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Poučení o jediné pravé církvi
Toto poučení má stálou platnost a jeho rozjímání je vhodné i ke správnému pochopení ekumenismu a Týdne modliteb
za jednotu křesťanů, který v římskokatolické církvi probíhá každý rok ve dnech 18.–25. ledna.
Založil Ježíš Kristus církev?
Nic není nad to jistějšího a zřejmějšího. Proroci předpověděli říši mesiánskou, církev; synagoga byla nedokonalým obrazem církve objímající všechny
národy. Kristus výslovně prohlásil, že založí církev: „Ty jsi Petr, a na té skále zbuduji svou církev.“ (Mt 16,18) A toto přislíbení splnil.
1. Sotva počal Ježíš učit, shromáždil
kolem sebe učedníky, z těch vyvolil dvanáct a nad nimi ustanovil Petra hlavou
a základem církve.
2. Při poslední večeři ustanovil oběť
Nového a věčného Zákona a přikázal
apoštolům vždy slavit svaté tajemství
až do svého příchodu v soudný den.
(1 Kor 11,26) Tak založil Kristus křesťanskou bohoslužbu i křesťanské kněžství.
3. Po svém vzkříšení odevzdal Kristus
apoštolům veškerou moc, kterou měl od
Otce, a vyslal je do celého světa, aby obrátili lidstvo k víře v jeho učení, aby lidem
udělovali jeho milosti, je vedli a řídili.
4. Když vstoupil Kristus na nebesa a seslal apoštolům slíbeného Ducha Svatého,
hlásali Petr i ostatní apoštolové evangelium dle Kristova rozkazu v Jeruzalémě,
Judsku, Samaří i mezi pohanskými národy ve všech zemích až na konec světa
a přijímali do církve všechny, kteří uvěřili. Tak se všude rozšířila církev Ježíšova
a trvá dodnes.

Po čem se pozná
pravá církev Kristova?
Po tom, že je jedna, svatá, apoštolská
a všeobecná. Musí být:
1. jedna – a) ve svém učení, takže se
přiznávají všichni její příslušníci na celém světě k téže víře;
b) ve svátostech;
c) ve své hlavě nejen neviditelné
(v Kristu), nýbrž v jeho viditelném zástupci na zemi.
2. svatá ve své hlavě, ve svém učení, ve
své oběti i v ostatních prostředcích spásy, v celém svém zřízení, jehož účelem
je pouze sláva Boží a spása lidí; konečně ve svých údech, jež dosahují svatosti,
zachovávajíce učení i užívajíce prostředků milosti.
3. apoštolská; tj. její nauka o zřízení
nesmí být nová, nýbrž musí pocházet od
apoštolů a jimi být odevzdána jejich nástupcům.
4. všeobecná čili katolická; tj. má objímat všechny časy a všechna místa, vždy
a všude hlásat nauku sobě svěřenou, protože je ustanovena pro všechny a všichni, kteří chtějí být spaseni, jsou povinni
ji slyšet, ji poslouchat.

Nikoli. Kristus založil pouze jednu církev, jako je pouze jedna pravda, jedna víra, jeden Kristus.

Je-li církev římskokatolická
jedině pravá církev, co z toho plyne?

Nezavrhují se však
dle této nauky jinověrci?

Je Kristem založená církev
též viditelná a poznatelná?
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Římskokatolická, jelikož pouze ona
má zmíněné znaky pravé církve, jak musí uznat každý jen poněkud zkušený. Neboť pouze ona zachovala jednotu ve víře
a svátostech ve všech dobách a na všech
místech a řízena je jedinou viditelnou hlavou, papežem, nástupcem sv. Petra na stolci římském. Pouze ona pochází od apoštolů a může tento původ dokázat jak v učení,
tak v následnictví papežů a biskupů. Pouze
ona má všechny prostředky svatosti a pouze z ní vyšli svatí. Konečně pouze ona trvá
po všechny doby, pouze ona září, jak říká
sv. Augustin, od slunce východu až k západu světlem jediné a téže víry, zvouc všechny do svého lůna, aby je přivedla ke Kristu;
obsahuje svět viditelný a neviditelný, svaté
v nebi, zvané církvi vítěznou; duše zemřelých v očistci, čili církev trpící; pravověrné
na zemi, tedy církev bojující.
Tyto znaky nelze ukázat ani jednotlivě ani společně na některé sektě. Církev
římskokatolická dokázala před celým světem, že zřízena je Bohem, i svými dějinami, svým podivným zachováním přes
všechna pronásledování.

