
Témy seminárov v AR 2017/2018  

ŠTUDIJNÝ PROGRAM: katolícka teológia (spojený 1. a 2. stupeň, denná forma) 

Zimný semester: 

Seminár zo sakrálneho umenia: Moderné výtvarné umenie a kresťanské posolstvo (Botek) 

Seminár z filozofie (2KT): Aristoteles: Etika Nikomachova (Gavendová) 

Lektúra filozofických textov : Teologická Summa svätého Tomáša Akvinského (Vittek) 

Seminár z dogmatiky: Nekrvavá obeta Poslednej večere a nekrvavá obeta svätej omše: 
sviatostná prítomnosť jedinej vykupiteľskej obety Ježiša Krista (Zjavená náuka, 
protestantská interpretácia a náuka Tridentského koncilu) (Mášik) 

Seminár z fundamentálnej teológie: Vzťah Katolíckej cirkvi k modernému svetu 
(Ziolkovký) 

Seminár z fundamentálnej teológie: Základná katolícka teológia  u C. S. Lewisa (Pinkas) 

Seminár z cirkevných dejín: Katolícka cirkev a vojenské konflikty v 20. storočí (Hrabovec) 

Seminár zo Starého zákona: Temná stránka Biblie: Násilie, vojny a tresty v Starom zákone 
a v 1QM. Exegeticko-teologický seminár SZ (Jančovič) 

Anotácia: V Starom zákone udivuje množstvo textov s témou násilia, trestu a vojen a taktiež 
medzi kumránskymi zvitkami sa popri 1QM (Zvitok vojny synov svetla proti synom tmy) 
našli jeho početné kópie alebo jemu blízke texty. Množstvo predmetných textov zostáva 
výzvou pre interpretáciu a vhodnú hermeneutiku aj v kontexte sektárskeho násilia 
islamistov a fundamentalizmu. Po oboznámení sa s exegetickými nástrojmi a postupmi sa 
prejde k analýze vybraných SZ statí s témou násilia z obsahovej a najmä z 
metodologickej stránky (podľa povahy a žánru textu) s cieľom ich vhodnej interpretácie a 
hermeneutiky (čiže priblíženie odkazu pre súčasníka). V poslednej tretine seminára sa 
prejde k štúdiu 1QM a jemu príbuzných zvitkov. Kľúčovým zámerom seminára bude 
vypracovanie seminárnej práce, v ktorej študent použije vhodnú metodológiu na výklad 
ním zvolenej perikopy. 

Vybrané state a témy:  

„Posvätná vojna“ a „božský bojovník“. Aktuálny status questionis a recepcia témy. 
Kainova bratovražda Ábela (Gn 4,1-16) 
Vzbura a trest Kóreho a jeho skupiny (Nm 17) 
Teologická interpretácia Pánovej vojny a cherem-u (Dt 7,1-20) 
Vojna v Knihe Jozue. História alebo teológia? 
Narácie o vojne v knihách kroník so zameraním na 2Krn 20,1-30. 
Vojna a pokoj v žalmoch. Redakčné skúmanie. 
Kumránsky Zvitok o vojne (1QM) a spisy s témou vojny (4Q246; 4Q285; 4Q491; 

4Q521; 11Q14). 
 
 



Letný semester: 

Seminár z filozofie (1KT): Platón, Augustín (Gavendová) 

Seminár z filozofie (2KT): Encyklika Fides et Ratio (Gavendová) 

Seminár z Nového zákona: Vybrané texty spisov Corpus ioanneum (Farkaš) 

Seminár z fundamentálnej teológie: Pneumatologický rozmer na Druhom vatikánskom 
koncile - koncept sensus fidelium (Ziolkovký) 

Seminár z fundamentálnej teológie: Základná katolícka teológia  u G. K. Chestertona 
(Pinkas) 

Seminár z kánonického práva: Kánonický proces nulity manželstva (Puškar) 

 


