
Milí žáci a žákyně 6.-9.třídy!
Na podzim jsme během asi 4 hodin, které jsme stihli, začali téma O CÍRKVI. 
Budeme v tom pokračovat, akorát nyní přes počítač…

Začneme s tím, čím jsme někdy na začátku října skončili:  CÍRKEV: Život prvních 
křesťanských společenství – máte k tomu na další stránce následující materiál – to 
co je podtržené, tak je vaším úkolem – to prosím zkuste vypracovat. Kdybyste si s 
tím nevěděli rady, klidně mi zavolejte 605 541 676 nebo napište mail: 
linhart.jan@email.cz .

Pokud vám to půjde stáhnout, tak budu rád, když mi pošlete na mail, jak jste to 
vypracovali nebo to můžete předat přímo na papíře… Rád ocením ty, kdo se 
aktivně zapojí.
Díky – držte se...všem vám žehná o.Jan

mailto:linhart.jan@emailcz


CÍRKEV:  Život prvních křesťanských společenství

Ježíš, který byl ukřižovaný a vstal  z mrtvých, je stále s lidmi,  je stále ve světě.  Jeho úkol není
vyčerpaný. Církev má stejné povolání: hlásat evangelium o tom, že  BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ je již
tady a pracovat na jeho rozšiřování. 

Doplň, co je tedy cílem?….:

První křesťanská společenství

Přečti  si  následující  text.  A do     4 následujících    rámečků   k     jednotlivým projevům života církve  
dopiš   tučně označené   konkrétní věty z     tohoto textu – podle toho, kam co patří:  

„Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny
naplňovala bázeň,  poněvadž se prostřednictvím apoštolů  dělo mnoho divů a znamení.  Všichni,  kteří
přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili
ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a
jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval
den co den počet povolaných ke spáse a církvi.“ (Sk 2,42-47)

„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte
je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle,

já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“(Mt 28,18-20) 

Cílem je šíření…………………………….. 
na zemi.

KOINONIA 
(SPOLEČENSTVÍ)

LITURGIA (SLAVENÍ)



Jak to tedy nyní funguje v praxi – ukazuje následující tabulka:

SPOLEČENSTVÍ LITURGIE SLUŽBA SVĚDECTVÍ

ZÁKLAD PRAMEN ŽIVOTA DŮSLEDEK ŽIVOTA
S JEŽÍŠEM (praktická

pomoc)

DŮSLEDEK ŽIVOTA
S JEŽÍŠEM (duchovní

pomoc)

LIDÉ

SPOLEČNÁ:
- setkávání
- formace
- činnost

MŠE SV.

MODLITBA

 LIDÉ, s nimiž jsem 
denně v kontaktu

FARNOST

SPOLEČNOST

ŽIVOTEM

SLOVEM

Projevy života církve dnes: 

Zamysli se, jak se dané úkoly církve   projevují   přímo   ve tvé farnosti  /rodině.   Dopiš do   
následujících  4   rámečků konkrétní činnosti   – např.jak na Rané, Skutči nebo Předhradí nebo   
jinde - farnost slouží   /služba/  – třeba nějaké sbírky...nebo co dalšího? Podobně - kvůli čemu se   
scházíte v kostele nebo i mimo kostel jako farnost     /slavení, společenství/  ? Je u vás nějaká akce i pro  
nevěřící lidi   /hlásání/  ?  

DIAKONIA (SLUŽBA) MARTYRIA (SVĚDECTVÍ)



Je podle tebe něco, co nefunguje? Nebo ti něco ve farnosti chybí? Máš návrh, jak by se to dalo
zlepšit?   Napiš to prosím a pošli….díky….o.jan  

DIAKONIA 
(služba)

KOINONIA 
(společenství)

LITURGIA 
(liturgie, 
slavení...)

MARTYRIA 
(hlásání, 
svědectví...)




