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Kurikulum pre vyučovanie  

Katolíckeho náboženstva/náboženskej výchovy – 

východný obrad pre I. a II. stupeň ZŠ 
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1. ročník - BOH OTEC 

Ročníkový cieľ: Boh, ako náš milujúci, starostlivý a sprevádzajúci Otec. 
 

1. KTO JE BOH? 2. BOH JE MÔJ OTEC 
(Boh ako milujúci otec) 

3. AKÝ JE BOH 
(Verný otec?, Boh ako 

starostlivý otec?) 

4. BOH 
PRICHÁDZA K 

NÁM 

5. BOH MA 
SPREVÁDZA (Boh ako 
otec, ktorý sprevádza) 

Boh je láska 

Boh stvoril svet 

Boh stvoril človeka 

Ciele tém: Hlavným cieľom je 
spoznať veľkosť Nebeského Otca 
– Stvoriteľa, ktorý je láska, z lásky 
nám daroval život i stvorený svet. 
Prvá téma je rozdelená do 3 
edukačných jednotiek 

Boh sa o mňa stará 

Boh mi dal nebeskú matku 

Boh mi dáva rodinu 

Ciele tém: Ústrednou témou 
je Boh ako milujúci otec, 
ktorý sa o nás stará, dáva nám 
pozemskú rodinu i nebeskú 
matku. Druhá téma je 
rozdelená do 3 edukačných 
jednotiek. 

Boh mi dáva pomocníkov 
mám rodinu a kamarátov, 
ktorí mi pomáhajú ale aj 
svätých, ktorí mi 
pomáhajú priblížiť sa 
k Bohu svojím príkladom; 
môj patrón; aj ja môžem 
byť svätým 

Boh dodrží slovo 
(Abrahám) 

Boh nemá rád hriech (Noe 
– hriech – potopa, máme 
sa snažiť tak ako Noe, 
milovať Boha a neurážať 
ho svojimi hriechmi 

Boh je vždy so mnou (Sv. 
Mikuláš – Boh myslí na 
mňa aj keď mám nejaký 
problém – príbeh o 3 
dcérach) 

Ciele tém: Cieľom je 
spoznanie Boha ako 
starostlivého otca, ktorý je 
ustavične s nami, pomáha 
nám , dáva istotu... Tretia 
téma je rozdelená do 4 

Zvestovanie Presvätej 
Bohorodičke 

Narodenie Ježiša Krista 

Pastieri a mudrci 

Krst Ježiša 

Stretnutie so Simeonom 

Ježiš si vyberá učeníkov 

Prvý Ježišov zázrak 

Ježiš zomiera 

Nanebovstúpenie Pána 
(Ježiš odchádza 
k Otcovi) 

Zoslanie Sv. Ducha 

Ciele tém: Ústrednou 
témou je Boh, ktorý 
k nám prichádza 
v podobe svojho syna. 
Od jeho narodenia až po 
smrť, Nanebovstúpenie 
a zoslanie Sv. Ducha. Na 
príklade života svojho 
syna ukazuje svoju lásku 
k nám a dáva príklad ako 

Boh je vždy so mnou 

Boh ku mne hovorí skrze 
svoje Slovo 

Môžem sa rozprávať 
s Bohom v modlitbe 

Boha môžem navštíviť v 
chráme 

Boha môžem prijať do svojho 
srdca 

Boh mi pomáha bojovať so 
zlom 

Radujem sa, lebo ma miluje 

Ciele tém: Cieľom je 
priblížiť Boha ako otca, ktorý 
nás neopúšťa, ale sprevádza  
a prihovára sa k nám cez 
Slovo, modlitbu, víta nás 
v chráme a pomáha bojovať 
so zlom každý deň. Piata 
téma je rozdelená do 7 
edukačných jednotiek. 
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  edukačných jednotiek. máme milovať Boha a 

všetkých ľudí. Štvrtá 
téma je rozdelená do 10 
edukačných jednotiek. 
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2. ročník - PRIATEĽ JEŽIŠ 

Ročníkový cieľ: Spoznávať Ježiša ako priateľa. Budovať vzťah dôvery k Ježišovi. 
 

