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NAZIV PREDMETA: Misijsko poslanje Crkve od koncilskog dekreta Ad gentes do danas
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OKVIRNI SADRŽAJ MODULA
Drugi vatikanski koncil je u dekretu Ad Gentes definirao misijsku narav Crkve, utemeljivši je na samom
trojstvenom poslanju. Istaknuo je također svrhu i sredstva kojima se misija treba vršiti, eshatološki značaj
misijskog djelovanja, kao i odgovornost i suradnju svih članova Crkve u vršenju misijske djelatnosti,
naglasivši važnost svjedočanstva života i dijalog. Ivan Pavao II. će u enciklici Redemptoris missio podsjetiti
na trajnu vrijednost misijske naredbe i nagovijestiti »novo proljeće kršćanstva«. Misijska djelatnost Crkve
proizlazi iz dubokih zahtjeva kršćanske vjere, a glavna joj je svrha služiti čovjeku objavljujući mu Božju
ljubav koja se očitovala u Isusu Kristu. Danas se ova djelatnost treba vršiti u novim svjetskim i društvenim
prilikama, obilježenima globalizacijom, sekularizacijom, pluralizmom kultura i svjetonazora. Naročito je
važna stvaralačka inkulturacija evanđelja, kao i briga za siromašne, rubne i zapostavljene.
CILJEVI - Upoznati se s glavnim doktrinarnim smjernicama misijskog djelovanje Crkve od Drugog
vatikanskog koncila do danas, na temelju crkvenih dokumenata, teoloških promišljanja i konkretnih
primjera; razmišljati o mogućnostima inkulturacije kršćanske vjere i evanđelja u suvremenom svijetu.
KOMPETENCIJE - Student(ica) će imati zaokruženi uvid u misijsko naučavanje Katoličke crkve; moći će
povezati važne teme pastoralno-katehetskog i društvenog značaja kao što su odnos kršćanske vjere i
suvremene kulture, dijaloga i navještaja, kršćanskog svjedočanstva u pluralnom svijetu.
POPIS LITERATURE
Dekret Ad Gentes o misijskoj djelatnosti Crkve (7.XII.1965.), u: DRUGI VATIKANSKI KONCIL, Dokumenti,
Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 72008; IVAN PAVAO II., Enciklika Redemptoris missio o trajnoj vrijednosti
misijske naredbe (7.XII.1990.), Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 1991. Ladislav NEMET, Glavni pravci razvoja
misijske teologije poslije Drugog vatikanskog sabora, u: Obnovljeni život, 57 (2002.) 1, 63-73.; Alberto
TREVISIOL, Misijski poziv Crkve (Ad gentes 1-4-5-6-37), u: Crkva i misije, Sarajevo, Nacionalna uprava
Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine, 22009., 15-33.
OPIS METODA PROVOĐENJA NASTAVE
Predavanja i diskusija na temelju zadane literature; konzultacije.
OPIS NAČINA IZVRŠAVANJA OBVEZA
Pohađanje i aktivno sudjelovanje na predavanjima; čitanje literature; usmeni ispit.
OPIS NAČINA PRAĆENJA KVALITETE NASTAVE
Anonimna anketa.
BROJ ECTS BODOVA: 4

