
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Богословско-катихетски програм 
Изборно подручје (модул)   
Врста и ниво студија Академске студије - Основне студије 
Назив предмета Еортологија - Литургика II 
Наставник (за предавања) Антић Владимир 
Наставник/сарадник (за вежбе) Никола Лукић 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов Уписан трећи и четврти семестар 

Циљ 
предмета 

Заокружено и систематично упознавање студента са црквеним богослужбеним календаром. 
Стицање знања из области богословских основа развоја празновања и спомена у оквирима 
православног богослужења, те разумевање историјског тока развоја седмичног и годишњег 
богослужбеног круга. Функционално упознавање са богослужењима празника на основу  текстова 
употребљаваних у оквирима савременог православног богослужбења. 

Исход 
предмета 

Поседовање заокружених стручно-теоријских сазнања из области еортологије, историјата развоја 
празновања у оквирима хришћанског богослужења те теолошким основама организације 
литургијског календара. Функционално овладавање химнама и другим текстовима који се користе у 
овиру црквених последовања појединих празника уз њихово теолошко тумачење. Познавање 
специфичности празничних богослужења у оквиру византијског литургијског типа. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1) Увод у еортологију, методе и извори; 2) Црквени празник: Тајна Христова у богослужењу Цркве; 
3)Седмични круг I - Недеља; 4) Покретни годишњи круг I - Четрдесетница и Страсна седмица; 5) 
Покретни годишњи круг II - Васрс и Педесетница; 6) Непокретни годишњи круг I - Божићни пост, 
Божић, Богојављење; 7) Непокретни кгуг II - Обрезање, Сретење и Благовести; 8) Непокретни 
годишњи круг III - Преображење и Воздвижење; 9) Седмични круг II - спомени седмичних дана; 10) 
Непокретни годишњи круг IV - Богородичини празници; 11) Спомени светих I - мученици; 12) 
Спомени светих II - светитељи, преподобни и др. 13) Спомени светих III - новомученици и 
савремени свети; 14) Спомени упокојених чланова Цркве. 

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-
чки рад) 

Тумачење и анализа садржаја црквених последовања појединих празника: 1) Врсте црквених 
празника према типикону; 2) Октоих - Недеља; 3) Триод посни; 4) Триод цветни; 5) Минеји - Божић, 
Богојављење; Минеји - Обрезање, Сретење и Благовести; 6) Минеји - Преображење и Воздвижење; 
7) Октоих - седмични дани; 8) Минеји - Богородични празници; 9) Минеји - свети мученици; 10) 
Минеји - светитељи; 11)Минеји - преподобних; 12) Додаци Минејима и посебне збирке - 
новомученици и савремени свети;13)Триод - задушнице. 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 
2 0       

Методе 
извођења 
наставе 

предметаВербално-текстуалне, илустративно-демонстративне. 
 



Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  10 усмени испит 60 
колоквијуми      
семинари  20     

 


