


Katecheze 24/23 (Pravdy víry)

9. "Věřím ve svatou církev obecnou" - 3. Církev jedna, svatá, všeobecná 

(katolická) a apoštolská  

O církvi ve Vyznání víry vyznáváme, že je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská. 

Že je jedna, znamená, že má jednoho Pána, vyznává jednu víru, rodí se z jednoho křtu, tvoří 

jedno tělo, oživované jedním Duchem k jedné naději, jejímž naplněním budou 

překonána všechna rozdělení. 

Pán dal církvi při založení tři základní pouta jednoty - jednotu víry, spočívající na 

apoštolském učení, jednotu svátostí jako viditelných znamení jeho neviditelného 

působení a jednotu vedení v Petrovi, hlavě apoštolů. A všichni křesťané, zrození 

z jediného křtu ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, se na této jednotě podílejí podle 

toho, na kolik tato pouta přijímají za svá. My vyznáváme, že v katolické církvi máme 

všechna tato pouta zachována. Ale musíme se každý snažit, abychom i my osobně je 

skutečně žili a byli tak spojeni s Pánem. 

Církev je svatá, protože jejím původcem je přesvatý Bůh, Kristus je její ženich, který se za ni 

obětoval, aby ji posvětil, a oživuje ji Duch svatosti. Proto je svatá, i když v ní jsou hříšní 

lidé. V Panně Marii je už celá svatá. 

Církev je katolická neboli všeobecná, protože hlásá celou víru, nese v sobě a spravuje plnost 

prostředků ke spáse, je poslána ke všem národům, obrací se ke všem lidem, objímá 

všechny doby a svou podstatou je misionářská. 

Církev je apoštolská, protože je Kristem založena na dvanácti apoštolech včele s Petrem, jimi 

předané Kristovo učení neomylně zachovává a předává dalším generacím, Kristus ji řídí 

prostřednictvím nástupců apoštolů - sboru biskupů - v čele s nástupcem apoštola Petra - 

papežem. 

Úkol pro mladší děti: Nakresli udělování svátosti, kterou jsi dostal účast v jediné církvi 

Kristově. 

Úkol pro starší děti: Najdi v evangeliu podle Matouše místo, kde Kristus říká Petrovi, že na 

něm jako na skále zbuduje svou církev, a napiš, jak se jmenuje svátek, kdy 

Kristus založení církve dovršil. 

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

 