1. JEŽIŠ MÔJ PRIATEĽ 2. JEŽIŠ V RODINE 3. JEŽIŠ V DOME 
SVOJHO OTCA 

4. JEŽIŠ NÁS UČÍ 5. JEŽIŠ JE PÁNOM 
ŽIVOTA A SMRTI 

Moji priatelia (kamaráti) 

Môj duchovný priateľ (anjel 
strážca) 

Marcelino a jeho priateľ 

Ježiš- môj priateľ 

Ciele tém: Ústrednou témou je 
Priateľstvo. „Čokoľvek ste urobili 
jednému z týchto mojich 
najmenších bratov, mne ste to 
urobili.“ Pozornosť žiakov je 
upriamená na to, aby si všímali 
ľudí okolo seba a pomáhali aj 
tomu, kto nie je mojím 
kamarátom. Prvá téma je 
rozdelená do 4 edukačných 
jednotiek. 

Ježišova matka ( narodenie 
Bohorodičky) 

Bohorodička naša nebeská 
matka 

Modlitba Raduj sa 
Bohorodička 

Zobrazenie Božej matky na 
ikonách 

Božia matka nás chráni 
(Pokrov) 

Filipovka 

Zvestovanie - Anjel Gabriel 
navštívil Božiu matku 

Navštívenie Alžbety 

Jozef – pestún Ježiša 

Ikona narodenia Ježiša Krista 

Ciele tém: Ústrednou témou 
je Bohorodička. Žiaci 
prostredníctvom biblických 
príbehov Nového zákona 
spoznávajú Máriu, ako Božiu 
matku, ktorú si vyvolil Boh. 
Pozornosť je upriamená na 
Božiu matku, ktorá nás miluje, 

Stretnutie Pána 
(spravodlivý Simeon) 

Keď bol Ježiš malý 

Ježiš s rodičmi v 
chráme 

V chráme oslavujeme 
Boha 

V chráme sa modlíme 
a spievame 

Ciele tém: Ústrednou 
témou je Ježiš 
Kristus. Žiaci 
postupne získavajú 
poznatky o Ježišovom 
detstve. Cez Ježiša 
Krista priblížime Boží 
chrám žiakom 
a vedieme ich k tomu, 
aby pravidelne chodili 
podľa možnosti 
s rodičmi do chrámu. 
Tretia téma je 
rozdelená do 5 
edukačných 
jednotiek. 

Počúvaj, čo hovorí Ježiš 
(človek môže robiť dobré aj 
zlé, má rozum a slobodnú 
vôľu) 

Ako môžeš dôverovať Bohu 
(Abrahám) 

Ako môžeš odpúšťať (bratia 
Jakub a Ezau) 

Ako môžeš byť slobodný 
(Mojžiš a pravidlá) 

Ako môžeš byť Ježišovým 
pomocníkom (Ježiš povoláva 
apoštolov) 

Ako môžeš milovať (Boháč 
a Lazár) 

Ako sa môžeš modliť 
(modlitba Otče náš) 

Ciele tém: Ústrednou témou 
je Ježiš Kristus, ktorý nás učí 
milovať Boha a všetkých 
ľudí. Žiaci postupne 
získavajú poznatky o tom, že 
Boh je spravodlivý a dobrý. 
Prijíma nás vždy, takých, aký 
sme. Pozýva nás, aby sme 

Ježiš je Boží syn (Ježišove 
zázraky) 

Veľký týždeň (udalosti od 
poslednej večere po 
ukrižovanie Ježiša Krista) 

Ježiš víťazí nad smrťou 
(Pascha) 

Ježiš posiela Tešiteľa 
Svätého Ducha 

Ježiš založil Cirkev 
(podobenstvo o viniči) 

Cirkev – Ježišova rodina dnes 
(v Cirkvi sme všetci 
potrebný, máme svoje úlohy) 

