ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабус
др Ненад Милошевић, редовни професор
Основне студије богословља
Програм: Богословско-пастирски и богословскокатихетски
Предмет: Историја и теологија хришћанског
богослужења – Литургика 3
Група: обавезни предмет
Број ЕСПБ бодова: 6
Фонд часова: 2 семестра (2+1)
Испит: писмени и/или усмени
Назив курса: Историја и теологија хришћанског
богослужења
Садржај:
1. Порекло и настанак хришћанског богослужења, као и
развој богослужења по хронолошким етапама. 2.
Теоријско и практично изучавање богослужења
византијске литургијске форме. 3. Теоријско и
практично упознавање са упоредним литургијским
формама. 4. Разрада богословских ставова о смислу
богослужења са позиције релација: човек – Бог и Бог –
творевина. 5. Излагање богословских ставова о
богослужењу у оквиру проблематике литургијског
времена и литургијског простора. 6. Указивање на
богословски смисао појединачних делова Литургије. 7.
Изучавање светотајинског богословља уопште, као и
богословља светих тајни појединачно. 8. Изучавање
настанка и развоја појединачних богослужбених
последовања и обреда. 9. Теоријско и практично
упознавање литургијског поретка појединачних
последовања и обреда.
Циљ:

Стицање теоријских знања о историји и теологији
хришћанског богослужења, њиховом појмовнокатегоријалном апарату и методологији, овладавање
умећима анализе богослужења, као и умећима
компетентног самосталног рада у области историје и
теологије хришћанског богослужења.
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Предуслови:
Уписан седми семестар основних студија на
богословско-пастирском и богословско- катихетском
програму.
Облик наставе:
Предавања, вежбе и стручна пракса.
Обавезе студената:
Похађање предавања, вежби и стручне праксе.
Начин оцењивања рада и резултата:
Активно учествовање на предавањима, вежбама и
стручној пракси – 30 поена; завршни испит – 70 поена.

План курса/предмета

Први семестар:
1. недеља
Порекло и настанак хришћанског богослужења
(предавање).
Историја и теологија хришћанског богослужења: појам,
садржај, историјски развој, методологија, извори и
библиографија (вежба).
2. недеља
Установљење Евхаристије (предавање).
Богослужбени живот Господа Исуса Христа (вежба).
3. недеља

Историја и теологија богослужења прве хришћанске

заједнице (предавање).
Пасха – спој старозаветног
богослужењем (вежба).

са

новозаветним

4. недеља
Историја и теологија хришћанског богослужења првог
периода (време гоњења) (предавање).
Утицај богослужења јудејског храма на формирање
богослужења Цркве, као и утицај паганских култова у
развоју богослужења (вежба).
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5. недеља
Историја и теологија хришћанског богослужења
другог периода (време од 4. до 7. века) (предавање).
Историја и теологија хришћанског богослужења другог
периода (време од 4. до 7. века) (вежба).
6. недеља
Историја и теологија хришћанског богослужења
трећег периода (од 7. до 9. века) (предавање).
Историја и теологија хришћанског богослужења трећег
периода (од 7. до 9. века) (вежба).
7. недеља
Историја и теологија хришћанског богослужења
четвртог периода (од 9. до 15. века) и петог периода (од
15. до 19. века) (предавање).
Историја и теологија хришћанског богослужења четвртог
(од 9. до 15. века) и петог периода (од 15. до 19. века)
(вежба).
8. недеља
Порекло, развој и особине византијског литургијског
типа (предавање).
Литургије Светог Јована Хризостома и Василија Великог
(вежба).
9. недеља
Азматски типик (предавање).
Последовања азматског типика:
тритекти и панихида (вежба).

вечерње,

јутрење,

10. недеља
Монашки типик (предавање).
Последовања дневног круга монашког типика (вежба).
11. недеља
Источни литургијски типови (предавање).
Упоредне литургијске форме.
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12. недеља
Западни литургијски типови (предавање).
Римски литургијски тип - Римска Миса (вежба)
13. недеља
Смисао богослужења са позиције релација: човек –
Бог и Бог – творевина - предавање
Литургија Апостолских Установа и Литургија Апостола
Марка (вежба).
14. недеља
Литургијски живот прародитеља у рају, пад
прворођених и назначење Евхаристије - предавање
Литургија Апостола Јакова (вежба).
15. недеља
Богослужење у оквиру проблематике литургијског
времена и литургијског простора (предавање)
Литургијски простор (вежба).

Други семестар:
План курса/предмета

1. недеља
Литургијско време (предавање).
Литургијско време (вежба).
2. недеља
По т с и особености великопосних
(предавање).
Литургија Пређеосвећених Дарова у
монашком типику (вежба).

богослужења
азматском

и

3. недеља
По т с и особености великопосних богослужења
(предавање).
Литургија Пређеосвећених Дарова Светога Апостола
Јакова (вежба).
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4. недеља
Литургија као Светајна Цркве (предавање).
Увод у светотајинско богословље (вежба).
5. недеља
Структура Литургије (предавање).
Вход (вежба).
6. недеља
Литургија речи (предавање).
Литургија суда (вежба).
7. недеља
Евхаристијска литургија, причешћивање и отпуст
(предавање).
Евхаристијска литургија, причешћивање и отпуст (вежба).
8. недеља
Света тајна иницијације (предавање).
Света тајна иницијације (вежба).
9. недеља
Света тајна свештенства (предавање).
Света тајна свештенства (предавање).
10. недеља
Света тајна покајања (предавање).
Света тајна покајања (вежба).
11. недеља
Света тајна јелеосвећења (предавање).
Света тајна јелеосвећења (вежба).
12. недеља
Свете тајне брака и анђелског образа (предавање).
Свете тајне брака и анђелског образа (вежба).
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13. недеља
Свештени обреди и последовања (предавање).
Мало водоосвећење (вежба).

14. недеља
Свештени обреди и последовања (предавање).
Литургијско наслеђе и изазови савременог доба (вежба).
15. недеља
Литургијска обнова – да или не? (предавање).
Литургијске недоумице (вежба).
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