
Jméno a příjmení:

CÍRKEV: Vyznání víry 

1. Církev: VŠEOBECNÁ (KATOLICKÁ) – pro všechny

Milí přátelé – dnes máme třetí vlastnost církve – je jedna, svatá a taky pro všechny – tedy všeobecná 
– nebo v překladu do řečtiny katolická…
biblický text Gn 17,3-4:

a

Vaším prvním úkolem bude vybrat jeden správný text, který svým charakterem danému textu v 
rámečku odpovídá:

Biblické texty:  

„Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.“ (Ex 15,20)

Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš“ (2 Sam 22,32)

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale 
měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět 
spasen. Kdo v něho věří, není souzen. (Jan 3,16-18)

I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. (Ez 11,14)

„Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím.“ (Jonáš 3,2)

Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. (Mt 5,3)

Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky“ (Mk 1,3)

Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící 
zvon. (1 Kor 13,1)

V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě…Byli ohromeni a divili se: „…Jak to, že je 
slyšíme každý ve své rodné řeči: Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a 
Kappadokie, Pontu a Asie, Frygie a Pamfylie, Egypta a krajů Libye u Kyrény a přistěhovalí Římané, židé
i obrácení pohané, Kréťané i Arabové; všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích 
Božích!“ (Sk 2,5-11) 

Bůh Abrahámovi přislíbil, že se stane praotcem všech národů (ne pouze židů či katolíků). Bůh se 
chce darovat všem lidem, chce dobro pro všechny lidi. O Letnicích lidé ze všech národů byli svědky 

Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: „Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se 
praotcem hlučícího davu pronárodů“.



INFORMACE:

- Přídavné jméno «katolická» odkazuje na všeobecnost církve. Co to znamená? Asi by bylo 
bláhové domnívat se, že se všichni stanou křesťany/katolíky. Ale znamená to, že církev má 
nabídnout vlastní blízkost všem lidem, tzn. nabízet svou službu blízkosti Boha, blízkosti 
smyslu života všem lidem.

- Znamená to především poukazovat na tajemství člověka, které je skryto v osobě Ježíše Krista: 
Bůh se stává člověkem, aby se člověk stal účastným na božském povolání: tj. člověk není jen 
«lepším zvířetem», není hříčkou náhody, ale jeho původ a cíl je jasný: přátelství s Bohem.

- Toto poslání pobízí církev zajímat se o lidstvo; o to čím lidé žijí. Být služebnicí pro lidi, ne jen 
kontrolorem kvality.

toho, kdy na apoštoly sestoupil Duch Svatý a Petr k nim promlouval. Duch Svatý – ten, který všechny 
sjednocuje. Apoštolové mluví v cizích jazycích o Božích skutcích a všichni jim rozumějí. Všem 
národům je určena tato zvěst. Církev má vyjít ke všem lidem a svou službou jim nabízet blízkost Boha.

Poselství obou textů: Bůh se chce nechat poznat všem národům. Církev má být otevřená každému, 
má být pro všechny lidi. 

2.úkol:
Jakým způsobem mohu nechat pocítit Boží blízkost ve svém okolí? Zkus vymyslet něco 
konkrétního.  Je to dost těžké...ale 
jako inspiraci si můžeš  pustit ukázku z filmu „Pošli to dál“: https://www.youtube.com/watch?v=-
8p6m0kQve8 

Díky, přeji vám vše dobré...žehná vám všem o.jan
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