
VERBA THEOLOGICA
��
�
��.7�6�>
C>

2010/19
����@��N"

 OTFRIED HOFIUS „Verba theologica“
� � ��[\;��;�����+�C��*��+�'$����;���$�����&�
� � ]��$#������*�1+��'����;����K�����

 PAUL MCPARTLAN C����'$��&B������'���������&������'�

 MANFRED HAUKE ]��&������$����'��
  

2/2013
ročník XII.

The Reception of the Second Vatican Council 
in Light of its Prehistory and the Discernment 
of the Signs of the Times

S pancierom viery
Exegetická štúdia k πίστις terminológii 
v Prvom liste Solúnčanom

Origenove Homiliae in Exodum IX a XIII o svätostánku

Janovo Zjevení a Pastýř Hermův 
jako prorocké spisy rané církve

„Jánov úrad“ kardinála Newmana 
John Henry Newman a jeho poslanie v cirkvi 
z hľadiska ekléziológie Hansa Ursa von Balthasara

Konfl ikt interpretácií
Napätie medzi univerzálnou a miestnou cirkvou

THOMAS BENEDICT 
VIVIANO O.P.

JURAJ FENÍK

JURAJ PIGULA OSA

STANISLAV PŘIBYL

JÁN DOLNÝ

VLADIMÍR JUHÁS

V
ER

BA
 T

H
EO

LO
G

IC
A

  2
/2

01
3 

(2
5)



�&�������&�����4�
.�'��@������������'��������+*����B������;���%�2����'�B�	����%�
OPB�!Q)� )�.�9���
'��"4�RQ )SSTOUT)))B�2�I4�RQ )SST  V)UQW�
�,+���4����*�X��"��

���$����%���&�����4�C�'���F�&���%�B�C�'���D���B���&�����>����
D��#���%�Y�����4�E��'����E�������%�
����4��#&���'�-�'���E��$������9��B�C��9��

Ve
rb

a 
Th

eo
lo

gi
ca

 1
/2

01
1(

20
)

���&����1��@���4����)UPO3!O
ISSN 1336-1635

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
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