
Naziv predmeta PROPOVJEDNIŠTVO 

Kratica PT02/9 ISVU šifra 95553 

Vrsta Predavanja i praktične vježbe (2 sata tjedno) 

Razina Srednja 

Godina V. Semestar zimski (IX.) 

ECTS 2 ECTS boda 

Nastavnik Doc. dr. sc. Stanislav Šota 

Cilj ili svrha 

kolegija 

Usvojiti teoriju klasičnoga govorništva i teoriju naviještanja, izvore i vrste propovijedi te pripremiti za 

propovijedanje ili naviještanje.  

Preduvjeti za upis Nema preduvjeta. 

Ishodi učenja Nakon uspješno završenog kolegija student će moći: 

1. povezati klasično govorništvo (retorika) s teologijom naviještanja (homiletika)! 

2. klasificirati različite vrste javnoga govorenja i crkvenoga naviještanja! 

3. kreirati, predstaviti i samoprocijeniti homiliju! 

4. vrednovati i kritički prosuđivati karakter homilije drugih propovjednika! 

Povezanost ishoda 

učenja, nastavnih 

metoda i 

ocjenjivanja 

Nastavna aktivnost ECTS 
Ishod 

učenja 

Aktivnost 

studenata 

Metode 

procjenjivanja 

Bodovi 

min max 

Pohađanje predavanja 0,5 1-2 
Prisutnost na 

predavanjima 
Evidencija 15 20 

Uvježbavanje javnoga 

nastupa 
0,5 2-3 

Govorničke 

vježbe 

Grupna analiza 

javnoga nastupa 
20 40 

Završni ispit 1 1-4 
Ponavljanje 

usvojenog znanja 
Usmeni ispit 20 40 

Ukupno: 2    55 100 

Konzultacije Kabinet br. 7, u dane održavanja predavanja uz prethodnu najavu mailom: stanislav.sota@os.t-com.hr 

Kompetencije koje 

se stječu 
Kompetentan je služiti se zakonima retorike i homiletike te sam osmisliti i prezentirati homiliju. 

Sadržaj 

 

Teorija klasičnog govorništva, teologija naviještanja, povijesni razvoj i liturgijski kontekst. Izvori i vrste 

propovijedi te priprava i nastup. Nakon određenog broja sati predavanja, slijede praktične vježbe. Svaki student 

izabire i prikazuje jednu homiliju pronađenu na internetu. Retoričko-homiletska analiza studenta koji je izabrao 

određenu homiliju, a nakon toga i ostalih studenata. Osim toga, svaki student priprema govor i javno nastupa pred 

drugim studentima. Taj se nastup snima kamerom te slijedi zajednička analiza i refleksija na osnovu odslušanih 

predavanja.  

Obvezna literatura KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE I DISCIPLINU SAKRAMENATA, Homiletski direktorij, Dokumenti 

167, Zagreb, 2015.; FRANJO, Evangelii gaudium, Dokumenti 163, Zagreb, 2003., br. 111.-175., 90.-138.; Đ. 

GRAČANIN, Temelji govorništva, Zagreb, 1968., 3.-152.; I. ŠKARIĆ, Temelji suvremenog govorništva, Zagreb, 

2000., 13.-177.; F. B. CRADDOCK, Propovijedanje. Umijeće naviještanja riječi danas, Zagreb, 2009., 167.-234.; 

I. RAGUŽ, Sustavno-teološko promišljanje i propovijedi, u: Diacovensia, 18(2010.)3, 501.-515.; S. ŠOTA, 

Poteškoće i mogućnosti naviještanja Božje riječi u prigodnim propovijedima, u: Diacovensia, 18(2010.)3, 567.-

585.; I. DUGANDŽIĆ, Isus propovjednik i učitelj, u: Diacovensia, 18(2010.)3, 459.-476.; G. KIŠIČEK, Važnost 

epideiktičkoga žanra u klasičnoj i suvremenoj retorici (Na primjeru analize božićnih poruka hrvatskih biskupa), u: 

Diacovensia, 27(2019)2, 323.-338. 

Preporučena 

literatura 
G. KIŠIČEK, Retorička analiza svećeničkih propovijedi, u: Diacovensia, 18(2010.)3, 537.-549. 

Oblici provođenja 

nastave 
Predavanja uz Power-Point prezentaciju i praktične vježbe pred kamerom. 

Način provjere 

znanja i polaganja 

ispita 

Priprava i izvođenje praktične vježbe te završni ispit. 

Jezik poduke i 

mogućnosti 

praćenja na drugim 

jezicima 

Hrvatski 

Način praćenja 

kvalitete i 

uspješnosti izvedbe 

svakog predmeta 

i/ili modula 

Anonimna anketa na koncu semestra. 

 

 


