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ŠTUDIJSKI VEČERI 2015/2016

ŠTUDIJSKI VEČERI

Sezona 2015/2016 »Študijskih večerov« Slovenskega protestantskega 
društva Primož Trubar s predavanji in razpravami v Trubarjevi hiši 
literature, ki jih je tako kot prejšnja leta omogočila Mestna občina 
Ljubljana, organiziral pa dr. Božidar Debenjak, je obsegala:

16. september: »Nemški« luterani in »slovenski« katoličani. Nekaj 
utrinkov iz zgodovine mariborske nemške evangeličanske občine v 19. in 
20. stoletju, predaval mag. Boštjan Zajšek.

21. oktober: Zakaj Hegel pravi o sebi: »Jaz sem luteran.« Luteranstvo 
v spisih enega največjih filozofov, predaval dr. Božidar Debenjak

18. november: Svetovna luteranska zveza – Skupnost Cerkva, predaval 
mag. Geza Erniša.

16. december: Zgodnjekrščanski spisi med kerigmo in kanonom, ob 
izidu zbornika Zgodnjekrščanski spisi predaval dr. Alen Širca.

20. januar: Dileme in »kontroverznosti« »najbolj laičnega papeža«, 
predaval Peter Kovačič Peršin

17. februar: Materialna podoba Dalmatinove Biblije: Nekatera nova 
spoznanja, predavala dr. Jedert Vodopivec Tomažič 

16. marec: Max Weber, protestantizem in vprašanje »krščanskosti« 
zahodne civilizacije, predaval dr. Marko Kerševan.

20. april: »Podajmo si roke in srca!« Verska solidarnost nemških 
protestantov z evangeličani v slovenskih deželah 1856–1918, predavala 
dr. Angela Ilić.

18. maj: Odrinjene Jezusove učenke iz Novega testamenta, predaval 
dr. Božidar Debenjak

15. junij: Protestantizem včeraj, danes in jutri: Simpozij in zbornik  
o protestantizmu, mag. Franc Kuzmič.
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V tej rubriki objavljamo prispevke oz. podlage za Študijske večere, ki 
so jih avtorji pripravili in priredili za natis v reviji, torej dopolnjena in po 
načelu znanstvene ali strokovne razprave prirejena besedila predavanj. 
Besedilo dr. Božidarja Debenjaka o Heglu objavljamo v rubriki Razprave, 
študije, prispevka častnega škofa Geza Erniše in mag. Franca Kuzmiča 
pa v rubriki Razgledi, vpogledi. Prispevek Petra Kovačiča Peršina je bil 
pod naslovom Frančišek, iskalec smeri duhovnih temeljev nove civilizacije: 
Kako naj krščanstvo znova postane duhovni temelj zahodne civilizacije? 
objavljen v Sobotni prilogi Dela z dne 14. maja 2016, zato bomo daljši 
povzetek izvirnega predavanja objavili v Lubih Slovencih. Prispevek 
dr. Jedert Vodopivec Tomažič je predviden za naslednje leto, zato pa 
rubriko začenjamo s prispevkom Barbare Žabota na osnovi zadnjega 
predavanja iz lanske sezone 2014/2015 (17. junij): Ko mrtvi spregovorijo. 
Protestantska mrliška knjiga v luči novih raziskav.
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