
Црквена уметност 

 

Драга дечице, помаже Бог! 

Као што смо увек радили на почетку часа, тако вас и сад молим да 

када приступите читању веронауке, да се сами или са мамама и 

татама, помолите молитвом Оче наш! 

Под „црквеном уметношћу“ подразумевамо све што је везано за 

Цркву, а чини је још лепшом и чини се у славу Божију. Црква је 

дом Бога живога на земљи и врло је јасна жеља човека да тај храм 

буде чист, украшен, леп како споља, тако и изнутра. У црквеној 

уметности можемо разликовати више области: 

1. ЦРКВЕНО СЛИКАРСТВО 

Под црквеним сликарством обухватамо тежњу човека да ликове 

светитеља, анђела, Богородице, Христа ослика на различитим 

материјалима (дрво, папир, стакло, бетон...) како би нам били још 

ближи и како би наша молитва била још потпунија. Учили смо како 

са икона можемо доста тога научити о животу тог светитеља или о 

томе шта се догодило на неки празник. „Што је књига за писмене, 

то је икона за неписмене,“ знао је рећи Свети Јован Дамаскин. У 

црквеном сликарству разликујемо: 

1) Икона – слика светитеља, анђела, Богородице, Христа, празника 

на различитим материјалима (најчешће папир или дрво) која се као 

предмет може померати и постављати. 

2) Фреска – сликање светитеља, анђела, Богородице, Христа или 

неког празника која се осликава бојама на свежем малтеру на 

зидовима цркава или манастира и остаје ту, не може се померати. 

Реч „фреска“ потиче од стране речи fresco што значи свеже јер се 

ради на свежем малтеру што јој даје на дуготрајности.  

 

 

 

 

 
Фреска Вазнесења Христово 

(Спасовдан) на таваници храма 
Икона Вазнесења 

Христовог 
(Спасовдан) 



2. ЦРКВЕНА АРХИТЕКТУРА 

То је уметност пројектовања и обликовања црквава и манастира, 

односно њиховог унутрашњег (ентеријера) и спољашњег 

(екстеријера) простора. Тако можемо разликовати стилове у градњи 

у зависности где су грађене и када су грађене: 

  

 

 

 

3. ЦРКВЕНО ПОЈАЊЕ 

То је појање црквених богослужбених песама са посебним 

правилима. Без појања (певања) немогуће је замислити било коју 

службу у Цркви. Када певамо Богу ми подсећамо на анђеле који 

непрестано славе Бога. Појање лечи и душу и тело, испуњава нас 

миром, диже нас у небеске висине. 

Осмогласник је тако једна богослужбена књига, 

заправо зборник песама посвећених Христовом 

васкрсењу разврстаних у 8 гласова тј. мелодија. 

Сваки глас се пева једне седмице, тако да се читав 

осмогласник отпева за осам седмица. 

 

ЗАДАТАК: Само по једну реченицу о црквеном сликарству, 

црквеној архитектури и црквеном појању препишите у своје свеске. 

Молитва „Богородице Дјево“ 

Будите добри и здрави! 

Љуби вас и поздравља ваша вероучитељица! 

Петрова црква 

у Расу из 7. 

века 

Манастир Жича 

из 13. века 
Саборна 

црква у 

Београду 

Црква-

брвнара у 

Тршићу 

Храм 

Светог Саве 

у Београду 


