Príprava katechumenov na krst, dospelých na sviatosti a birmovancov na birmovku

Pracovný list číslo 7
Domáca úloha:
 Určite sa doma vráť k 8. lekcii kurzu.
 Z Youcatu si preštuduj body 129 až 145 „Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev“
 Najskôr o týždeň (aj s pomocou lekcie, ak treba) vypracuj test na druhej strane. Označ, ktoré otázky si s istotou vedel
zodpovedať sám a ku ktorým si potreboval osviežiť si pamäť s pomocou dnešnej lekcie.
 Nauč sa definície z pracovného listu.

Na naučenie sa (nemusí byť doslovne):
KKKC 147 Výraz Cirkev označuje ľud, ktorý Boh
zvoláva a zhromažďuje zo všetkých končín zeme, aby
utvoril zhromaždenie všetkých, ktorí sa vierou a krstom
stávajú Božími synmi, Kristovými údmi a chrámami
Ducha Svätého.
KKKC 149 Cirkev má svoj pôvod a zavŕšenie vo večnom
Božom pláne. Bola pripravená v starej zmluve vyvolením
Izraela, ktorý bol znamením budúceho zhromaždenia
všetkých národov. Bola založená slovami a činmi Ježiša
Krista a uskutočnená najmä jeho vykupiteľskou smrťou a
jeho zmŕtvychvstaním. Potom bola zjavená ako tajomstvo
spásy vyliatím Ducha Svätého na Turíce. Bude zavŕšená
na konci čias ako nebeské zhromaždenie všetkých
vykúpených.
KKKC 150 Poslaním Cirkvi je ohlasovať a zakladať vo
všetkých národoch Božie kráľovstvo, ktoré ustanovil
Ježiš Kristus. Cirkev tu na zemi je zárodkom a počiatkom
tohto kráľovstva spásy.
KKKC 154 [Cirkev, čiže] Boží ľud, ktorého členom sa
človek stáva narodením „z vody a z Ducha" (Jn 3, 5) čiže
vierou v Krista a krstom, má ako pôvodcu Boha Otca,
ako hlavu Ježiša Krista, ako postavenie dôstojnosť a
slobodu Božích detí, ako zákon nové prikázanie lásky,
ako poslanie byť soľou zeme a svetlom sveta, ako cieľ
Božie kráľovstvo, ktoré sa už začalo na zemi.
KKKC 156 Kristus, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych, skrze
Ducha Svätého dôverne zjednocuje so sebou svojich
verných. Týmto spôsobom veriaci v Krista, keďže sú s
ním zjednotení najmä v Eucharistii, sú zjednotení medzi
sebou v láske a tvoria jedno telo, Cirkev, ktorej jednota
sa uskutočňuje v rozdielnosti členov a úloh.
KKKC 157 Kristus „je hlavou tela, Cirkvi" (Kol 1, 18).
Cirkev žije z neho, v ňom a pre neho. Kristus a Cirkev
tvoria „úplného Krista" (svätý Augustín). „Hlava a údy
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KKKC 158 [Cirkev je Kristova Nevesta] preto, lebo sám
Pán sa označil za „ženícha" (Mk 2,19), ktorý miloval
Cirkev a spojil ju so sebou večnou zmluvou. Vydal za ňu
seba samého, aby ju obmyl svojou krvou, „posvätil" (Ef
5, 26) a urobil plodnou matkou všetkých Božích detí.
Kým výraz „telo" zdôrazňuje jednotu „hlavy" s údmi,
výraz „nevesta" kladie dôraz na rozlíšenie oboch v ich
osobnom vzťahu.
KKKC 161 Cirkev je jedna, lebo má pôvod a vzor v
jednote jedného Boha v Trojici osôb; lebo jej
zakladateľom a hlavou je Ježiš Kristus, ktorý obnovuje
jednotu všetkých národov v jednom tele; lebo jej dušou je
Duch Svätý, ktorý spája všetkých veriacich v
spoločenstve v Kristovi. Cirkev má len jednu vieru, jeden
sviatostný život, jedno apoštolské nástupníctvo, spoločnú
nádej a tú istú lásku.
KKKC 162 Jediná Kristova Cirkev ako spoločnosť
ustanovená a usporiadaná na tomto svete pretrváva
(subsistit in) v Katolíckej cirkvi, ktorú spravuje Petrov
nástupca a biskupi v spoločenstve s ním. Jedine
prostredníctvom Katolíckej cirkvi možno dosiahnuť celú
plnosť prostriedkov spásy, lebo Pán zveril všetko
bohatstvo novej zmluvy jedine apoštolskému kolégiu, na
ktorého čele stojí Peter.
KKKC 165 Cirkev je svätá, lebo jej pôvodcom je
presvätý Boh. Kristus seba samého vydal za ňu, aby ju
posvätil a urobil posväcujúcou. Duch Svätý ju oživuje
láskou. V Cirkvi sa nachádza plnosť prostriedkov spásy.
Svätosť je povolaním každého jej člena a cieľom každej
jej činnosti. Cirkev zahŕňa vo svojom vnútri Pannu Máriu
a nespočetných svätých ako vzory a orodovníkov.
Svätosť Cirkvi je prameňom posväcovania jej synov a