1. Že je neomylná, řízena Duchem Svatým; 2. že bude trvat až do skonání světa, protože Ježíš zůstane s ní po všechny
dny až do konce; 3. že je samospasitelná, tj. že pouze v ní nacházejí se všechny prostředky spásy, a nikdo, komu dává
Bůh milost a příležitost ji poznat, nemůže být spasen jinak, než že se k ní přizná.

Založil Ježíš Kristus
více než jednu církev?

Církev je založena pro lidi, aby do ní
vstoupili a byli jí spaseni. Byla-li by neviditelná, nemohl by ji nikdo nalézt, proto musí být viditelná, jako sám Kristus
dlel na zemi viditelně. Rovněž musí být
poznatelná, že je jedinou, pravou a božskou, jinak by byla pro lidstvo bezúčelnou.

Která je pravá církev Kristova?

Mučednická smrt
sv. Ignáce z Antiochie
Sv. Ignác, žák apoštola Jana, poprvé užívá termín „katolická církev“ ve svém listu
adresováném věřícím ve Smyrně, který napsal kolem roku 100 po Kristu.

Pouze bludy se zavrhují, nikoli však člověk. Spíše chce církev, 1. aby se jinověrci
nezavrhovali, ježto nikdo neví, je-li blud
zaviněný, a nepatřili-li snad oni k církvi duchovně svou vůlí a touhou, s kterou milují a hledají pravdu, a také proto, že vůbec
soud náleží Pánu (Řím 14,4; Jan 5,22);
2. abychom prosili Boha, jak se to činí na
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Služebnice Boží sestra Marie od Ježíše z Agredy
Velký pátek, aby je osvítil a přivedl zpět
k církvi své, i abychom k tomu přispívali
také příkladem.
Jak může člověk naležet
k pravé církvi?
Trojím způsobem:
1. Pouze zevně, je-li zevně údem církve, vyznává zevně víru katolickou a podrobuje se nařízením církevním, nežije však
v milosti Boží. Takový je mrtvým údem
církve a nemůže církvi být spasen, neobrátí-li se, jest „přítelem“ bez šatu svatebního, jenž bude uvržen do temnosti vnitřní. (srov. Mt 22,12–14)
2. Pouze vnitřně, je-li sice pokřtěn
a v milosti Boží, avšak nezná pravé církve z nezaviněné nevědomosti, a proto k ní
nenáleží. To jsou křesťané jinověrci, kteří bez své viny byli vychováni v bludu. Ti
budou církví spaseni, poněvadž jsou milostí Boží živými údy na těle Kristově.
Jakmile by však počali pochybovat o své
vlastní církvi a z nedbalosti nepátrali po
církvi pravé, nebo uznali-li církev římskokatolickou za jedině pravou, ale nevstoupili do ní z lidských ohledů, nebyli by již
v nezaviněném bludu, nepatřili by též ani
vnitřně k pravé církvi a nemohli by v tomto stavu být církví zachráněni.
3. Vnitřně i zevně; tj. že je údem viditelné církve a vnitřně je spojen s Kristem, jsa živ v milosti. Tak má každý náležet k církvi, chce-li být spasen.
* * *
MODLITBA:
Ježíši, děkuji Ti za nevýslovnou milost, že jsi mě povolal ke svaté církvi katolické, již ustavičně bezpečně řídíš až
do skonání, v jejím lůnu mohu odpočívat jist přede vším nebezpečím. Slibuji Ti
dnes znovu, k čemu jsem se zavázal již
na křtu, že ochotně budu přijímat i věrně plnit učení a nařízení, jež mi předkládáš skrze svou církev. Ó, buď se svými služebníky, duchovními správci, aby hlásali
správné učení Tvé, s námi, abychom hlásaným pravdám porozuměli a dbali jich;
budiž vždy s námi, poněvadž Tě stále potřebujeme. Amen.
Zdroj: Postilla ctihodného otce
Leonarda Goffinea, kněze řádu
premonstrátského. Romuald Prombergr,
Olomouc 1907, str. 267–268
(Redakčně upraveno)
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Jak Lucifer povstal,
aby pronásledoval Církev (1)
Z knihy Mystické Město Boží, svazek IV. – Korunování
KAPITOLA IX.

