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Наставна јединица: Старозаветни списи у богослужењу Цркве - обрада 

Молитва на почетку:  

Оче наш, који си на небесима, 
да се свети име Твоје, 
да дође царство Твоје; 
да буде воља твоја, 
и на земљи као на небу. 
Хлеб наш насушни дај нам данас, 
и опрости нам дугове наше, 
као што и ми опраштамо дужницима својим; 
и не уведи нас у искушење, но избави нас од злога.  
 

 

Београдски паримејник, 13. век 
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Библија је богослужбена књига. У Литургији се користи много више Свето 
писмо Новог Завета. То се делови Јеванђеља и Посланице апостола. Старозаветни 
списи који се користе у богослужбеној пракси се налазе у две књиге литургијска књиге: 
Паримејник и Псалтир (Псалми Давидови). Данас у празничној вечерњи постоје три 
старозаветна читања. На свакодневној вечерњи Велике четрдесетице (Васкршњи пост)  
имамо два читања (Постање и Приче Соломонове, а током Велике недеље (пред 
Васкрс) читају се одељци из књиге Излазака и Књиге о Јову. Постоји једно читање 
Књиге пророка Исаије и Велике недеље Књига пророка Језекиља (недеља пред Васкрс).  

Псалтир је подељен у 20 катизми.Током Велике Четрдесетнице цео Псалтир се 
прочита двапут недељно.  Из тог разлога, премда је очигледно да се у принципу настоји 
да буду по три псалма у сваком антифону (кратка песма), у пракси то није могуће увек 
применити. Тако имамо антифоне са два, једним или чак само са једним делом псалма, 
али и са више мањих псалама. Псалми се, сем континуираног појања, поју и по избору 
на разним богослужењима, аналогно теми богослужења. 
 

 

 

 
Молитва на крају часа:  
Богородице Дјево, радуј се благодатна Маријо, Господ је са Тобом; 
благословена си ти међу женама, и благословен је Плод утробе Твоје, 
јер си родила Спаситеља душа наших. АМИН 
 
 

Питања: 
1. Како се зову богослужбене књиге које се користе у богослужењу Цркве? 
2. У ком периоду године се читају Старозаветни списи? 
3. Шта је то катизма? 

Одговорити на питања до 25.05.2020. год. 
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