Ciele tém: Ústrednou témou 
je Ježiš Kristus. Žiaci 
postupne získavajú poznatky 
o Ježišovi, ktorý je nositeľom 
života a smrti, oboznamujú sa 
s jeho životom, učením, 
zázrakmi, utrpením 
a zmŕtvychvstaním 
prostredníctvom biblických 
príbehov Nového zákona. 
Ježiš nám posiela tešiteľa, 
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ochraňuje a stará sa nás. Druhá boli jeho pomocníkom. Vedie aby nás posilnil a doviedol 
téma je rozdelená do 10 nás k osobnej modlitbe, aby k Bohu. Piata téma je 
edukačných jednotiek. sme sa naučili prichádzať rozdelená do 6 edukačných 

 k Bohu so všetkým, čo život jednotiek. 
 prináša (radosť, priateľstvo,  

 smútok...).Štvrtá téma je  

 rozdelená do 7 edukačných  

 

 

 

jednotiek.  
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3. ročník - JEŽIŠ KRISTUS CHLIEB ŽIVOTA 

Ročníkový cieľ: Boh nám z lásky poslal svojho Syna, ktorý nás vykúpil z hriechu. S Ježišom Kristom sa spájame v Eucharistii. 
 

1. VIERA V BOHA 2. DÔVERA V BOHA 3. HRIECH, KTORÝ 
VZĎAĽUJE OD BOHA 

4. JEŽIŠ KRISTUS CHLIEB 
ŽIVOTA 

Som Božie dieťa (krstom prijímam 
vieru - krstné sľuby - zriekam sa 
a verím, myropomazanie, stávam 
sa nositeľom Krista cez 
rozhodnutie rodičov - Tarzícius, 
alebo niekto iný) 
Verím v jedného Boha (modlitba – 
verím v Boha v troch Božských 
osobách) 
Boh Otec (Otec – stvoriteľ sveta) 
Boh Syn (Syn – spasiteľ sveta) 
Boh Svätý Duch (Svätý Duch – 
Tešiteľ) 
Hlavné pravdy 
Ciele tém: Ústrednou témou je 
viera v Boha, ktorú získavame 
krstom a neskôr prehlbujeme cez 
trojjedinosť Božskej osoby - 
Stvoriteľ, Spasiteľ a Tešiteľ. 
Poznávame hlavné pravdy viery. 
Prvá téma je rozdelená do 6 
edukačných jednotiek. 

Mojžiš (narodenie, život v paláci, 
horiaci krík) 
Egyptské rany 
Zmluva na Sinaji 
Milovať Boha ( 1. Božie 
prikázanie – Zlaté teľa) 
Ctiť si Boha (2. Božie prikázanie 
– len raz v roku veľkňaz žehnal 
ľud a povedal Božie meno) 
Oslavovať Boha (3. Božie 
prikázanie – 12. r. Ježiš v chráme ) 
Ctiť si rodičov (4. Božie 
prikázanie – Tobiáš, Ježiš počúval 
rodičov podľa Lk2, 51) 
Chrániť život (5. Božie prikázanie 
–Ježiš uzdravuje zástupy (podľa 
Mt15, 29-31), misionár Damián) 
Chrániť čistotu tela a duše (6. a 9. 
Božie prikázanie – Sodoma 
a Gomora) 
Rešpektovať vlastníctvo druhých 
(7. a 10. Božie prikázanie – Ezau si 
neváži právo prvorodeného, alebo 
sv. František podľa Mt 6, 25-26) 
Hovoriť pravdu (8. Božie 
prikázanie – príbeh o pastierovi, 
ktorý nehovoril pravdu) 
Ježišov príkaz lásky (Milovať 

