
9 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни

Услов

Циљ

предмета
Исход

предмета

Теоријска

настава
Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 1 2

Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит

30 усмени испит 60

Академске студије - Основне студије

Савремено богослужбено предање - Литургика II

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

проф. др Вукашиновић В. ВладимирНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Никола Лукић

Спецификација предмета

Вербално- текстуалне, илустративно- демонстративне

Литература

Вукашиновић, В., Лутургијска обнова у ХХ веку: историјат и богословске идеје литургијског 

покрета у Римокатоличкој Цркви и њихов узајамни однос са литургијским животом 

Православне Цркве , Београд-Нови Сад-Вршац, 2001.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Вукашиновић, В., Литургијски језик Цркве , Криза савремених језика теологије, Београд, 2013, 

127 - 153.
Вукашиновић, В., Српска теологија 18. века - Ad fontem , Врњачка Бања-Требиње, 2013.

Вукашиновић, В., Српско богослужење - Огледи из литургијске историје и праксе код Срба, 

Врњци-Требиње, 2012.

Вукашиновић, В., Српско барокно богословље: Библијско и светотајинско богословље у 

Карловачкој митрополији XVIII века , Београд-Краљево-Нови Сад, 2008.

Богословско-пастирски програм

Уписан пети семестар основних академских студија богословско-пастирског програма 

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Поседовање академских компетенција неопходних за вршење и разумевање богослужења

Цркве.

Због специфичне природе Факултета у систему наставе на истом су, на основу Статута,

заступљени и посебни облици наставе, пастирско-катихетска и практично-литургијска пракса.

Практична настава обухвата рад у рукописним збиркама музеја и библиотека, студијска

путовања и екскурзије. Врше се и допунски облици наставе - црквено-богослужбена пракса са

циљем да дају посебне компетенције.

Циљ предмета је да се студенти упознају са условима и токовима формирања и развоја 

литургијске праксе и њене теологије у оквирима наше Помесне Цркве, да то знање упореде са 

осталим праксама Православних помесних Цркава и да се науче да правилно разумеју и врше 

богослужења.

Садржај предмета

Упознавање са савременим богослужбеним предањем Српске Православне Цркве; 

Компаративна анализа савремених богослужбених предања других Помесних Православних 

Цркава; Изучавање историјског развоја савременог богослужења СПЦ, фактора и услова који су 

доводили до његовог формирања, промена и развитка; Стицање неопходних тероијских знања 

на нивоу ритуалистике, теологије богослужења и разумевања истих као и саме историје култа; 

Теоријско оспособљавање кандидата за активно и успешно вршење богослужења.


