
Спецификација предмета за књигу предмета 
Студијски програм  Теолошки мастер програм 
Изборно подручје (модул) Литургичко-правни модул 
Врста и ниво студија Мастер студије 
Назив предмета Светотајинско богословље 
Наставник (за предавања) Милошевић С. Ненад 
Наставник/сарадник (за вежбе)  
Наставник/сарадник (за ДОН)   
Број ЕСПБ 5 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни 
Услов  

Циљ 
предмета 

Упознавање појмовно-категоријалног апарата светотајинског богословља, методологије 
литургијског богословља, стицање телетургичких и теоријских знања о светим тајнам и 
свештенорадњама, њиховом појмовно-категоријалном апарату и методологији, овладавање 
умењима анализе светих тајни и свештених обреда, као умењима компетентног самосталног рада у 
области литургијског богословља. 

Исход 
предмета 

Поседовање развијених научно-стручних академских компетенција у домену литургијског 
богословља и пратећих апликативних способности непосредног опсервирања и анализе светих 
тајни и свештенорадњи уз помоћ објективних истраживачких метода и техника. 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

1. Увод у литургијско богословље. 2. О светим тајнама Цркве. 3. Порекла и настанка светих тајни и 
свештених обреда. 4. Телетургика појединачних светих тајни и обреда. 5. Теологија појединачних 
светих тајни и обреда. 6. Упоредно литургијско богословље (Сакраментологија) 

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

"Вежбе: Исте тематске целине у апликативном аспекту (са инсистирањем на умењима 
квалификоване анализе релевантних извора, синхронијског, дијахронијског и конфронтационог 
опсервирања и генерализовања богослужбени хпојава и елемената, као и умењима активног и 
продуктивног коришћења литературе из литургијског богословља и сакраментологије. 

Литература 
1 Александар Шмеман, Увод у литургичко богословље, Шибеник 2005 

2 Ненад Милошевић, У Духу и истини. Литургичко-канонске теме, Институт за теолошкаистраживања 
– Православни богословски факулте 2011 

3 Ненад Милошевић, Молитвослов. Историјско-телетургијски развојпоследовања парохијског типика, 
Институт за теолошка истраживања – Православни богословски факултет 2012 

4 Franz Courth, Сакраменти, Ђаково 1996 
5 Benedetto Testa, Сакраменти Цркве, Кршћанска садашњост, Загреб 2009  

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 

Интерактивна предавања, предавања, семинар, аудиторна вежбања, практична вежбања и 
консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току  
предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 70 
колоквијуми      
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