
 

Okruhy ke SZZ z PASTORÁLNÍ TEOLOGIE ak. rok 2022/2023 
Obor: Teologie – Bakalářské studium 
Specializace: pastorační 

1. Konstituce Gaudium et spes a její význam pro pastorální teologii. Okolnosti vzniku 
konstituce, její struktura, klíčová témata – zejména pastorální vztah církve a světa. 

2. Představte hlavní rysy vývoje sociální a charitativní péče v 18. - 20. století v kontextu 
vztahů církve a státu. 

3. Modely vztahu praktické teologie a dalších humanitních a společenských věd – 
psychologie, sociologie, sociální práce.  

4. Teorie konstitutivních prvků církve (hlavních činností církve). Biblické základy, vznik 
a vývoj teorie vč. jejích variant, charakteristika jednotlivých prvků. 

5. Metody pastorační práce (sociální pastorace a jemná moc pastýřů, mystagogická 
pastorace, teologie umění života). 

6. Metody praktické teologie („vidět – posoudit – jednat“, kriteriologie, kairologie, 
praxeologie) 

7. Pojetí evangelizace v koncilních a pokoncilních církevních dokumentech (Evangelii 
nuntiandi, Lumen fidei, Evangelii gaudium, Pozvat současnou společnost k životu z víry, 
Život a poslání křesťanů v církvi a ve světě). 

8. Vztah církev a světa podle Gaudium et spes, zejména GS1 a GS 40-45. Co se rozumí pod 
pojmy církev a svět, k čemu se církev ve světě především vztahuje, co svět přináší církvi, 
co je cílem a smyslem vztahu církve a světa. 

9. Znamení času a jejich význam v praktické teologii. Biblické východisko, užití v Gaudium et 
spes, různá pojetí znamení času (M. - D. Chénu, Ch. Theobald), význam znamení času pro 
evangelizaci a pastoraci. 

10. Vysvětlete pojmy Charita a Diakonie, jejich biblické kořeny a aktuální využití. Popište 
vazby a úkoly církevních pomáhajících organizací v moderním sociálním státě. 

11. Popište spiritualitu sociální práce a rizika spojená s poskytováním zejména sociální 
pomoci v kontextu křesťanství.  

12. Představte interpretaci Podobenství o milosrdném samaritánovi jako metody charitativní 
práce. Vysvětlete pojem charitativní práce a popište její znaky. 

13. Iniciační svátosti. Biblické základy, teologie iniciačních svátostí, katechumenát 
a mystagogie, pastorační aspekty slavení. 

14. Svátost manželství. Biblické základy, teologie manželství, různé formy přípravy na 
manželství, zejména mystagogická příprava na manželství. 

15. Svátost nemocných. Biblické základy, teologie svátosti nemocných, pastorační aspekty 
slavení, pastorace nemocných obecně. 

16. Svátost smíření. Biblické základy, teologie svátosti, pastorační aspekty slavení. Pokání 
jako součást praxe církve. Svátost svěcení. Biblické základy, teologie biskupského úřadu, 
kněžství a diakonátu. Pojetí povolání v konstituci Lumen gentium.  
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17. Definice liturgie. Pojetí liturgie v církevních dokumentech před II. vat. Koncilem 
a v Sacrosanctum concilium. Subjekt liturgického slavení, participatio actuosa, liturgie 
jako dialogická komunikace. 

18. Uvedení dospělých do křesťanského života: křesťanská iniciace v dějinách a její dnešní 
podoba. Problematika křtu malých dětí. 

19. Slavnost eucharistie: biblické doložení, dějinný vývoj. Podoba eucharistické slavnosti po 
II. vat. koncilu, její struktura a popis jednotlivých částí.  

20. Liturgie svátostného smíření: Proměny  liturgie smíření v dějinách, Podstata reformy 
liturgie smíření po II. vat. koncilu. Dnešní způsoby slavení svátostného smíření obsažené 
v „Obřadech pokání“. 

21. Liturgie sňatku. Vývoj v dějinách a současná podoba obřadu. Problematika smíšených 
sňatků. 

22. Pohřební liturgie: dějinný vývoj, typy současné pohřební liturgie. Problematika kremace. 


