Спецификација предмета
Студијски програм
Мастер програм
Изборно подручје (модул)
Историјско-систематски модул
Врста и ниво студија
Мастер академске студије
Назив предмета
Примат и саборност
Наставник (за предавања)
др Раде Кисић
Наставник/сарадник (за вежбе)
др Раде Кисић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета
изборни
Услов
Уписан први семестар мастер академских студија

Стицање теоријских знања о комплексном
односу примата и саборности посебно имајући у виду екуменску
перспективу овог односа. Упознавање са кључним разликама у
еклисиолошким концептима појединих цркава и верских
заједница. Овладавање умењем активног и продуктивног
коришћења научне литературе.

Циљ
предмета

Поседовање развијених стручних академских
компетенција у домену савремене еклисиологије и пратећих
апликативних способности анализе различитих еклисиолошких
концепата у савременом екуменском дијалогу уз помоћ
објективних истраживачких метода и техника.

Исход
предмета
Садржај предмета
Појам примата и саборности; Развој учења о примату у раној Цркви.
Утемељење примата у друштвено-културном контексту антике; Принцип
саборности и установа сабора; Западно учење о примату до Другог ватиканског
сабора; Примат и саборност у документима Другог ватиканског сабора; Primus
inter pares – православни приступ. Литургијска перспектива; Примат и саборност
у уставима Православних Цркава; Протестантско схватање односа примата и
саборности; Равенски документ – покушај консензуса; Нова расправа о
православном схватању примата; „Петрова служба“ у савременом контексту.
Римокатолички приступ; Примат и јединство Цркве – нужна повезаност?;
Универзални примат – отворено питање о неопходности н начину вршења.
Теоријска
настава
Практична
настава (вежбе,
ДОН, студијски
истражива-чки
рад)
Литература

1
2
3
4
5

Ј. Зизјулас, Примат у Цркви. Православни приступ, Пожаревац 2014.
W. Kasper, Crkva Isusa Krista. Ekleziološki spisi, Zagreb 2013.
Ј. Мајендорф/А. Шмеман/Н. Афанасјев/Н. Куломзин, Примат Апостола
З. Матић, Да истинујемо у љубави. Званични богословски дијалог
R. Frieling, Put ekumenske misli. Uvod u ekumenologiju, Zagreb 2009.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Предавања

ДОН

Вежбе

2

1

Студијски
истраживачки рад Остали часови

Методе
извођења
Вербално - текстуалне, илустративно - демонстративне.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испит
колоквијуми
семинари
10

70

