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9. článok 
 VERÍM V SVÄTÚ CIRKEV KATOLÍCKU 

Žijeme v období, keď vládne ošiaľ zo slobody, ktorú si každý vysvetľuje po svojom. V otázke viery 
tlačí duch dnešného sveta človeka do náboženskej izolácie a vsugeruje mu mienku, že Cirkev ako 
spoločenstvo je dnes už zastaranou a zbytočnou inštitúciou, ktorá obmedzuje a šikanuje veriaceho 
človeka. Ten potom odmieta spoločenstvo Cirkvi a sám chce prísť ku spáse. Niektorí tzv. kresťania 
presadzujú názor: „Kristus áno, - Cirkev nie“, alebo „Sme kresťanskí, ale nie cirkevnícki.“ 

Preto je namieste si povedať, čo to vlastne Cirkev je a aké je jej poslanie a význam v našom 
modernom svete. 

Cirkev, Cerkov (rus.), Kirche (nem.), Church (angl.), Kyriake (gr.), Ecclesia (lat.)   ***147 
Toto slovo znamená: – prislúchajúci, patriaci Kristovi 

– zhromaždenie, zástup vyvolených 
Veriaci v Krista boli prvýkrát nazvaní kresťanmi v Antiochii. (Sk 11, 26) 
 

Cirkev je ľud, ktorý zvoláva Boh zo všetkých končín zeme,  
aby sa krstom a vierou stali Božími synmi. 

Iná formulácia:  
Cirkev je spoločenstvo ľudí  

veriacich v Boha + v Ježiša Krista  
+ ktorí sú pokrstení + uznávajú pápeža za viditeľnú hlavu Cirkvi. 

 
 

Založenie a poslanie Cirkvi   ***149, 150 
Cirkev založil JK a to postupne: 1.  vyvolil si 12 apoštolov 
 2.  zjavoval ľuďom Božiu pravdu a spásu 

 3.  po svojej smrti a zmŕtvychvstaní zoslal DS a tak bol  
       zavŕšený vznik Cirkvi. 

Za viditeľnú hlavu Cirkvi ustanovil JK svätého Petra apoštola týmito slovami: „Pas moje baránky, 
pas moje ovce“ (Jn 21, 15-16) 

Viditeľnou hlavou Cirkvi po smrti svätého Petra apoštola je jeho nástupca, rímsky biskup – pápež. 
Poslaním Cirkvi je ohlasovať vo všetkých národoch Božie kráľovstvo, ktoré ustanovil JK. 
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Cirkev je božsko – ľudská ustanovizeň 

Božská - lebo ju ustanovil JK, ktorý je Boh 
Ľudská - lebo ju tvoria ľudia so svojimi slabosťami a chybami 

Aká je územná štruktúra Cirkvi? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sú to: provincia, arcidiecéza, diecéza, dekanát, farnosť, filiálka 
 

Aká je personálna štruktúra Cirkvi?    Hierarcia v Cirkvi.   ***182-187 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznáme 3 sviatostné stupne kňazstva: 
1. Biskupi - majú plnú kňazskú moc (pápež, kardinál, arcibiskup) 
2. Kňazi    - majú sprostredkovanú kňazskú moc (farár, administrátor, kaplán) 
3. Diakoni - pomocníci kňazov a služobníci Slova 

 

PROVINCIA 

DIECÉZA 

DIECÉZA 

Filiálka 

Filiálka 

Filiálka 

ARCIDIECÉZA ARCIDIECÉZA 

DEKANÁT DEKANÁT 
FARNOSŤ 

FARNOSŤ 

FARNOSŤ 

PÁPEŽ 

KŇAZ 

KŇAZ 

BISKUP BISKUP 

Kaplán Kaplán 
 Diakon 

 Diakon 
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SLUŽBY V CIRKVI 
 

JK ustanovil „monarchickú“ Cirkev. (Monarchia je spoločenské zriadenie, kde je moc sústredená 
v rukách jedného). Cirkev teda nie je demokratická, kde si každý hovorí a koná čo chce, ale platí v nej 
zásada poslušnosti predstaveným. 

 

Zásada poslušnosti vyplýva podstatne z Petrovho primátu, ktorým ho JK poveril: 
1. Úlohou pastiera: 

Ježiš sa opýtal Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?" Odpovedal mu: 
„Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky." Opýtal sa ho aj 
druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám 
rád." Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!" Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma 
rad." Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?" a povedal mu: „Pane, ty vieš 
všetko ty dobre vieš, že ťa mám rád." Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“  (Jn 21,15-17) 

 

2. Úlohou predstaveného: 
A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju 
nepremôžu. Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané 
v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." (Mt 16,18-19) 

