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Konštantín
Veľký ako ἐπίσκοπος τῶν ἐκτός
„Verba theologica“
podľa
„politickej teológie“ Euzébia Cézarejského
Z[::*B)*&#:#%

\#")0*&:J
L’Ordine dei sacramenti dell’iniziazione cristiana
nella
Chiesa Latina
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Najstaršie kresťanské apológie
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Zwischen assertorischer Gewissheit
und eschatologischer Sicherheit (II.)
Interpretačné mosty
Za hranicou verša
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Časopis Verba Theologica je zameraný na systematickú
teológiu, biblickú teológiu, patristiku, posvätnú liturgiu
a vzťah teológie s ﬁlozoﬁou, spoločenskými vedami, literatúrou a sakrálnym umením.

%00:*2%"%3
)& < < 
= >?*@A B& <. =-6 =C
>?*@A D1% .- > :@A
&1%  E .=
>F):@A D 4 4 = >?*@A " = G =C >?*@A
%&!  4  B>E):A @

POKYNY PRE AUTOROV

%&2H&%&3%*?C.I=
%%3
-&?&*)A:$1&A$
NOA
P((-8
Hlavná
89, 041 21 Košice
&!3QP(RRSNTS(((A1H3QP(RRSU(TPV
+*3)W!
Technická úprava: Radovan
SEKAN
#$%3
B&E%$AB&CA%=
Jazyková úprava: Martina
MIŽENKOVÁ
C"$X3
D&D$
3"%&,&D#8AB8

%0?3(TON2 N
ISSN 1336-1635

Verba Theologica 1/2011(20)

%$%2%&%3
Juraj FENÍK, Benedikt Róbert HAJAS OP, Ľubo HLAD, Peter
JUHÁS, Anton KONEČNÝ, Štefan KURUC O.Praem., Milan
LACH SJ, Róbert LAPKO, Peter OLEXÁK, Tomáš PETRÁČEK,
Juraj PIGULA OSA, Anton TYROL, Peter VOLEK, Pavol ZVARA

Časopis Verba Theologica vychádza dvakrát ročne. Nie
je monotematický. Prijíma pôvodné, vedecké príspevky
s uvedeným obsahovým zameraním a recenzie aktuálnych odborných kníh (na adrese: verba@ku.sk). Uzávierka
príspevkov je vždy posledný deň v mesiaci február a september. 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 jazyku a zároveň autor na konci článku uvedie svoju stručnú
akademickú biograﬁu a kontaktnú poštovú (e-mailovu)
adresu. Za publikované príspevky sa autorom neposkytuje 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 obsahom STN ISO 690 – Dokumentácia. Bibliograﬁcké odkazy.
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