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9. "Věřím ve svatou církev obecnou" - 4. Společenství věřících 

Křesťané jsou lidé, kteří byli křtem vtěleni do Krista, stali se Božím lidem, a z toho důvodu jsou 

účastni, každý svým způsobem, na Kristově úřadu kněžském, prorockém a královském. Podle svého 

vlastního postavení jsou povoláni k poslání, které svěřil Bůh církvi, aby je plnila ve světě. 

Na základě znovuzrození v Kristu jsou si všichni křesťané skutečně rovni co do důstojnosti a 

činnosti. Na základě této rovnosti všichni spolupůsobí na rozvoji Těla Kristova, každý podle svého 

postavení a úkolů. 

Původcem služby v církvi je sám Kristus, který ji ustanovil, dal jí pravomoc, poslání a změření a 

cíl. 

Církev ze svého středu pověřuje některé muže službou služebného kněžství, tím, že je světí na 

jáhny, kněze a biskupy. Ti, kdo byli vysvěceni na biskupa nebo kněze, přijímají poslání a moc 

jednat v osobě Krista – Hlavy, jáhni naproti tomu přijímají moc sloužit Božímu lidu ve službě 

liturgie, slova a skutků lásky.  

Služba v církvi má kolegiální neboli společný charakter. Kněží a jáhni jsou společně 

spolupracovníky biskupa, biskupové zase tvoří sbor, v jehož čele stojí biskup města Říma - papež. 

Tento sbor biskupů je nástupcem sboru apoštolů a biskup města Říma je nástupcem hlavy 

tohoto sboru, apoštola Petra. Jejich úkolem je podle jejich postavení sloužit božímu lidu 

hlásáním Božího slova, posvěcováním a vedením. Souhrnně tyto posvěcené služebníky církve 

nazýváme duchovními, neboli klérem. 

Členové církve, kteří nebyli pověřeni posvátnou službou, se nazývají laici (z řeckého slova "laos" = 

lid). Jejich vlastním úkolem je, z titulu účasti na Kristově královském kněžství, jež přijali při křtu a 

prohloubili při biřmování, vnášet Kristovo evangelium do světa, do každodenního života, a tím 

svět měnit v Boží království. Tím naplňují poslání církve ve světě. Zvláštní úkol v tomto směru 

mají rodiče při výchově dětí. 

Někteří lidé, jak z řad laiků tak i duchovních, se cítí povoláni sloužit Bohu zvláštním způsobem, tj. 

přijetím evangelijních rad chudoby, čistoty a poslušnosti. Ti se nazývají osoby Bohu zasvěcené 

a jejich způsob života nazýváme zasvěceným životem. Žijí jej buď společně v komunitách nebo 

jako jednotlivci. V současné době máme v církvi tyto formy zasvěceného života: řeholní instituty, 

sekulární instituty, společnosti apoštolského života, poustevníky, panny Bohu zasvěcené a nově 

vznikající formy zasvěceného života (společenství jednotlivců a rodin ap.). Řeholní společenství, 

která jsou tradiční formou, se od ostatních odlišují tím, že jejich členové přijímají závazky 

evangelijních rad veřejnými sliby a svůj život žijí společně ve společných domech. Podle jejich 

zaměření je dělíme na činné a kontemplativní. Činné mají za úkol sloužit bližním nejrůznějšími 

formami, kontemplativní zase posvěcují církev a svět svými modlitbami. 

Úkol pro mladší děti: Namaluj jáhna, kněze a biskupa s jejich atributy. 

Úkol pro starší děti: Vyjmenuj alespoň tři společenství zasvěceného života a napiš, jaké mají 

poslání. 

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

 