Neposlušnosť prvých ľudí (počiatok 
hriechu) 
Zachej (hriech je najväčšie zlo, 
dôležitosť uznania si viny) 
Hlavné hriechy – Pýcha 
(Babylonská veža ) 
Lakomstvo (Boháč a Lazár) 
Smilstvo (blahoslavenstvá – máme 
dar rozumu, reči, čistoty srdca, 
Dávid a Betsabe príliš ťažké 
a nevhodné pre tretiakov neviem či 
by nebol pre nich jednoduchší 

príbeh z knihy 2Sam Amnon 

a Tamar ) 
Závisť (Kain a Ábel) 
Hnev (Jozefovi bratia) 
Obžerstvo a opilstvo ( Baltazárova 
hostina Dan5,1-12) Lenivosť 
(podobenstvo o hlúpom mužovi) 
Sviatosť zmierenia (podobenstvo 
o márnotratnom synovi – ľútosť a 
odpustenie) Doplnková téma: 

Farizej a mýtnik (časti sv. spovede/ 

príprava na sv. spoveď) 
Ciele tém: Ústrednou témou je 
hriech. Všetci nosíme v sebe 
následky dedičného hriechu. Boh je 
nekonečne milosrdný a pomáha 

Rozmnoženie chleba (Jn 6, 10-59) 
Posledná večera (ustanovenie 
eucharistie) 
Eucharistia (eucharistický pôst, 
eucharistický zázrak v Lantiano) 
Svätá liturgia ako hostina (počúvame 
Božie slovo, slávime eucharistiu, 
prijímame eucharistiu) 
Ježiš ostáva vo mne 
Ciele tém: Ústrednou témou je Ježiš 
Kristus, ktorý nám dáva duchovný 
pokrm - eucharistiu. Zázračné 
rozmnoženie chleba a rýb je znamením 
toho, že Ježiš Kristus nám sľubuje živý 
chlieb, ktorý bude zárukou vzkriesenia 
pre večný život. Tak, ako naše telo 
potrebuje telesný pokrm, naša duša 
potrebuje duchovný pokrm. Štvrtá téma 
je rozdelená do 5 edukačných jednotiek. 
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 Boha a blížneho ako seba samého 

Mk12, 28-31) 
Ciele tém: Ústrednou témou je 
vyvolený Boží ľud, s ktorým Boh 
prostredníctvom Mojžiša uzavrel 
zmluvu na Sinaji. Tak ako 
vyvolený izraelský ľud putoval do 
zasľúbenej zeme, my vyvolený 
Boží ľud putujeme do nebeskej 
zeme. Lásku k Bohu a k blížnemu 
dokazujeme zachovávaním desať 
Božích prikázaní. Druhá téma je 
rozdelená do 12 edukačných 
jednotiek. 

človekovi, aby našiel cestu späť 
k nemu: „Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného Syna, aby 
nik, kto v neho uverí nezahynul, ale 
mal život večný.“ Tretia téma je 
rozdelená do 10 edukačných 
jednotiek. 
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4. ročník - SVÄTÝ DUCH RIADI CIRKEV 

Ročníkový cieľ: Teraz je čas Cirkvi, čas Svätého Ducha, ktorý riadi život v Cirkvi a sprevádza nás. 
 

1. ČAS CIRKVI 2. PATRÍM DO CIRKVI 3. LITURGICKÝ 
ROK 

4. CIRKEV UDEĽUJE 
TAJOMSTVÁ 
/SVIATOSTI/ 

5. OVOCIE CIRKVI 

Ježiš posiela Tešiteľa - Turíce 

Ježiš zakladateľ Cirkvi (Ježiš – 
neviditeľná hlava, Peter- viditeľná 
hlava Cirkvi) 

Svätá stolica, Arcibiskupstvo 
(metropolia), biskupstvo 
(eparchia), dekanát 
(protopresbyterát), farnosť 
(presbyterát) 

Ježišova Cirkev rastie (12 
apoštolov, 72 učeníkov, 3000 
pokrstených... až do celého sveta) 

Moja farnosť (patrón farnosti, 
kňaz, veriaci a ich úlohy) 

Jeruzalem – kolíska kresťanstva 
(život prvej kresťanskej komunity, 
Antiochia – kresťania, Štefan, 
apoštol Pavol) 