dcér, ktorí sa tu na zemi všetci uznávajú za hriešnikov
stále potrebujúcich obrátenie a očistenie.
KKKC 166 Cirkev je katolícka čiže všeobecná, lebo je v
nej prítomný Kristus: „Kde je Ježiš Kristus, tam je
Katolícka cirkev" (svätý Ignác Antiochijský). Ohlasuje
celú a neporušenú vieru. Má a spravuje plnosť
prostriedkov spásy. Je poslaná ku všetkým národom
všetkých čias, patriacim k akejkoľvek kultúre.
KKKC 168 Do katolíckej jednoty Božieho ľudu
rozličným spôsobom patria alebo sú na ňu zameraní
všetci ľudia. Do Katolíckej cirkvi je naplno včlenený ten,
kto má Kristovho Ducha a je s ňou spojený zväzkami
vyznania viery, sviatostí, cirkevného vedenia a
spoločenstva. Pokrstení, ktorí nerealizujú túto katolícku
jednotu úplne, sú v istom, hoci nedokonalom
spoločenstve s Katolíckou cirkvou.
KKKC 171 Výrok „Mimo Cirkvi niet spásy" znamená, že
všetka spása pochádza od Krista Hlavy prostredníctvom
Cirkvi, ktorá je jeho telom. Preto by sa nemohli spasiť tí,
ktorí by vedeli, že Cirkev založil Kristus a že je
nevyhnutne potrebná na spásu, a predsa by nechceli do
nej vstúpiť alebo v nej vytrvať. Ale vďaka Kristovi a jeho
Cirkvi môžu dosiahnuť večnú spásu tí, čo bez vlastnej
viny nepoznajú Kristovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s
úprimným srdcom hľadajú Boha a pod vplyvom milosti
sa snažia plniť jeho vôľu, poznanú hlasom svedomia.

KKKC 174 Cirkev je apoštolská pre svoj pôvod, lebo je
postavená „na základe apoštolov" (Ef 2, 20); pre svoje
učenie, ktoré je učením apoštolov; pre svoju štruktúru,
lebo až do Kristovho návratu ju apoštoli učia, posväcujú
a spravujú prostredníctvom svojich nástupcov biskupov v
spoločenstve s Petrovým nástupcom.
KKKC 176 Apoštolské nástupníctvo je odovzdávanie
poslania a moci apoštolov ich nástupcom biskupom
prostredníctvom sviatosti posvätného stavu. Vďaka
tomuto odovzdávaniu Cirkev zostáva v spoločenstve
viery a života so svojím počiatkom, kým v priebehu
storočí zameriava celý svoj apoštolát na šírenie Kristovho
kráľovstva po celej zemi.
KKKC 184 Biskupi majú v spoločenstve s pápežom
povinnosť verne a s autoritou hlásať všetkým evanjelium
ako autentickí svedkovia apoštolskej viery, obdarení
Kristovou autoritou. Boží ľud sa nadprirodzeným
zmyslom pre vieru neochvejne pridŕža viery pod vedením
živého Učiteľského úradu Cirkvi.
KKKC 185 Neomylnosť sa uskutočňuje, keď rímsky
pápež na základe svojej autority najvyššieho pastiera
Cirkvi alebo kolégium biskupov v spoločenstve s
pápežom - najmä keď je zhromaždené na ekumenickom
koncile - definitívnym aktom (spôsobom) vyhlasujú
učenie týkajúce sa viery alebo mravov.

Prečítaj si…
… z Písma Svätého, z Nového Zákona, udalosti zrodu Kristovej Katolíckej Cirkvi, ako ich zaznačili očití
svedkovia a účastníci týchto udalostí:

Skutky apoštolov, kapitoly 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ;

Test po siedmych dňoch…
Najprv si prečítaj otázku. Potom si na papier napíš odpoveď. Ak odpoveď nevieš, nepíš nič. Po skončení testu si s pomocou
8. lekcie nášho kurzu over svoje odpovede a nájdi odpovede na tie otázky, ktoré si s istotou zodpovedať nevedel!

Vedel som?
Čo nám Ježiš po sebe ako jediné zanechal?

áno – nie

Prečo je Cirkev dôležitá a prečo na nej tak záleží?

áno – nie

Čo znamená, že Cirkev je Trojičné spoločenstvo a Božia rodina?

áno – nie

Čo znamená, že Cirkev je svätá?

áno – nie

Čo znamená, že Cirkev je apoštolská?

áno – nie

Čo znamená, že Cirkev je jedna a súčasne katolícka?

áno – nie

Čo znamená, že Cirkev je „Stĺp a opora Pravdy“ a ako ním je?

áno – nie

Prečo Cirkev nemôže byť neviditeľná?

áno – nie

Na budúcom stretnutí sa chcem opýtať na…:

