
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ

ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ 11060 БЕОГРАД, МИЈЕ КОВАЧЕВИЋА 11Б

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Теолошки мастер програм

Теологија првенства у Цркви
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

ОМ

Стицање теоријских знања о теологији првенства као еклисиолошком питању; њиховом појмовно-категоријалном апарату и
методологији упоредне еклисиологије, оспособљавање за просуђивање хришћанских различитости из домена проблем римског
првенства и папског примата; оспособљавање за компетентну самосталну анализу првенства у савременој православној мисли и
примату у екуменском дијалогу.

Поседовање  развијених  теоријско  –  методолошких  академских  компетенција   у  домену  теологије  примата  и  пратећих
апликативних  способности  аналитичког  приступа  догматским разликама хришћанских  деноминација  у  домену  упоредне
еклисиологије,  уз  помоћ  објективних  истраживачких  метода  и  техника.

Теоријска настава:
"1. Појам првенства у еклисиологији. Тријадолошке основе православног учења о првенству у Цркви;
2. „Петрово првенство“ као екуменски и еклисиолошки проблем.
3. Устројство Цркве и првенство у њој.
4. Првенство римске и цариградске катедре: канонске претпоставке (34. апостолски, 3. канон Другог и 28. канон Четвртог
васељенског сабора).
5. Питање римског првенства.
6. Примат римског епископа и одлуке Првог и Другог ватиканског концила.
7. Питање првенства у Цркви као онтолошка категорија.
8. Првенство на локалном, регионалном и васељенском нивоу.
9. Недавне дискусије о првенству у православној теологији."

Практична настава:
 Исте тематске целине у апликативном аспекту (са инсистирањем на умењима калификоване анализе релевантих извора, као и
на умењима активног и продуктивног коришћења литературе из догматике и упоредног богословља).

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

вербално-текстуалне

Литература

Аутор Назив ИздавачР.бр. Година
1, W. Kasper (ed.) Il ministero petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo Roma 2004
2, И. Мидић Проблем смрти у хришћанској онтологији Пожаревац 2012
3, Ј. Ратзингер Заједништво у Цркви Сплит 2006

4, Ј. Мајендорф, А. Шмеман,
Н. Афанасјев, Н. Куломзин Примат апостола Петра Крагујевац 1989

5, З. Матић Да истинујемо у љубави Пожаревац 2013

Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 20.00Да
Практична настава 10.00Да
Семинарски рад 10.00Да

Мидић Ч. Добривоје-ИгнатијеНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0

Услови:




