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Úvod do Svätého Písma  
 

1. Názvy Sv. písma, jeho význam pre Cirkev, spôsoby čítania a štúdia.  

2. Kánon a jednota SZ a NZ. Inšpirácia a neomylnosť.  

3. Dejiny biblického textu, rukopisy, preklady a biblické jazyky, textová kritika. 

4. Kritické štúdium Pentateuchu a jeho dosah na súčasné chápanie Sv. písma 

5. Základná charakteristika Knihy Exodus. Zjavenie Božieho mena a obnovenie zmluvy 

(podrobnejší výklad zodpovedajúcich statí v Ex 3; 6; 32-34) 

6. Gn 1-11 na pozadí kultúry Starého blízkeho východu (SBV). Výklad Gn 1-3. 

7. Dôležité pojmy a predpisy v Knihe Levitikus (obeta, svätosť, rituálna čistota a i.). Posolstvo 

príbehov k Knihe Numeri. 

8. Deuteronómium a prameň D. Porovnanie s tradíciou prameňa P. 

9. Recepcia príbehov o patriarchoch u prorokov. Čo hovorí o formovaní daných príbehov ako 

posvätnej tradície?  

10. Deuteronomistická história a kronistická história - porovnanie 

11. História obdobia Druhého jeruzalemského chrámu (Ezd, Neh, 1-2 Mak) 

12. Charakteristika dejín Izraela. Predstavenie jednej vybranej historickej knihy. 

13. Historické, kultúrne a náboženské pozadie Nového Zákona 

14. Druhy exegetických metód analýzy textu, ich postupy a limity.  

15. Synoptická otázka 

16. Charakteristiky Evanjelia podľa Marka 

17. Cesta učeníka v Mk 8,28–10,52. 

18. Typické črty Evanjelia podľa Matúša 

19. Štruktúra a posolstvo Reči na hore (Mt 5–7). 

20. Špecifikum Lukášovho diela 

 

Odporúčaná literatúra je ako pri jednotlivých predmetoch o Svätom Písme. 
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Základná teológia  

1. Spor o náboženstvo je sporom o človeka 

2. Od osvietenstva k postmodernizmu – kontext našej viery 

3. Spor o Ježiša od čias novoveku 

4. Snaha vrátiť spásnu prítomnosť Ježiša Krista Európe 

5. Božie zjavenie - pozvanie k spoločenstvu s Bohom a k budovaniu jednoty celého 

ľudského pokolenia 

6. Ježiš Kristus v dejinách – život, smrť a zmŕtvychvstanie v skúsenosti apoštolov a ich 

prvá interpretácia týchto udalosti.  

7. Tradícia z pohľadu antropológie (vzťah k sebavedomiu a ku formovaniu kriticko-

selektívneho myslenia) a tradícia z biblického pohľadu (základné pojmy vo Svätom 

písme na označenie tradície) Ako je predstavená tradícia v náuke Magistéria (Tridentský 

koncil a Druhý vatikánsky koncil)  

8. Čo znamená pre tradíciu podmet, kritika a preklad. Čo sú to tzv. „Loci theologici“? Ako 

treba chápať pojem spoločnosť. Aký význam pri ohlasovaní Evanjelia má analýza 

spoločnosti? Ako treba chápať pojem spoločnosť. Aký význam pri ohlasovaní Evanjelia 

má analýza spoločnosti?  

9. Magistérium - Učiteľský úrad Cirkvi: jeho podstata, pôvod a ustanovenie Učiteľské 

poslanie apoštolov a osobitné privilégia sv. Petra (vysvetliť podobnosť či rozdiel medzi 

Matúšom, Lukášom a Jánom. 

10. Riadne pápežské učenie. Jeho podstata, obsah a dosah. Slávnostné pápežské učenie, 

podmienky a dôsledky pápežského učenia. Predmet a okruh neomylného cirkevného 

učenia 

11. Tézy Medzinárodnej teologickej komisie zo 6. januára 1976 o tom, v čom jestvuje 

podobnosť a v čom je rozdielnosť medzi Učiteľským úradom Cirkvi a medzi náukou 

teológov. Zodpovednosť za poklad Zjavenia v Cirkvi (Každý veriaci a úradní 

zástupcovia Cirkvi: ich kompetencie) 

12. Teológia stvorenia 

13. Písmo a spôsoby reči o Bohu 

14. Reflexia trojičnej teológie 
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15. Sekulárna a kresťansky orientovaná bioetika. Základné východiská a smerovania 

(utilitarizmus, nonkognitivizmus, kontraktualizmus, personalizmus a teologická 

antropológia). 

16. Počiatky filozofie. Grécka mytológia a milétska škola (význam mýtu a antická filozofia 

prírody). Eleátska škola a Herakleitos (koncept Jedna a svet protikladov). Pytagorejská 

škola a atomisti.  Sofisti a Sokrates. 

17. Vrchol antickej filozofie. Platón. Ontológia a teória poznania. Etika a filozofia politiky 

(teória štátu). Aristoteles. Logika, vedecké poznanie (rozdelenie Organonu a jeho 

zameranie). Metafyzika (charakteristické znaky, predmet metafyziky a povaha). Etika a 

politika (diela, základné idey a význam v dejinách filozofie). 

 

 

 


