
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Литургичко-правни модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Литургијске катихезе 
Наставник (за предавања) Сандо Драгомир 
Наставник/сарадник (за вежбе) Милин Сава 
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 6 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Циљ премета је указати на димензије и схватање образовања и васпитања у Цркви кроз 
светотајинско искуство и литургијско богослужење, и направити корелацију са другим богословским 
наукама и областима хуманистичког научног интересовања Теоријско  

Исход 
предмета 

Теријско-методолошке компетенције у области литургијске катихезе, способност оперативног 
служења релевантном литературом, апликативне компетенције у извођењу литургијске катихезе. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

"Увођење слушалаца у област Литургијске катихезе, њеног појма, области сазнања и значења, 
указивање на постепено увођење у истине вере и просвећење речју Божјом кроз црквено-
литургијско схватање. Посебно указивање на везу ове катихезе са богослужењем као јединим 
аутентичним центром хришћанског постојања и саме светотајинске методологије, кроз примере 
Светих отаца. Усклађеност и неразлучност теоријског изучавања, у интердисциплинарном смислу, 
односа катихезеса црквеном праксом која је вековима приводила хришћанској просвети. Кроз 
изучавање катихетско-богословских принципа овенаучне области посебно указати на димензије 
црквено-саборне катихезе која извире из вековног предања Цркве и покушати, колико је то могуће, 
пренети адекватну проблематику и на поље осталих литургијских особина. Такође, акцентовати 
историјски пресек литургијске поуке и њено практично разумевање као и значај образовања 
носилаца богослужбеног живота кроз векове." 

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

Практична настава: Апликативна примена теоријски обрађених методских јединица кроз вежбе, 
семинарске радове и њихову анализу 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

2 2  0  0  0 
Методе 
извођења 
наставе вербално-текстуалне, илустративно-демонстративне, експерименталне 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 



активност у току  
предавања 15 писмени испит 35 
практична настава 10 усмени испит 35 
колоквијуми      
семинари 5     

 


