ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
Мастер студије/теолошки мастер програм
Предмет: Канонско право
Група: практична група
Фонд часова: 2+1
Испит: усмено
Назив курса: Брачно право
Садржај: У оквиру предмета „Брачно право“ студенти ће се
упознати са историјским и богословским развојем Свете тајне
брака. Поред канонског проучавања саме проблематике брака,
показаћемо колико брак задире у односе Цркве и друштва као и
Цркве и екуменског покрета. Предавања ће покушати да дају и
критички осврт на савремену праксу Свете тајне брака али и
њено место у односу са савременим светом.
Циљ: Упознавање студената са богословским, канонским и
литургичким утемељењем црквеног брака, сагледавање
еклисијалних и сотириолошких аспеката институције брака,
овладавање канонским предањем о браку, стицање теолошких
знања и практичних вештина за самостални пастирски рад са
вернима који су у браку или желе брак, као и умеће образовања
друштвено одговорне свести брачника према црквеној заједници
и ширем друштвеном окружењу.
Предуслови: Предмет „Брачно право“ похађају и полажу
студенти уписани на мастер студије.
Облик наставе: предавања и вежбе
Обавезе студената: похађање наставе, похађање вежби,
семинарски рад
Начин оцењивања рада и резултата:
Предиспитне обавезе + усмени испит (испитна питања)
Предавања: 10 поена
Практичне вежбе: 10 поена
Семинарски рад: 20 поена
Усмени испит: 60 поена

План курса/предмета
СЕМЕСТАР
1. недеља
Представљање програма предмета; опис садржаја предавања;
представљање литературе.
2. недеља
Богословско утемељење црквеног брака – старозаветна и
новозаветна сведочанства
3. недеља______________________________________________
Литургијска димензија брака
4. недеља______________________________________________
Историјска анализа брака
5. недеља______________________________________________
Канонско предање о браку и обичајно
6. недеља
Услови за ступање у брак
7. недеља
Брачне сметње
8. недеља
Брачне забране
9. недеља______________________________________________
Мешовити брак – хришћански брак
10. недеља_____________________________________________
Развод брака – богословско-канонска анализа
11. недеља_____________________________________________
Други и трећи брак – феномен вишебрачности
12. недеља_____________________________________________
Упознавање са брачним правилима СПЦ – упоредна анализа овог
документа и актуелног државног законодавства о браку
13. недеља_____________________________________________
Појам брака у савременост свету и Цркви
14. недеља_____________________________________________
Модерни изазови за брак и Црквено поимање брака
15. недеља
Дискусија: у којој мери је предмет испунио очекивања студената
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