Chrám (príslušenstvo chrámu, 
čo sa tam nachádza) 

Ikonostas (jeho význam 
a ikony) 

Hierarchia Cirkvi (pápež, biskupi, 
kňazi a diakoni pokračovatelia 
Kristovej moci v Cirkvi) 

Liturgické predmety, 
bohoslužobné rúcha 
a liturgické farby 

Ciele tém: Ústrednou témou je 
príchod Svätého Ducha. Žiaci 
získavajú poznatky o začiatkoch 
Cirkvi a živote prvej kresťanskej 
komunity. Zdôvodniť dôležitosť 
Cirkvi medzi pohanskými národmi. 
Opísať Petra, ako hlavu Cirkvi. 
Predstaviť biskupov, kňazov 
a diakonov ako pokračovateľov 
Ježiša krista. Prvá téma je 
rozdelená do 5 edukačných 
jednotiek. 

Svätá liturgia (časti sv. 
liturgie) 

Ciele tém: Ústrednou témou 
je spoznávať svoju farnosť. 
Opísať chrám ako miesto 
zhromaždenia, predstaviť 
oltár, bohostánok, ikonostas... 
Vysvetliť bohoslužbu slova 
a obety, jednotlivé úkony, 
ktoré sa používajú v liturgii, 
spomenúť dôležité predmety 

Cirkev sa pripravuje 
na príchod Mesiáša 
(narodenie JK, prorok 
Micheáš a Izaiáš) 

Sviatky Ježiša Krista 

Sviatky Bohorodičky 

Sviatky Svätých 

Cirkev ohlasuje Božie 
kráľovstvo 
(podobenstvá 
o Božom kráľovstve) 

Cirkev sprítomňuje 
Božie kráľovstvo 
(Ježišove zázraky- 
uzdravenia, 
vzkriesenie Lazára) 

Cirkev sa pripravuje 
na Paschu (veľký 
pôst, udalosti veľkého 
týždňa) 

Ježiš silnejší ako smrť 

Ciele tém: Ústrednou 
témou je Ježiš Kristus 
uprostred liturgického 
roka. Žiakom 

Sviatosť krstu 

Sviatosť myropomazania 

Sviatosť Eucharistie 

Sviatosť zmierenia 

Sviatosť pomazania chorých 

Sviatosť kňazstva 

Sviatosť manželstva 

Sväteniny 

Ciele tém: Ústrednou témou 
sú sviatosti Cirkvi. Žiakom 
vysvetliť, čo sú to sviatosti, 
kto ich ustanovil a prečo. 
Objasniť ich význam 
a ustanovenie, priblížiť im 
obrady jednotlivých sviatosti. 
Formovať návyk správneho 
vzťahu k jednotlivej sviatosti. 
Vysvetliť rozdiel medzi 
sviatosťami a sväteninami. 
Priblížiť žiakom žehnania 
a svätenia. Štvrtá téma je 
rozdelená do 8 edukačných 
jednotiek. 

Ovocie ohlasovania radostnej 

zvesti v moci Svätého Ducha  

Dary Svätého Ducha 

Cirkev v každodennom živote 
(som kresťan nie len 
v chráme) 

Cirkev slúži (nemocnica, 
charita, bezdomovci, väznice) 

Ciele tém: Ústrednou témou 
je ovocie a dary Svätého 
Ducha. Opísať žiakom 
poslanie Cirkvi 
v každodennom živote. 
Predstaviť Cirkev ako slúži 
slabým. Porovnať rôzne 
podoby utrpenia a bolesti. 
Naplánovať konkrétnu pomoc 
trpiacemu človeku vo svojom 
okolí.  Piata téma je 
rozdelená do 4 edukačných 
jednotiek. 
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 a rúcha na čo sa používajú, ich 

symboliku. Druhá téma je 
rozdelená do 8 edukačných 
jednotiek. 

