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Věřím ve společenství svatých 

Společenství svatých vlastně vysvětluje předchozí článek vyznání - "věřím ve svatou církev obecnou", 

protože společenství svatých je právě církev. Všichni věřící totiž tvoří jediné tělo církve a mají tak podíl na 

stejných dobrech s ostatními, tedy i s Hlavou církve, Kristem, na Boží svatosti. Jednota Ducha, jímž je 

církev oživována a řízena, působí, že všechno, co církev vlastní, je společné všem, kteří do ní patří. 

Výraz "společenství svatých" má tedy dva úzce spjaté významy: 

vzájemné sdílení duchovních hodnot - kam patří společenství ve víře, společenství svátostí, společenství 

darů Ducha svatého zvaných charismata, vzájemná solidarita v užívání hmotných dober, která nám Bůh 

svěřil, když se jich někomu nedostává a trpí nouzí a společenství lásky, která je poutem mezi křesťany a 

dává jim sílu a motivaci všechny Boží dary sdílet společně. 

společenství nebeské a pozemské církve - do něhož patří  

- lidé, kteří ještě žijí s námi na tomto světě, 

- lidé, kteří už zemřeli, ale ještě musí odčiňovat nedostatek dobra, který ve své životě zavinili svými 

hříchy (říkáme, že se očišťují pro vstup do nebe v očistci), a také  

- lidé, kteří už jsou očištěni a připraveni pro přebývání s Bohem, a tedy jsou v nebi - svatí.  

My všichni společně jsme stále členy jedné církve, která je zde na zemi bojující (za dobro se zlem), 

v očistci trpící a v nebi vítězná. Ti z nebe a očistce se mohou přimlouvat u Boha za nás, a zase my můžeme 

a máme prosit Boha za ty, kdo jsou v očistci, a také můžeme prosit svaté v nebi o přímluvu u Otce. Jsme 

tedy jedna rodina, kterou ani smrt není schopna rozdělit. 

Mezi svatými má zvláštní postavení Panna Maria, Matka Pána Ježíše. Svým souhlasem stát se Matkou 

Božího Syna se stala Boží spolupracovnicí na díle záchrany neboli spásy člověka. Na díle, díky němuž dnes 

můžeme říci, že smrt je poražena a už nemá možnost rozdělit společenství lidí spojených s Kristem v jeho 

církvi. Proto o Panně Marii říkáme, že je Matkou církve. Kristus ji z kříže dal za matku apoštolu Janovi a 

tím i nám všem slovy k P. Marii: "Ženo, to je tvůj syn", a k Janovi: "To je tvá matka" (Jan 19,27). 

Pro její blízkost Bohu v díle spásy a uchránění hříchu se dostalo Panně Marii zvláštního daru, že na konci 

své pozemské pouti (neví se, zda zemřela, nebo ne) byla vzata s tělem i duší do nebe, kde se podílí na 

slávě svého Syna. Předjímá tak vzkříšení všech údů jeho Těla, tedy všech lidí. 

Věříme, že se za nás u Otce přimlouvá jako naše Matka. Proto se k ní s důvěrou utíkáme o přímluvu 

v našich potřebách. 

Pro její mimořádné zásluhy jí projevujeme zvláštní úctu. Ta je co do způsobu stejná jako u ostatních 

svatých, ale P. Marii ji prokazujeme ve větší míře, neboť má ze svatých největší podíl spolupráce 

s Bohem. Ale neprojevujeme jí kult klanění, který je vyhrazen pouze Bohu. Proto před sochami P. Marie 

nepoklekáme, když kolem nich procházíme, jako to děláme před živým Pánem ve svátosti oltářní. 

Úkol pro mladší děti: Namaluj, jak si představuješ "společenství svatých". 

Úkol pro starší děti: Napiš, co znamená "společenství svatých" konkrétně pro Tebe a který svatý je Ti blízký 

a proč. 

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

 


