CÍRKEV: Vyznání víry
Pěkně vás opět zdravím, zde je poslední vlastnost církve – měli jsme už JEDNU, SVATOU,
VŠEOBECNOU a nyní tedy APOŠTOLSKÁ:

1. Církev: APOŠTOLSKÁ – založená na apoštolech a jejich následovnících a povolaná
hlásat poselství radostné zvěsti
1.ÚKOL:
A. NAPIŠTE ZDE JMÉNA APOŠTOLŮ, NA KTERÁ SI VZPOMENETE:

B. KDO BYL MEZI NIMI NA PRVNÍM MÍSTĚ A PROČ?

C. JAK SE ŘÍKÁ NÁSTUPCŮM APOŠTOLŮ A JAK SE ŘÍKÁ TOMU, KDO JE V ČELE CELÉ CÍRKVE?
- můžete prosím také nakreslit obrázek, který by je symbolizoval – vyjádřil:

SHRNUTÍ:
-

Ježíš svěřil apoštolům úkol hlásat evangelium po celém světě (Srov. Mk 16,14 – 20).

-

Apoštolská posloupnost: Apoštolové, poté, co jsou naplněni Duchem Svatým, vycházejí z
Jeruzaléma do různých stran, hlásají evangelium a zakládají obce. Biskupové jsou jejich
pokračovateli: Apoštolové se takto postarali o své nástupce, kterým předali úkol hlásání
evangelia. Toto poslání se předává skrze vkládání rukou (biskupské svěcení); dochází tak k
předávání apoštolské posloupnosti.

-

Posloupnost znamená, že církev je spojena – skrz dějiny – s Kristem… stále k nám promlouvá
a jedná tak jako mluvil k apoštolům a jak ti šířili evangelium dále svým nástupcům.

-

Apoštolové ve svém učení předávali vše, co je naučil Ježíš a Duch Svatý. Tomuto učení říkáme
apoštolská tradice, která je jedním ze základů naší víry (protože předává a interpretuje Boží
zjevení) a která se pod vedením Ducha Svatého napříč dějinami stále rozvíjí.

-

Biskupové stojí v čele místních církví, svou službu vykonávají ve společenství a jednotě
s ostatními biskupy po celém světě a především s římským biskupem. Tímto způsobem
přenášejí apoštolskost církve.

Apoštolskost je otázkou životního stylu. V tomto smyslu není vázána jen na kněze, ale projevuje se
skrze apoštolský život. Je znamením toho, že v jedinci přebývá Duch. Již Petrovo kázání v den Letnic se
obrací k proroctví Joela, který mluví o tom, že na konci časů Bůh vyleje Ducha na každého člověka, že
také otroci se stanou proroky. Petr ohlašuje, že nyní nastalo to, co prorokoval Joel. (Sk 2,16.)
Apoštolský život všech věřících vyplývá z našeho začlenění do Kristova těla. Všichni věřící jsou tedy
povoláni k tomu, aby se podíleli na činnosti, rozvoji a posvěcování církve. Pán Ježíš k tomuto
apoštolátu pověřuje skrze svátosti křtu a biřmování. Laici jsou především povoláni k tomu, aby
zpřítomňovali církev ve svém okolí, a stali se zde tak svědky Boží lásky a zároveň také se podíleli na
Božím plánu spásy. (srov. LG 33.) Takže i my máme být ve svém okolí svědky o Bohu – jeho moci a
lásce ke všem lidem….to je náš apoštolát – snažit se poctivě žít podle své víry a nebát se o ní svědčit
druhým…..
TAK AŤ NÁM V TOM BŮH POMÁHÁ...všem vám žehná o.jan