Úkony vo svätej liturgii 

Spevy pri bohoslužbách (sv. 
liturgia, večiereň, utiereň, 
pobožnosti) 

postupne predstaviť 
rozdelenie 
liturgického roka na 
jednotlivé obdobia. 
Vysvetliť prikázané 
sviatky Ježiša Krista, 
Bohorodičky 
a svätých a viesť ich 
k správnemu sláveniu 
a úcte k Bohorodičke 
ako prostredníčke 
medzi nami a Ježišom 
Kristom. 
Interpretovať 
podobenstvá o Božom 
kráľovstve 
a vymenovať Ježišove 
zázraky. Tretia téma 
je rozdelená do 8 
edukačných 
jednotiek. 
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5. ročník - Biblia – STARÝ ZÁKON  

Ročníkový cieľ: Predpovedaný Mesiáš 
 

1. Biblia „KNIHA 
KNÍH“ 

2. Vyvolenie Božieho 

ľudu 

 

3. Izraelské kráľovstvo 4. Božia múdrosť pre 

Izrael 

 

5. Ohlasovanie prorokov 

Všeobecný úvod – 

charakteristika, rozdelenie 

Biblie na SZ a NZ, 

Rozdelenie na kapitoly 

a verše, orientácia 

v knihách SZ, biblické 

postavy – ich príbehy, 

geografia, stvorenie 

človeka, muž a žena, 

prvotný hriech, vyhnanie 

človeka predpovedaný 

Mesiáš, potopa, 

patriarchovia (Abrahám, 

Izák, Jakub), biblické ženy, 

biblické mestá 

 

Veľké sviatky v NZ – 

Porovnanie Paschy v SZ 

a NZ Zmluva, „Som ktorý 

som“, Predobraz Baránka, 

Obeta v SZ, Medený had, 

Predobraz Najsv. Trojice, 

Židovské sviatky, 

Židovské predpisy, 

Prechod cez Červené more, 

Pascha, Dekalóg, Tóra, 

Egyptské rany 

 

Králi – Šaul, Dávid, 

Šalamún,  

Jeruzalemský chrám, 

Zajatie Izraelitov, 

Náboženský život 

Izraelitov,  

Tradície 

 

Job,  

Žalmy, Príslovia, Kazateľ, 

Pieseň piesní, 

Deuterokánonické knihy: 

Múdrosť, Sirachovec, 

Hudobné nástroje 

a sprievod pri 

bohoslužbách 

 

Proroctvá o príchode JK, 

Eliáš, veľkí (Izaiáš, 

Jeremiáš, Ezechiel, Daniel) 

a malí proroci (dvanásť 

prorokov), Ján Krstiteľ 
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6. ročník - Biblia – NOVÝ ZÁKON 

Ročníkový cieľ: Zjavenie Pána 
 
1. „Nová Zmluva“ 

 

2. Zjavenie Pána 

 

3. Ježiš ohlasuje Božie 

kráľovstvo 

 

4. Život Cirkvi 

4. Život prvotnej Cirkvi 

( po nanebovstúpení) 

 

5. Ohlasovanie Apoštolov 

Všeobecný úvod – 

charakteristika, autori 

novozákonných spisov, 

rozdelenie NZ, evanjeliá, 

novozákonné postavy (Mária, 

Jozef, Simeon, Anna, Ján 

Krstiteľ, apoštoli, učeníci, 

Peter, Pilát, ...)  

 

Kerygma Božieho slova, 

Božie prisľúbenie Spasiteľa 

a Vykupiteľa Ježiša Krista, 

Zjavenie (Krst Ježiša v 

Jordáne), Kristus – 

Bohočlovek, Ježišovo 

narodenie, detstvo, verejné 

účinkovanie, zázraky, 

veľkokňazská modlitba, 

ukrižovanie, vzkriesenie, 

nanebovstúpenie, Kristus ako 

Boží Baránok – Pascha 

 

