
Apostolska konstitucija Veritatis Gaudium 

 

Danes 29. 1. 2018 je izšla apostolska konstitucija papeža Frančiška z naslovom Veritatis gaudium 

(Veselje resnice) o cerkvenih univerzah in fakultetah, poroča Radio Vatikan. V uvodu konstitucije je 

zapisano: »Veselje resnice izraža koprnečo željo, zaradi katere je srce vsakega nemirno, dokler ne 

sreča, v njem prebiva in ne podeljuje z vsemi Božje Luči. Resnica namreč ni odmišljena ideja, ampak 

je Jezus, Božja Beseda, v katerem je Življenje, ki je Luč ljudem. Božji Sin pa je hkrati tudi Sin človekov. 

On samo s tem, ko razodeva Očetovo skrivnost in njegovo ljubezen, razodeva človeka človeku in mu 

naznanja njegovo vzvišeno poklicanost.« 

Novo apostolsko konstitucijo so na današnji tiskovni konferenci predstavili kardinal Giuseppe 

Versaldi, prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo, msgr. Angelo Vincenzo Zani, tajnik iste 

kongregacije, ter prof. Piero Coda, predsednik univerzitetnega inštituta Sophia in član Mednarodne 

teološke komisije. Kardinal Giuseppe Versaldi, prefekt Kongregacije za katoliško vzgojo, je na začetku 

predstavitve pojasnil vzroke za novo konstitucijo: »V naši dobi se nenehoma pojavljajo novi izzivi za 

vse dejavnike, zaposlene v na področju nadaljnje vzgoje. Navkljub neizogibnim težavam pa so ti izzivi 

spodbuda za napredek akademskih ustanov. Vendar pa je ta včasih tako zahteven, da so te ustanove 

skušane »s psevdokulturo (navidezno kulturo), ki zvede človeka na odpadek, raziskavo na 

dobičkaželjnost, znanost na tehniko«. Papež Frančišek je pozval vse akademike proti takšnemu 

vzorcu: »Z vso zavzetostjo se posvetimo vzgoji, torej temu, da 'potegnemo ven iz vsakega najboljše za 

dobro vseh« (Srečanje s študenti in akademiki v Bologni, 1. oktobra 2017). Kardinal je predstavil tudi 

zgodovino papeških dokumentov ter dokumentov Svetega sedeža, ki so urejali to področje. Ta 

zgodovina je na kratko predstavljena tudi v apostolski konstituciji. 

Msgr. Angelo Vincenzo Zani, tajnik Kongregacije za katoliško vzgojo, pa je predstavil novosti, ki jih 

vsebuje nova apostolska konstitucija Veselje resnice. Ta v večini potrjuje dosedanje norme, ki jih 

vsebuje apostolska konstitucija papeža Janeza Pavla II. Sapientia christiana (Krščanska modrost). 

Doda pa nekatere norme glede predmetov študija, študijskih nazivov, likov predavateljev in tistih, ki 

imajo vodilno vlogo, ter glede institucionalnih vidikov. 

Prof msgr. Piero Coda, predsednik univerzitetnega inštituta Sophia in član Mednarodne teološke 

komisije, pa je dodal, da gre pri apostolski konstituciji za ponovni zagon ustvarjalne zvestobe bogate 

zgodovine vzgojnega prizadevanja v Cerkvi. Ta novi zagon se je začel z 2. vatikanskim cerkvenim 

zborom in sicer tako na področju teoretičnega razmišljanja kot na konkretnih področjih, z namenom, 

da bi bila ta vitalna vzgojna središča kvas, sol in luč evangelija. 

(Vir: Radio Vatikan) 

 


