načina da se upustite u tu avanturu. Pozivamo sve ljude 
dobre volje, a osobito laike i redovnike, pastoralne suradnike, 
mlade koji traže „nešto više“ ili pak starije koji se osjećaju do
voljno mladima za nove izazove.  



„Program Teološke kulture is
punio je moja očekivanja gle
de proširenja i produbljivanja 
znanja o bogatstvu kršćanske 
vjere. Posebno bih istaknula izni
man trud i veliku susretljivost 
profesora koji su nam, s velikim 
žarom i 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 otvore
nog 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 cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura osmišljen 
je da bude teološkim putokazom svima onima koji su zainte
resirani tražiti dublje i cjelovitije odgovore na pitanja o istini, ži
votnom smislu, značenju kršćanske vjere i Crkve za suvremeno 
društvo i kulturu. Osobito će pomoći pastoralnim suradnicima 
u pronalaženju odgovora na specifična pitanja s kojima se susre
ću u crkvenoj praksi. Ovim studijskim programom želimo vam 
ponuditi orijentire za snalaženje u baštini kršćanske vjere i mud
rosti te motivaciju za djelovanje u duhu kršćanske vjere. Tako
đer vam želimo pružiti priliku za formativni hod usmjeren rastu 
u svjesnijem življenju vjere i kompetentnijem vršenju različitih 
poslanja povezanih s navještajem, liturgijom, ili pak caritasom.

 ¬ Program cjeloživotnog obrazovanja Teološka kultura zamišljen 
je i kao mjesto susreta, gdje ćemo graditi međusobno zajed
ništvo, razmjenjivati ideje, iskustva, pitanja i odgovore, učiti biti 
kreativni i aktivni kršćani, rasti u dijalogu i prihvaćanju jedni 
drugih u različitosti, stvarati nova prijateljstva... Kako bismo, 
osim u znanju i kritičkom mišljenju, rasli i u duhovnosti, pla
niramo i dva susreta duhovnoformativnog karaktera, jedan u 
Došašću a drugi u Korizmi. 

„Program Teološke kulture upot
punio je i nadogradio moja dosa
dašnja znanja moralnim i etičkim 
aspektom promišljanja o vjeri te mi 
je proširio obzorja razumijevanja 
stvarnosti.“ (Ivan Slade Šimović)

„Mislim da bi se s programom teološke kulture svatko trebao jednom sa
stati u svom životu.… Samo ću reći: Svaka uložena minuta stostruko će se 
vratiti!“ (Mihael Karlovčec)
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