
Otázky na štátne skúšky  

v magisterskom študijnom programe  

Katolícka teológia (YD2 – KT) 
 

 

SYSTEMATICKÁ TEOLÓGIA 

1. Hlavné témy z vývoja morálnej teológie po Koncile 

2. Sociálny kontext morálky v Gaudium et spes (č. 4) a Optatam totius (č. 16) 

3. Aktuálnosť hermeneutiky Dekalógu podľa dokumentu Biblia a morálka 

4. Osobné a sociálne dimenzie teologálnych úkonov viery, nádeje, lásky 

5. Obsah 4. prikázania a základné prvky a vývoj "kresťanského" konceptu rodiny 

6. Obsah 8. prikázania a masmédiá 

7. Ekleziológia: Chápanie Cirkvi na Druhom vatikánskom koncile 

8. Mariológia: Theotokos 

9. Pneumatológia: Pneumatologický princíp v teológii 

10. Eschatológia – individuálna a spoločná eschatológia (nebo, peklo, očistec) 

11. Tajomstvo dvoch prirodzeností v Ježišovi Kristovi od teológie sv. Pavla po 

Chalcedónsky koncil 

12. Sviatostnosť (Čím alebo Kým je sviatosť? Vysvetliť podstatu sviatosti) 

13. Eucharistia – ustanovenie; teologické chápanie – transsubstanciácia, transfinalizácia 

a transfigurácia 

14. Prorocký fenomén v Izraeli (charakteristika a vývoj; porovnanie hebrejských prorokov 

s prorokmi inde na SBV; pravý prorok); prehľad kritického štúdia prorokov 

a predstavenie vybranej prorockej knihy 

15. Múdroslovie v Izraeli – jeho charakter a porovnanie s múdroslovím na SBV; rozdiely 

medzi typom múdroslovia v knihách Jób a Kazateľ v porovnaní s Knihou prísloví, 

Knihou Sirachovho syna a Knihou múdrosti; predstavenie vybranej múdroslovnej knihy 

16. Žalmy – všeobecný úvod k žaltáru a kategórie žalmov; charakteristika múdroslovného 

žalmu a exegéza vybraného múdroslovného žalmu 

17. Základné črty Jánovských spisov (ilustrované na konkrétnych textoch) 

18. Jánovské chápanie Eucharistie (Jn 6) a zmŕtvychvstania (Jn 20) 

19. Obsah Pavlovho evanjelia na pozadí Listu Rimanom 

20. Pavlova korešpondencia s Korintom (forma, obsah a dôraz) 

 

 

 

 

 

 



 

PRAKTICKÁ TEOLÓGIA 

 

1. Ohrozenia Cirkvi prvých päť storočí 

2. Klérus, organizácia a náboženský život ľudu 

3. Kríza 10. storočia 

4. Zápas o investitúru a jej vyriešenie 

5. Reformácia v celej svojej šírke až po Vestfálsky mier 

6. Veľká francúzska revolúcia; I. vatikánsky koncil 

7. Pojem a pramene kánonického práva; štruktúra Kódexu kánonického práva z roku 

1983 

8. Kánonické trestné právo; pojem a rozdelenie sankcií v Katolíckej cirkvi 

9. Teologické a právne aspekty inštitútov zasväteného života; „Patrimonium“ a vlastné 

právo inštitútov zasväteného života; správa časných majetkov rehoľných inštitútov 

10. Postavenie pápeža v hierarchickej štruktúre Katolíckej cirkvi; postavenie kolégia 

biskupov v hierarchickej štruktúre Katolíckej cirkvi. 

11. Partikulárne cirkvi a ich územná a personálna štruktúra 

12. Pojem „manželstvo“ a „forma uzavierania manželstva“ podľa kánonického práva; 

manželské prekážky podľa kánonického práva; zánik manželstva podľa kánonického 

práva 

13. Základné charakteristiky liturgie hodín po II. vatikánskom koncile 

14. Liturgia po II. vatikánskom koncile; základné charakteristiky jednotlivých kapitol 

konštitúcie o posvätnej liturgii Sacrosanctum consilium 

15. Pastorálna teológia; koncepcia a miesto pastorálnej teológie v súčasnom Magistériu 

Cirkvi; biblické inšpirácie pastorálnej teológie; metódy pastorálnej teológie 

16. Teologická interpretácia „znamenia časov“ a jej význam pre praktickú teológiu; 

pastorálne dopady synodálneho dokumentu Gaudium et spes 

17. Nová evanjelizácia, jej členenie a zdroje v dokumentoch Katolíckej cirkvi; kerygma – 

predpoklady pre jej ohlasovanie; kerygma v ranej Cirkvi – Pavlova kerygma, 

Jeruzalemská kerygma 

18. Pastorálne aspekty sviatostí živých a sviatostí mŕtvych 

19. Teologická dimenzia farnosti; farnosť – bunka miestnej cirkvi; farnosť – miesto 

prežívania a svedectva charity; pastoračná dimenzia obnovenej farnosti; postoj ku 

zmene pastorácie 

20. Duchovné vedenie; piliere duchovného vedenia; osoba a správanie sa duchovného 

vodcu; úlohy duchovného vedenia 


