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Hudobná stránka liturgie 2 patrí medzi povinné kurzy štúdia katolíckej teológie. Pomáha poslucháčovi získať základné 
návyky prirodzeného hlasového prejavu a pripravuje ho na úlohu samostatne spievať v liturgii nápevy určené kňazovi a 
diakonovi. Ide prevažne o dlhšie alebo hlasovo náročnejšie sólové spevy. Repertoár pozostáva z dialógu pred prefáciou, 
evanjelia, ďalej spevov, ktoré prednáša kňaz spolu s ľudom a osobitných spevov Veľkonočného trojdnia. 
 
Tento sylabus obsahuje kompletný prehľad tém kurzu, ktorý prebieha formou cvičení praktického spevu. Kolektívna 
výučba neposkytuje dostatočný priestor na rozvinutie speváckych návykov jednotlivých poslucháčov a tiež priestor na 
usmernenie a individuálny prístup zo strany pedagóga. Preto sú poslucháčovi k dispozícii inštruktívne nahrávky na 
webstránke kurzu, ktoré môže v čase samoštúdia využiť. Ďalšou možnosťou je požiadať pedagóga o konzultáciu 
s cieľom docvičiť niektorý zo spevov individuálne, a pod. 
 
 

Témy kurzu  
 
S8  Dialóg pred prefáciou (cvičenie)  
S6  Evanjelium (cvičenie)  
S7  Vyznanie viery (cvičenie)  
S10 Sanktus (cvičenie)  
S13  Modlitba Pána (cvičenie)  
S22  Slávnostné aleluja na Veľkonočnú vigíliu (cvičenie)  
S23  Obrad vzkriesenia na Veľkonočnú vigíliu (cvičenie)  
S24  Slávnostné prepustenie na Veľkú noc a Turíce (cvičenie)  
S20  Obrad s krížom na Veľký piatok (cvičenie)  
S21  Veľkonočný chválospev (cvičenie) 
S18  Pašie (cvičenie)  
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Požiadavky a hodnotenie 
 

1. Aktívna účasť na cvičení spevov počas týždňov výučby.  

2. Priebežné hodnotenie spevu počas semestra. Pedagóg môže overiť znalosť už nacvičených spevov (individuálne, 

náhodným výberom).  

3. Hodnotenie na konci semestra. Skúška z praktického spevu (individuálne, náhodným výberom). Z týchto troch častí 

pozostáva výsledná známka na konci semestra. A 100-88, B 87-75, C 74-62, D 61-49, E 48-36, Fx 35-0. 



Prehľad kurzu: týždenná výučba 
 

1. týždeň, 14. február 2023 

výučba nie je  

 

2. týždeň, 21. február 2023 

S8 Dialóg pred prefáciou (cvičenie)  

S10 Sanktus (cvičenie)  

 

3. týždeň, 28. február 2023 

S18 Pašie (cvičenie) 

 

4. týždeň, 7. marec 2023 

S18 Pašie (cvičenie, dokončenie) 

 

5. týždeň, 14. marec 2023 

S21 Veľkonočný chválospev (cvičenie) 

 

6. týždeň, 21. marec 2023 

S21 Veľkonočný chválospev (cvičenie, dokončenie) 

 

7. týždeň, 28. marec 2023 

S22 Slávnostné aleluja na Veľkonočnú vigíliu (cvičenie) 

S23 Obrad vzkriesenia na Veľkonočnú vigíliu (cvičenie)  

 

8. týždeň, 4. apríl 2023 

 výučba nie je (veľkonočná liturgická prax) 

 

9. týždeň, 11. apríl 2023 

S24 Slávnostné prepustenie na Veľkú noc a Turíce (cvičenie)  

S20 Obrad s krížom na Veľký piatok (cvičenie) 

 

10. týždeň, 18. apríl 2023 

S6 Evanjelium (cvičenie)  

 

11. týždeň, 25. apríl 2023 

S6 Evanjelium (cvičenie, dokončenie)  

 

12. týždeň, 2. máj 2023 

S7 Vyznanie viery (cvičenie)  

S13 Modlitba Pána (cvičenie)  

 

13. týždeň, 9. máj 2023 

Záverečná diskusia o hudobnej stránke liturgie 
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