Ježiš Kristus – učiteľ 

a majster,  

podobenstvá,  

reč na vrchu,  

Ježišove reči o Božom 

kráľovstve,  

ustanovenie sviatostí 

Skutky sv. apoštolov, 

Cirkev v Jeruzaleme, Judei, 

Samárii, Antiochii,  

Ježišove príkazy apoštolom 

Voľba Mateja a diakonov 

Sv. Štefan, Obrátenie Šavla 

Cirkev v Antiochii, 

Väzenie a oslobodenie Petra,  

Pavlove misijné cesty 

Zajatie a smrť ap. Pavla 

  

Charakteristika apoštolov 

pomenovanie – kresťania 

(Ef),  

Petrove a Pavlove listy, 

apoštolské listy,  

učenie apoštolov 

Zjavenie (apokalypsa) – 

očakávanie druhého 

Kristovho príchodu 
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7. ročník – DEJINY KRESŤANSTVA  (Využiť to, čo už je spracované, avšak obsahovo nech to nebude na úkor II. časti; použiť učebnicu, ktorá je vytvorená)  

Ročníkový názov: Ježiš ustanovil Cirkev 
 
I. časť: dejiny katolíckej cirkvi 

1. Ježišová Cirkev 

(všeobecná cirkev do roku 1054) 

2. Cirkev veľkých zmien  

(všeobecná cirkev od r. 1054 

do II. Vatikánskeho koncilu) 

II. časť: Dejiny 

gréckokatolíckej cirkvi 

na Slovensku 

3. Cesta „Mojej Cirkvi“ 

(r.313 – 863 ) 

4. „ Od Metoda po Veľký 

piatok“ (r. 863 – 1950) 

 

5. Smrť a Vzkriesenie 

(1950 – 2018 ) 

Prvotná cirkev, Peter a Pavol, 

Skutky apoštolov – prvotná cirkev, 

založenie cirkvi, listy apoštolov 

miestnym cirkvám, apoštoli – 

biskupi novozaložených cirkví, 

prenasledovanie kresťanov 

Rímska ríša, Milánsky edikt, 

Konštantín Veľký, prvé rehoľné 

spoločenstvá, schizma 1054 

Otcovia cirkvi (J. Zlatoústy, Cyril 

Jeruzalemský, Gregor Bohoslovec, 

Atanáz Veľký, Efrém Sýrsky, 

učitelia Cirkvi, 

 

Jeruzalem – Svätá zem, 

koncily, reformácia, 

Tridentský koncil, II. 

Vatikánsky koncil...  

Ikonoborectvo 

Franská ríša,  

počiatky kresťanstva na 

Slovensku,  

príchod misionárov 

z cudzích zemí, 

Veľkomoravská ríša 

Príchod  Konštantína 

a Metoda 

 

 

Dielo Konštantína a Metoda 

Žiaci Konštantína a Metoda 

Reformácia,  

zjednotenie: únia Brestská, 

Užhorodská,  

Mukačevská eparchia, 

Prešovské biskupstvo, 

Slovenský štát,  

Zrušenie Gréckokatolíckej 
cirkvi  
Sv. a Bl. v Cirkvi : Gojdič, 
Hopko, Trčka, Romža, .... 
 

 

 

Totalita a život 

prenasledovanej cirkvi, 

obnovenie,  

nové usporiadanie cirkvi na 

Slovensku,  

biskupstvá, novodobé  dejiny,  

pútnické miesta, exarchát 

v Košiciach – Košická 

eparchia, Bratislavská 

eparchia a gréckokatolícka 

metropolia na Slovensku, naši 

novodobí blahoslavení 

 

 
 
 
 
 
 
 



 13 

8. ročník - VIEROUKA 

Ročníkový cieľ:  Ježíš môj Vykupiteľ 
 
1. Môj život modlitby 

 

2. Liturgický rok 

 

3. Piliere mojej viery 

 

4. Cesta obrátenia 

 

5. Svetové náboženstvá 

Modlitba – stretnutie 

s Kristom,  

formy modlitby,  

oktoich – liturgické 

slávenia –  liturgia, 

večiereň,  

utiereň, pobožnosti – 

moleben, 

Akatist  

Ikona – okno do neba 

 

