ПРАВОСЛАВНИ БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Силабуси
Предмет: Омилитика
Врста и ниво студија: Основне студије богословља,
богословско-пастирски програм
Фонд часова: 2+0
Статус предмета: изборни.
Наставник (за предавања): др Драган Протић
Испит: писмени/усмени
Назив курса:
Садржај:

Стицање основних сазнања о Омилитици као научној
дисциплини. Теоријско и практично упознавање са
уводним и општим сазнањима о Омилитици, о појму,
задацима, садржајима, вези са другим наукама и
методологијом омилитичких истраживања. Упознавање са
библијским основама проповеди, Омилитиком у
патристичкој литератури, као и Омилитиком у историји
Срба. Анализа садржаја проповеди уз увид у савремену
тенденцију у Омилитици.
Циљ:

Формирање научне и професионалне компетенције
будућих теолога из области Омилитике. Циљ наставе

Омилитике је стицање теоријских знања из Омилитике,
овладавање умењима анализе различитих врста проповеди, као
и оспособљавање за компетентан самостални рад у области
црквеног проповедништва.
Предуслови:
Уписан седми семестар основних студија богословља,
богословско-пастирског програма.
Облик наставе:
Предавања.
Обавезе студената:
Похађање предавања и активно учествовање.

Начин оцењивања рада и резултата:
Активно учествовање на предавањима
испит – 70 поена.

– 30 поена; завршни

План курса/предмета
ПРВИ СЕМЕСТАР
1. недеља
Омилитика као наука.

2. недеља
Циљ и задатак Омилитике.

3. недеља
Старозаветна проповед.

4. недеља
Пророчка проповед и античка реторика.

5. недеља
Карактер проповеди Господа Исуса Христа.

6. недеља
Облици проповеди Господа Исуса Христа.

7. недеља
Проповедништво светих Апостола.

8. недеља
Проповедништво непосредних апостолских наследника.

9. недеља
Ориген.

10. недеља
Експликативна омилија.

11. недеља
Златни век хришћанске проповеди.

12. недеља
Златни век хришћанске проповеди на Западу.

13. недеља
Проповедништво код Срба.

14. недеља
Личност црквеног проповедника.

15. недеља
Услови за успех у проповедању.

ДРУГИ СЕМЕСТАР
16. недеља
Извори црквене проповеди.

17. недеља
Свето Писмо као извор црквене проповеди.

18. недеља
Шта не спада у градиво црквене проповеди.

19. недеља
Врсте проповеди са погледом на садржину.

20. недеља
Врсте проповеди са погледом на облик.

21. недеља
Делови проповеди: увод, излагање, закључак.

22. недеља
Стилске фигуре.

23. недеља
Начин произношења проповеди.

24. недеља
Гестикулација.

25. недеља
Савремене теме: проблем сиромаштва, рата, самоубиства и
абортуса.

26. недеља
Време и место црквене проповеди.

27. недеља
Слушаоци као саучесници у проповеди.

28. недеља
Одговорност проповедничког дела.

29. недеља
Страх и трема.

30. недеља
Ословљавање и титулисање у проповеди.
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