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Téma: Cirkev

1. Spoznaj

Čo vám prvé napadne, keď sa povie slovo Cirkev?

Mne rodina.

Keď prídem do hociktorého kostola na Slovensku, reálne nepoznám nikoho z ľudí, ktorých
tam stretnem. Sú mi však svojím spôsobom blízki a verím tomu, že keby som kohokoľvek z
nich o niečo poprosila, budú sa mi snažiť pomôcť.

Podobne to mám v zahraničí: bola som na omši v Paríži aj v Amsterdame, v Chorvátsku,
Taliansku, Španielsku i Nórsku, a napriek tomu, že som často jazyku nerozumela, cítila som
sa tam ako medzi svojimi. Spája nás predsa rovnaká viera, rovnaké hodnoty. Sme jedna
Cirkev.

Cirkev však nie je len súčet ľudí, ktorí sa stretávajú v kostoloch po celom svete. Do Cirkvi
patrí každý pokrstený, ktorý verí v Ježiša Krista v duchu učenia pápeža a biskupov.

Cirkev teda nie je len pápež, biskupi a kňazi. Tí majú v Cirkvi špeciálne úlohy, ale pred
Bohom máš rovnakú hodnotu aj ty, aj pápež.

Cirkev tvoria:

1. Laici – to som ja, to si ty, tvoji rodičia, súrodenci, spolužiaci, babka s dedkom,
učitelia, miništranti, policajti, kaderníčky, politici, predavači, skrátka všetci, ktorí
veria v Ježiša a podľa toho žijú svoj život na tom mieste, v ktorom sú. Teda sme.
Našou úlohou je budovať Božie kráľovstvo a čerpať silu zo sviatostí a od Ducha
Svätého do každej situácie nášho života.

2. Rehoľníci & zasvätené osoby – sú muži a ženy, ktorí sa osobitným spôsobom
zasvätili Bohu. Žijú najmä v reholiach alebo rôznych komunitách, na Slovensku ich sú
desiatky a vo svete ešte viac (napr. františkáni, jezuiti, saleziáni, atď.). Podľa
zamerania svojej rehole sa venujú naplno duchovnému životu, ale aj rôznym ďalším
úlohám (pôsobia v školách, v zdravotníctve, venujú sa bezdomovcom, pracujú vo
väzniciach, chodia na misie atď.)

3. Klérus – teda kňazi vo všetkých stupňoch svätenia (pozri sviatosť kňazstva): diakoni,
kňazi, biskupi. (Pápež je tiež biskup – rímsky.) Im je zverená pastierska služba: majú
viesť, vyučovať, vysluhovať sviatosti.

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že Cirkev je ako taký Ježišov oficiálny fanklub. Jeho
členov spájajú nejaké hodnoty, spôsob života, fanúšikovia pozorne sledujú a napodobňujú
svoje vzory. Lenže tu sa podobnosť končí. Ako fanúšik Barcelony môžem pokojne fandiť aj
Manchestru City, a vlastne nemusím byť ani členom oficiálneho fanklubu. Môžem v telke



pozerať každý zápas, mať kúpený dres obľúbeného hráča, tešiť sa z každého víťazstva, ale
to či môj tím vyhrá alebo prehrá, môj život nejako neovplyvní.

A predsa niektorí ľudia svoju príslušnosť k Cirkvi neberú vážnejšie ako fandenie nejakému
klubu či hudobnej kapele. Tvrdia, že oni v Boha veria, ale Cirkev na to nepotrebujú. Cirkev je
zastaralá, nevie sa prispôsobiť modernej dobe, je spojená s mnohými škandálmi v minulosti
aj teraz, má veľa majetkov a ešte pýta aj od ľudí. Skrátka, príliš sa pletie slušným ľuďom do
života.

-> Verím v Boha, ale neverím v Cirkev (youtube, 6 min)

O všetkých argumentoch by sa dalo rozprávať, ale je tu jeden háčik. Cirkev nie je ľudský
výmysel. Nie je to tak, že by sa len pôvodná skupinka 12 apoštolov nejakým zázrakom
nerozpadla, ale dokonca postupne rozrástla, zázrakom prežila 2000 rokov a teraz sme na
základe nejakej tradície aj my jej súčasťou.

