
 
 
 

Poziv studentima 
 
Poštovani, 
 
Dubrovačka biskupija ovoga ljeta, od 18. do 24. srpnja 2021., organizira Ljetnu školu 
teologije pod naslovom „(A)politična vjera: kršćani u političkom prostoru“, za 
studente treće, četvrte i pete godine studija teologije. Motiv za odabir ovogodišnje 
teme je činjenica da smo svjedoci čestog (zlo)upotrebljavanja vjere i religije u 
političke svrhe, kao i (zlo)upotrebe politike u vjerske i religiozne svrhe. Tema je 
svojevrstan nastavak prošle (prve) Ljetne škole teologije u Dubrovniku 2019. godine 
kada je 40-ak studentica i studenata promišljalo o ulozi teologije u pluralnom društvu.   
 
Kako bi ova škola u svojim teološkim promišljanjima bila dodatno obogaćena i 
ekumenski otvorena, među predavače, uz katoličke, uključeni su i pravoslavni i 
protestantski teolozi. Isto tako na ovu školu se mogu prijaviti i studenti protestantskih 
i pravoslavnih teoloških fakulteta. 
 
Nakana Ljetne škole teologije nije javna rasprava, već unutarteološki dijalog, kako bi 
se sudionici mogli susresti s različitim mišljenjima te intenzivno promišljati o svim 
dimenzijama crkvenoga, vjerničkog i teološkoga govora u suvremenim društvima. 
 
Planirani program održavat će se u skladu s epidemiološkim mjerama koje tada budu 
na snazi. 
 
Radujemo se vašim prijavama! 
 
Srdačan pozdrav, 

 
 
Mate Uzinić, 
Riječki nadbiskup koadjutor i  
dubrovački apostolski upravitelj 

  



 
 

 

Ljetna škola teologije Dubrovnik 
  
Organizator: Dubrovačka biskupija 
Tema: „(A)politična vjera: kršćani u političkom prostoru“ 
Datum: 18.- 24. srpnja 2021. 
Mjesto održavanja i smještaj: Biskupijsko sjemenište, Poljana Ruđera Boškovića 6, 20000 
Dubrovnik  
Svim studentima osiguran je besplatan smještaj i hrana. 
  
Registracija: 
Registracije studenata primamo do 31. svibnja 2021. godine putem obrasca na 
poveznici theologia-ragusina.hr/prijave. U obzir će se uzimati samo studenti i 
bogoslovi 3., 4. i 5. godine studija. Predavanja i radionice su na engleskom jeziku. 
Ukupno se prima 40 studenata. Selekcija će se vršiti prema motivacijskom pismu. 
 
Predavači: 
Tomáš Halík, Karlovo Sveučilište u Pragu. 
Teresa Forcades, liječnica, teologinja i benediktinska monahinja.  
Aristotle Papanikolaou, Sveučilište Fordham u New Yorku. 
Ivan Šarčević, Franjevačka teologija u Sarajevu.  
Miroslav Volf, Sveučilištu Yale u New Havenu.  
 
 
Preliminarni program 
 
18. srpnja – nedjelja 

18:00 registracija i smještaj studenata 
19:00 euharistija s blagoslovom ljetne škole 
20:00 večera 

 
19. srpnja – ponedjeljak 

8:00–9:00 doručak 
10:00 otvaranje škole, zaziv Duha Svetoga, uvodni pozdravi 
10:30–12:30 Predavanje s raspravom profesora fra Ivana Šarčevića 
13:00 ručak 
14:00–18:00 pauza 
18:00–19:30 radionice 
20:00 večera 

 
20. srpnja – utorak 

8:00–9:00 doručak 
10:00–12:30 Predavanje s raspravom sestre Terese Forcades 
13:00–14:00 ručak 
14:00–17:00 pauza 
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17:00–18:30 radionice 
18:30 večera 
20:00–21:30 tribina Papanikolaou / Volf / Šarčević / Forcades / Halík 

 
21. srpnja – srijeda 

8:00–9:00 doručak 
10:00–12:30 Predavanje s raspravom profesora Aristotlea Papanikolaoua 
13:00–14:00 ručak 
14:00–18:00 pauza 
18:00–20:00 radionice 
20:00 večera 
21:00 predavanje Jörga Bastena o njemačkom sinodalnom putu 

 
22. srpnja – četvrtak 

8:00–9:00 doručak 
10:00–12:30 Predavanje s raspravom profesora Tomáša Halíka 
13:00–14:00 ručak 
14:00–18:00 pauza 
18:00–20:00 radionice 
20:00 večera 

 
23. srpnja – petak 

8:00–9:00 doručak 
10:00–12:30 Predavanje s raspravom profesora Miroslava Volfa 
13:00–14:00 ručak 
14:00–18:00 pauza 
18:00–20:00 izlaganje rezultata radionica 
20:00 večera 

 
24. srpnja - subota 

8:00–9:00 doručak 
10:00 odlazak 
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