
 
 

VABILO 
 
Vabimo vas v Šolo za vrednote in življenje, ki jo bo izvajala priznana biblicistka s. Snežna 
VEČKO z gostom Robertom Friškovcem.  
 
Šola bo potekala v "Glavarjevi bolnici", Glavarjeva 104, v štirih večerih, vsakič od 19. – 20.30 
ure.  
 
Termini: 21. november, 12. december 2012,  9. januar in  23. januar 2013. Eno srečanje, dne 
23. januarja 2012, bo izvedeno skupaj z njim z Robertom Friškovcem. 
  
Glede na naslov srečanj bo s. Snežna spregovorila in uvedla v pogovor naslednje teme: 
  

• vera / zaupanje /zvestoba, 
• bratstvo /solidarnost / zaveza, 
• »ženske« vrednote: ljubezen, materinstvo, služenje, 
• pravičnost / usmiljenje, gost bo Robert Friškovec  

 
Uprava UPPG 

  
 

Terezija s. Snežna VEČKO: Teologijo je študirala na 
Teološki fakulteti v Zagrebu in Ljubljani. Diplomirala je 
1976, magistrirala 1979 v Ljubljani. Med doktorskim 
študijem se je izpopolnjevala na Papeškem bibličnem 
inštitutu v Rimu in Ameriškem inštitutu za študij Svete 
dežele v Jeruzalemu. Doktorirala je 1986 na Teološki 
fakulteti UL pod mentorstvom akad. prof. dr. Jožeta 
Krašovca – »Božja in človeška zvestoba v hebrejski 
Bibliji«. Istega leta je začela sodelovati v pripravi 
Slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma 
Stare in Nove zaveze iz izvirnih jezikov (izšel 1996). Iz 
hebrejščine je prevedla Prvo in Drugo Samuelovo knjigo, 
Ruto in Estero ter priredila uvode in opombe k tem 
knjigam. 1991 je postala predavateljica na Teološki 
fakulteti, 1997 docentka, ponovno 2002 in 2007.  
 

V akademskem letu 1999/2000 je kot gostja predavala uvod v Sveto pismo ter eksegezo zgodovinskih 
in preroških knjig na Visoki teološko katehetski šoli v Zadru.  
Je predstojnica Inštituta za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo. V svojem znanstveno 
raziskovalnem delu se posveča svetopisemskim spokornim molitvam iz obdobja drugega templja, s 
posebnim poudarkom na pojmovanju krivde, kazni in odpuščanja. Cenjena je ne le doma, temveč tudi 
po svetu. Po zapisu hrvaškega teologa prof. dr. Adalberta Rebića, leta 1986, je bila prva ženska v 
tedanji Jugoslaviji, ki je doktorirala iz teologije. 

 



 
 

 
Robert Friškovec je bil rojen leta 1973 v Škofji Loki, kjer je 
obiskoval tudi osnovno šolo in se v družini »brusil« s starejšim 
bratom. Gimnazije pa ni obiskoval v domačem mestu, ampak v 
Kranju, kjer je bila naravoslovna računalniška smer. Hotel je 
namreč postati zdravnik, pravzaprav kirurg, da bi ljudem 
pomagal. Toda pristal je na Teološki fakulteti v Ljubljani. Prvi 
letnik je obiskoval kot laik in ni hotel stopiti v bogoslovje, saj je v 
sebi dolgo izrazito zavračal misel, da bi postal duhovnik. »Živel 
bom kot normalni ljudje!« si je ponavljal. Zelo pa si je želel, da 
bi delal z ljudmi in jim pomagal. Božji klic pa je bil močnejši od 
zavračanja in od vseh zaljubljenosti in tako je drugi letnik 
teološke fakultete obiskoval kot bogoslovec. Po tretjem letniku 
bogoslovja je šel nabirat izkušnje v rimske zapore, spoznal pa 
še marsikaj. 

»Od nekdaj me je privlačilo delo z ljudmi na robu,« pravi 
Robert. Ne samo, da je kot študent delal z invalidi in zaporniki, v večnem mestu je nekaj časa bival 
pri bratih Matere Terezije. »Poznal sem samo žensko vejo Misijonark ljubezni. Bratov pa ne. 
Misijonarji ljubezni pa so v Rimu obiskovali bolnišnico San Camilo, kjer so bili bolniki z AIDS-om. V 
okolici o glavne rimske postaje Termini pa so hodili obiskovat klošarje. » S pomočjo Misijonarjev 
ljubezni je spoznal tudi svet teh ljudi. Leta 1999 je postal duhovnik in bil dve leti, dokler ni postal prvi 
slovenski zaporniški duhovnik, kaplan na Brezovici pri Ljubljani. »’Prvi’ se morda dobro sliši, čisto res 
pa ni,« se nasmeje Robert. »Veliko ljudi je pred menoj že želelo delati z zaporniki, pa niso mogli, od 
leta 1991 pa je že kar nekaj duhovnikov delalo v zaporih. Nekateri ob vsem svojem delu niso zmogli 
sˇe obiskov v zaporu. Zato pa sem jaz toliko bolj vesel, da se lahko bolj posvečam temu delu.« 

 

 