Cirkev založil sám Ježiš Kristus a on sám je jej hlavou. Vieme to zo Svätého písma:

Keď potom Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov:

"Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?"

Oni vraveli:

"Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov."

"A za koho ma pokladáte vy?", opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter:

"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."

Ježiš mu povedal:

"Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na
nebesiach. 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 16,13-19)

Takže povedať verím v Ježiša, ale nie v Cirkev, znamená protirečiť si v jednej vete. Jasné,
Ježiš nedal Petrovi presné inštrukcie, ako to má fungovať. Nepovedal, že bude nejaký
pápež, biskupi, kňazi, diecézy, farnosti, chodenie do kostola, charita, miništranti, hranie na
organe a babky so spevníkmi v ruke. Ale povedal mu, že mu dáva kľúče od nebeského
kráľovstva, a teda dôveru, že bude jeho Cirkev viesť najlepšie ako bude vedieť. Dokonca ani
to by nestačilo, ak by sme nemali Ducha Svätého, ktorý všetkých vo vedení Cirkvi napĺňa a
inšpiruje, aby si to ľudia predsa len nerobili úplne po svojom, ale aby vo všetkom dokázali
sledovať Božiu vôľu.

My keď dnes počúvame cirkevné autority, a to, čo Cirkev učí, je pre nás záväzné, znamená,
že skutočne dôverujeme tomu, že je to Ježišovo sväté dielo, ktoré on sám vedie. Ježiš
založil Cirkev preto, aby nás viedla k spáse tým, že nám vysvetľuje Božie slovo, posväcuje
nás sviatosťami a vyučuje nás v otázkach viery.

https://youtu.be/CUIOuWtKr6w


Áno, keďže Cirkev tvoria ľudia, ktorí sú hriešni, nie je dokonalá, nie je bezchybná. To však
nie je dôvod, aby sme sa k nej nepriznávali, aby sme ju nepodporovali, ale dokonca aby sme
sa pripojili k tým, ktorí na ňu nadávajú. Je to ako povedať, že Slovensko je otrasná krajina
len preto, lebo tu žijú aj ľudia, ktorí robia hrozné veci, alebo že je nejaký futbalový klub
prepadák preto, lebo má aj zopár fanúšikov, ktorí rozbíjajú tribúny.

-> Prečo má Cirkev majetky? (2x youtube, 6 min, youtube, 6 min)

Samozrejme, riešením nie je zatvárať oči pred nesprávnymi vecami, ale aby sme sa usilovali
v prvom rade hľadať pravdu, a tú nenájdeme v Novom čase. Ďalej aby sme sa pýtali sami
seba, ako môžem ja sám žiť tak, aby Cirkev, ktorej som súčasťou, a ktorú si prial sám Ježiš, v
ktorého verím, bola lepšia. No a v neposlednom rade modliť sa – za našu farnosť, nášho
kňaza, biskupov a za Svätého Otca Františka, teda za nás všetkých, aby sme budovali Božie
kráľovstvo už tu na zemi.

2. Nauč sa

Youcat otázky: 129-145, 343-347

3. Otestuj sa

https://knihy.typeform.com/to/qu6jx4iE (test vyplň do 2. mája)

4. Vyskúšaj

Keď budeš najbližšie počuť niečo negatívne o Cirkvi, daj si trošku námahy a pohľadaj k tomu
a porozmýšľaj aj to, čo hovorí samotná Cirkev. Môžeš využiť napríklad rôzne kresťanské
stránky, kresťanské médiá, opýtaj sa na to na náboženstve, kňaza alebo veriaceho
kamaráta. Nerob si úsudok len na základe bulváru alebo kritikov Cirkvi.

+ Pomodli sa za Svätého otca, nášho otca biskupa Tomáša, za nášho pána farára a za
celú našu farnosť.

https://youtu.be/bErmKCUbr2A
https://youtu.be/Si7QAnVefHc
https://knihy.typeform.com/to/qu6jx4iE

