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Hledání duchovní cesty skrze mystiku života modlitby 
sv. Terezie od Ježíše (Hrad v nitru), 2. část

Teológia kríža. Interpretácia duchovnej cesty človeka
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ROČNÍK XV.

Tomáš PeTráček Druhý vatikánský koncil, hermeneutika kontinuity 
a pontifikát papeže Benedikta XVI.

JuraJ Pigula oSa Peter ako pokorný pastier v učení sv. Augustína

ireneJ FinTor o.P. Les sources de la pensée sur le sacerdoce 
baptismal chez Yves Congar

Pavol Zvara Vzťah teológie a liturgie v diele C. Vagagginiho  
a S. Marsiliho

PeTer olexák Kristianizácia neskorej antiky a téma pokánia

PeTer volek Možnosť bañezianizmu
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OBSAHOVÉ ZAMERANIE 

Časopis Verba Theologica je zameraný na systematickú 

teológiu, biblickú teológiu, patristiku, posvätnú liturgiu 

a vzťah teológie s fi lozofi ou, spoločenskými vedami, lite-

ratúrou a sakrálnym umením.

POKYNY PRE AUTOROV

Časopis Verba Theologica vychádza dvakrát ročne. Nie 

je monotematický. Prijíma pôvodné, vedecké príspevky 

s uvedeným obsahovým zameraním a recenzie aktuál-

nych odborných kníh (na adrese: verba@ku.sk). Uzávierka 

príspevkov je vždy posledný deň v mesiaci február a sep-

tember. Príspevky môžu byť publikované v slovenčine, 

češtine, angličtine, nemčine, taliančine a francúzštine. 

Redakčne sa upravujú iba slovenské príspevky. Redakcia 

predloží každý príspevok minimálne dvom recenzentom 

na anonymné posúdenie a o jeho publikovaní následne 

rozhodne redakčná rada časopisu. 

Príspevok musí obsahovať popisný názov článku, abstrakt 

(10-15 riadkov) a kľúčové slová (4-5 slov) v anglickom ja-

zyku a zároveň autor na konci článku uvedie svoju stručnú 

akademickú biografi u a kontaktnú poštovú (e-mailovu) 

adresu. Za publikované príspevky sa autorom neposky-

tuje honorár. 

Rozsah príspevku je max. 20 normostrán (text príspevku 

by teda nemal presiahnuť 36000 znakov; 1800 znakov na 

jednu stranu i s medzerami a poznámkami pod čiarou). 

Pri citovaní je potrebné rešpektovať zásady, ktoré sú obsa-

hom STN ISO 690 – Dokumentácia. Biblio grafi cké odkazy. 

Redakčná rada 

Hlavná 89, 041 21 Košice 

Technická úprava: Radovan SEKAN
Jazyková úprava: Martina MIŽENKOVÁ
Spracovanie a tlač: Michal Vaško – Vydavateľstvo
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Recenzovaný vedecký časopis založený v roku 2002.
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