Etapy liturgického roka (1. 

september, obdobie po 

zoslaní Svätého Ducha, 

filipovka, Narodenie Pána, 

Zjavenie Pána, pôstne 

a veľkonočné obdobie), 

Kristus v liturgii – 

nekrvavá obeta, Hospodské 

sviatky, Bohorodičné 

sviatky, liturgia Jána 

Zlatoústeho, liturgia Bazila 

Veľkého, liturgia vopred 

posvätených darov, 

zloženie liturgie, 

staroslovienčina – reč 

otcov 

 

Sviatosti (forma a matéria) 

– podrobnejšie, hlavné 

prikázanie lásky,  

dekalóg,  

hlavné pravdy, učenie o 

Najsv.  

Trojici, Kristus – 

Bohočlovek, Vykupiteľ a 

Spasiteľ,  

evanjeliové rady (čistota, 

chudoba, poslušnosť), 

Božské čnosti viera, nádej, 

láska,  

Kardinálne čnosti,  

Cirkevné prikázania 

 

Učenie o hriechu,  

Obrátenie – matanoia- 

Pokánie, Odpustenie, 

Milosť posväcujúca, 

Božie milosrdenstvo, 

Milosť Božia je k spáse 

potrebná, 

pôst – zmysel a disciplína, 

skutky telesného 

a duchovného 

milosrdenstva,  

„osem zlých myšlienok“ 

 

Cirkev – charakteristika a 

rozdelenie,  

religionistika,  

svetové náboženstvá, 

základ ich učenia,  

knihy a posvätné miesta  

 

 
 
 
 



 14 

9. ročník – MORÁLKA _ MRAVOUKA 

Ročníkový cieľ: Ježiš môj Spasiteľ (Ježiš ma formuje) 
 
1.Boh a ja  

(1-3. prikázanie) 

2. Môj život v milosti 

(4. 5. 7.8. 10. prikázanie) 

3. Tajomstvá Cirkvi 

(Tajiny) 

4. Láska a čistota 

(Čistota lásky – 6. a 9. 

prikázanie) 

5. Z otroctva na slobodu 

Vysvetlenie prikázaní, čo 

máme robiť, a čo nemáme  

hriechy proti prikázaniam, 

spovedné zrkadlo, 

formovanie svedomia, 

pravá úcta k Bohu 

i k svätým,  

posväcovanie času 

Kresťanská morálka – 

identita gréckokatolíka, 

príslušnosť k obradu, 

hrdosť k svojej Cirkvi  

 

Vysvetlenie prikázaní, čo 

máme robiť, a čo nemáme  

hriechy proti prikázaniam, 

spovedné zrkadlo, 

formovanie svedomia, 

správny prístup k životu, 

úcta k životu , eutanázia, 

interrupcia, genetické 

pokusy,  

Statočnosť v práci  

Zodpovednosť k  majetku, 

dnešná doba a konzumný 

spôsob života 

Sviatosti – ustanovenie, 

prax a konkrétny život 

kresťana, obrady pri 

sviatostiach, príklady 

svätých a blahoslavených, 

dozrievanie k svätosti, 

spiritualita, 

Ježišove podobenstvá a 

blahoslavenstvá – pozvanie 

k formovaniu svojho 

života, 7 darov a ovocie 

Svätého Ducha,  

7 hlavných hriechov, 

hriechy do neba volajúce, 

hriech proti Svätému 

Duchu, 9 cudzích hriechov 

Vzťahy vo všeobecnosti, 

povolanie (pre manželstvo, 

kňazstvo, zasvätený život), 

čistota, manželstvo, sex 

a láska, plánovanie 

rodičovstva, rodina, 

hodnota rodiny a čistých 

vzťahov, hodnota 

manželstva 

Závislosti,  

okultizmus, 

rasová neznášanlivosť, 

mágia, extrémizmus, 

exorcizmus... 

 


