




Katecheze 24/21 (Pravdy víry)

9. "Věřím ve svatou církev obecnou" - 1. Církev v Božím plánu  

Vyznáváme, že církev Kristova je jedna, svatá, všeobecná neboli katolická a apoštolská. 

Jedna znamená, že Kristus založil jednu církev, a přes všechna rozdělení způsobená 

člověkem mají všichni křesťané na této jednotě alespoň nějaký podíl. 

Svatá znamená, že Kristus ji činí svatou. Členové církve jsou sice hříšní, ale církev je 

místem našeho smíření s Bohem. Svatost církve pramení z její hlavy - Krista. 

Všeobecná neboli katolická znamená, že je pro všechny. Z řeckého „kat holon“ = „nade 

vším“. 

Apoštolská - Kristus ji vybudoval na základech, které tvoří Petr a ostatní apoštolové. 

Apoštolské vyznání víry má formulaci, že vyznáváme „svatou církev“, nikoliv že věříme 

v církev, abychom nesměšovali Boha a jeho dílo. 

Pojmenování církve 

Ekklésia - biblické pojmenování z řeckého slova „ek-kalein“, které znamená „svolání“, 

„shromáždění“. V řeckém překladu Starého zákona se používalo k označení 

shromáždění vyvoleného lidu před Hospodinem, především u Sinaje, kde dostali Boží 

zákon. Tím, že první společenství těch, kdo uvěřili v Krista, se nazvalo „církev“, 

vyjádřilo, že se považuje za dědice tohoto shromáždění. V církvi Bůh shromažďuje svůj 

lid ze všech končin země. 

Kyriaké - z něhož vzniklo anglické „church“, německé „Kirche“ a české „církev“ znamená „ta, 

jež patří Pánu“. 

Symboly církve 

V Písmu svatém nacházíme velmi mnoho obrazů a přirovnání, které navzájem velmi úzce 

souvisejí. Starozákonní obrazy vyjadřují myšlenku „Božího lidu“. Novozákonní k tomu 

dodávají, že Kristus se stává „hlavou“ tohoto lidu. 

Církev je označována jako  

ovčinec, jehož dveřmi je Kristus, stádo, jehož dobrým pastýřem je Kristus;  

obdělávaná půda, Boží pole, vinice, kterou pěstuje nebeský hospodář; vinná réva, kde Kristus, 

pravý vinný kmen dává život a plodnost větvím;  

Boží stavba, jejímž úhelným kamenem je Kristus, Boží příbytek, Boží rodina, svatý chrám, nový 

Jeruzalém - cihlami v té stavbě jsou členové církve; 

nevěsta Kristova, nevěsta Beránkova. 

 



Původ, založení a poslání církve 

Církev, jak věříme, byla od věčnosti v Božím plánu povznesení člověka k účasti na jeho 

božském životě, k němuž volá všechny lidi ve svém Synu. Svolání Božího lidu pak začíná ve 

chvíli, kdy hřích zničil společenství lidí s Bohem a mezi sebou. Je to takřka Boží reakce na 

chaos, který vyvolal hřích. Tato jednota se uskutečňuje skrytě v lůně všech národů: „V každém 

národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá to, co je správné“ (Sk 10,35). 

Vzdálená příprava shromáždění Božího lidu pak začíná povoláním Abraháma, jemuž Bůh 

slibuje, že se stane praotcem „velikého národa“. Bezprostřední příprava začíná vyvolením 

Izraele za Boží lid. Protože Izrael svou smlouvu s Bohem porušil, ohlašují proroci novou a 

věčnou smlouvu, kterou uzavřel Kristus. 

Ježíš začal vytvářet svou církev, když začal hlásat radostnou zvěst - příchod Božího království, 

slíbeného od pradávna v Písmu. Církev je Kristovo království již dnes tajemně přítomné. Ježíš 

dal svému společenství strukturu, která bude trvat až do úplného dovršení království. Je to 

především volba dvanácti apoštolů s Petrem jako jejich hlavou. Ovšem církev se zrodila hlavně 

z Kristova naprostého sebeobětování se za naši spásu, které předjímal v eucharistii při Poslední 

večeři a dovršil na kříži na Velký pátek. 

Když bylo dílo, které dal Otec Synovi na zemi vykonat, dokončeno, byl církvi v den letnic 

seslán Duch svatý, aby stále posvěcoval církev. V jeho síle pak církev veřejně vystoupila před 

zástupy a kázáním se začalo šířit evangelium mezi národy. Duch svatý ji vybavuje svými dary, 

aby své poslání mohla plnit. 

Plně dovršena bude církev až v nebeské slávě, ve chvíli Kristova slavného návratu. Do té doby 

se ubírá ve svém putování mezi pronásledováními světa a útěchami Boha. Zde na zemi se cítí ve 

vyhnanství, daleko od Pána a touží spojit se ve slávě se svým Králem. 

Církev je zároveň viditelná i duchovní 

Církev je společenstvím lidí, dokonce chybujících a hříšných, má pozemskou organizaci a 

strukturu, ale zároveň je Kristovým tajemným tělem, koná ve světě jeho skutky, je obdařena jeho 

dary a je duchovním společenstvím. 

Církev je všeobecná svátost spásy 

Církev je viditelným znamením a nástrojem spojení lidí s Bohem a jednoty lidského pokolení. A 

viditelné znamení neviditelného Božího působení nazýváme svátostí. 

Úkol pro mladší děti: Namaluj, jak ty vnímáš církev. 

Úkol pro starší děti: Napiš, jak ty vnímáš církev, čím pro tebe je. 

Podepsané úkoly odevzdejte při příští nedělní mši sv. na stolek s obětními dary vzadu v kostele. 