Pápež a biskupi   ***182 
Pápež je rímsky biskup, nástupca svätého Petra, zástupca JK na zemi a hlava všetkých biskupov. 
Ako pastier celej Cirkvi má nad ňou plnú, najvyššiu a univerzálnu moc (vo veciach viery a mravov). 
Biskupi majú v spojení s pápežom povinnosť hlásať evanjelium ako autentickí svedkovia apoštolskej 

viery. 
Súčasný pápež sa menuje Benedikt XVI., vlastným menom Jozef Ratzinger. Pochádza z Nemecka. 
Mená biskupov košickej arcidiecézy sú:  

Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup 
Mons. Bernard Bober, pomocný biskup 

Mons. Stanislav Stolárik, pomocný biskup 
Kňazi a diakoni 

Kňazi sú pomocníkmi biskupov. Ich kňazská moc je odvodená od biskupov. Kňazi môžu konať 
kňazskú službu a hlásať Božie slovo iba z poverenia biskupa. 

Diakoni sú pomocníci kňazov a služobníci Slova. 
Laici   ***189-191 

Od krstu sú nositeľmi všeobecného kňazstva, skrze ktoré majú účasť na Kristovom kňazskom, 
prorockom a kráľovskom poslaní. 

Kňazské poslanie 

Veriaci laici majú účasť na Kristovom kňazskom poslaní tým, že svoj život chápu ako obetu, ktorú 
chcú prinášať ako Kristus Otcovi skrze svoje skutky, modlitby, prácu i trpezlivé znášanie ťažkostí. 
Zároveň ako nositelia všeobecného kňazstva môžu a majú vyprosovať požehnanie sebe i iným ľuďom. 

Prorocké poslanie 

Veriaci laici majú účasť na Kristovom prorockom poslaní tým, že  Kristovo slovo prijímajú a ho aj 
ohlasujú svetu svedectvom vlastného života – sú prorokmi doby. 

Kráľovské poslanie 

Veriaci laici majú účasť na Kristovom kráľovskom poslaní tým, že  dokážu premáhať hriech v sebe 
samých i vo svete a snažiť sa tak o svätosť.  (hriechu rozkazujú ako králi) 
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ZNÁMKY CIRKVI 
 

Pravosť Kristovej Cirkvi charakterizujú 4 známky: 
 
 
 

Prečo je Cirkev „Jedna – Jednotná“?   ***161 
Cirkev je jedna, lebo má pôvod a vzor v jednote jedného Boha, lebo jej zakladateľom a hlavou je JK, 

ktorý obnovuje jednotu všetkých národov. 
Ø Cirkev má len jednu hlavu  (pápeža) 
Ø Má jednotné učenie 
Ø Vždy a všade vysluhuje tie isté sviatosti 
Ø Vždy a všade obetuje Bohu tú istú obetu 

Prečo je Cirkev „svätá“?   ***165 
Cirkev je svätá, lebo jej pôvodcom je presvätý Boh. Cirkev má aj úlohu viesť ľudí k svätosti, preto ju 

svätý pôvodca vystrojil aj svätými prostriedkami. 
Ø Má svätého zakladateľa – Ježiša Krista 
Ø Jej učenie je sväté 
Ø Má prostriedky na posväcovanie duší 
Ø Je chrámom DS, ktorý v nej pôsobí 

Prečo je Cirkev „katolícka“?   ***166,172 
Slovo katolícky znamená všeobecný.   Katolikos (gr.) = všeobecný, celý, úplný 
Cirkev je katolícka, lebo je poslaná ku všetkým národom.  
JK povedal apoštolom: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 

Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-20) 
Ø JK ich posiela ku všetkým národom  (nie iba ku niektorým) 
Ø Chce aby učili všetko čo im zveril  (nie iba niečo) 

Prečo je Cirkev „apoštolská“?   ***174 
Slovo apoštol je z gréčtiny „apostolos“ – poslaný. Tak sa nazývali tí, čo mali splniť Ježišov príkaz. 
Cirkev je teda apoštolská: 
Ø pre svoj pôvod = lebo je postavená na základe apoštolov 
Ø pre svoje učenie = lebo hlása učenie apoštolov, ktoré dostali od JK 
Ø pre svoju štruktúru = lebo ju apoštoli spravujú cez nástupcov – biskupov 

 

Mená apoštolov: 
1. Šimon, zvaný Peter 
2. Ondrej (Petrov brat) 
3. Jakub Zebedejov  
4. Ján (evanjelista, brat Jakuba) 
5. Filip 
6. Bartolomej 
7. Tomáš  

8. Matúš (evanjelista)  
9. Jakub Alfejov  
10. Júda Tadeáš  
11. Šimon Kananejský  
12. Judáš Iškariotský 
13. Matej 
14. Pavol  (apoštol národov) 

 
 
 
 
 

???  OTÁZKY  ??? 
1.  Cirkev  

Definícia, vznik, 2 prvky, územná štruktúra, hierarchia, služby, známky 
 

JEDNA SVÄTÁ  KATOLÍCKA APOŠTOLSKÁ 


