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Наставна јединица: Хришћанство и изазови потрошачког друштва
Молитва на почетку:
Оче наш, који си на небесима,
да се свети име Твоје,
да дође царство Твоје;
да буде воља твоја,
и на земљи као на небу.
Хлеб наш насушни дај нам данас,
и опрости нам дугове наше,
као што и ми опраштамо дужницима својим;
и не уведи нас у искушење,
но избави нас од злога.
Изражене карактеристике постмодерне – конзумеризам, индивидуализам и
релативизација система вредности рефлектовали су се и на духовни живот и створили
неке нове облике манифестовања религиозности у којима потрошачки менталитет
претвара веру, Бога, Цркву и обреде у тржишне производе и услуге. Статистичка
истраживања и пописи становништва показују изузетно високе проценте верника у
укупној популацији (Републички завод за статистику), док црквена пракса говори да
ипак мали број људи води активан црквени живот, а још мање искрен хришћански.
Наведене чињенице пред свештенство и паству, као одговорне хришћане, али и
друштво у целини, формирано на хришћанској култури, традицији и вредностима,
стављају питања: Каква је улога хришћанске вере у постмодерном добу и Цркве у
постмодерном друштву, те како превазићи стање које је Радован Биговић назвао
„патологијом вере“?
https://www.youtube.com/watch?v=hTrSnLUIvb4
(за покретање YouTube-a, десним кликом миша и Open Hiperlink)

Молитва на крају часа:
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је са Тобом;
благословена си ти међу женама, и благословен је Плод утробе Твоје,
јер си родила Спаситеља душа наших. АМИН
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Питања:
1. Да ли и ти имаш жељу да када твој друг купи патике, ти мораш да имаш сутра
исте такве?
2. Да ли и ти купујеш непотребне ствари?
3. Да ли си некада купио неки производ који ниси никада употребио?
4. Да ли си зажалио што си купио непотребну ствар?
Одговорити на питања до 17.04.2020. год.

-2-