Nejsvětější Panna Maria vidí,
jak Lucifer povstává,
aby pronásledoval Církev;
jaká opatření přijala na obranu
a ochranu věřících proti
tomuto nepříteli
135. Povznesena na nejvyšší stupeň
milosti a svatosti, jakého mohl dosáhnout pouhý tvor, viděla velká Paní světa
očima božského poznání, jak se malé stádečko Církve den ode dne zvětšuje. Jako
nejbdělejší Matka a Pastýřka ho z výšin,
na něž byla postavena pravicí svého všemohoucího Syna, s nepopsatelnou prozíravostí střežila a dávala pozor na to, aby
nebylo napadeno pekelnými vlky, protože dobře věděla o jejich nenávisti vůči
novorozeným dětem evangelia. Bdělost
Matky světla byla obrannou zdí této svaté rodiny, kterou milující Královna přijala
za svou a na kterou pohlížela jako na podíl a dědictví svého božského Syna, které Nejvyšší vybral a oddělil od ostatních
lidí. Po nějakou dobu plula malá loďka
Církve, řízená nebeskou Velitelkou, šťastně kupředu, přičemž byla podporována jejími radami, učením a výstrahami, jakož
i stálými modlitbami a prosbami. Ona
ani na okamžik nezanedbala nic, co bylo
v její kompetenci a péči ve vztahu k útěše
apoštolů a ostatních věřících.
136. Když nejsvětější Panna za několik dní po příchodu Ducha Svatého rozmlouvala při modlitbách s Pánem, řekla
Mu: „Můj Synu, Bože pravé lásky, vím,
můj Pane, že to malé stádečko tvé Církve,
kterému jsi mne dal za matku a ochránkyni, Ti není drahé méně než tvůj vlastní život a tvá krev, kterou jsi je vykoupil
z moci temnoty (srov. Kol 1,13). Je tedy
spravedlivé, abych i já obětovala svůj život
a celou svou bytost pro zachování a rozmnožení toho, co má u Tebe tak vysokou
cenu. Dej, ať zemřu, můj Bože, pokud
to bude zapotřebí, pro větší oslavu tvého
jména a pro rozšíření tvé slávy po celém

světě. Přijmi, můj Synu, oběť mých rtů
i celé mé vůle ve spojení s tvými zásluhami. Shlédni na své věřící a přijmi ty, kteří
doufají jedině v Tebe a ve víře se Ti plně
odevzdávají. Veď svého zástupce Petra,
aby správně řídil ovečky, které jsi mu svěřil. Bdi nad všemi svými apoštoly, tvými
sluhy a mými pány, uděl jim požehnání
své sladkosti tak, abychom všichni plnili
tvou svatou vůli.“
137. Nejvyšší na tuto žádost naší Královny odpověděl: „Má milovaná Nevěsto,
vyslechl jsem pozorně tvé tužby a prosby.
Ty však také víš, že moje Církev má kráčet
v mých šlépějích a žít podle mého učení
a následovat mě na cestě mého utrpení
a kříže, který mají mí apoštolové, učedníci a všichni mí důvěrní přátelé a následovníci ochotně přijímat, protože nemohou být mými apoštoly, učedníky, přáteli
a následovníky bez této podmínky práce
a utrpení (srov. Mt 10,38). Je také zapotřebí, aby má Církev nesla tíži pronásledování, skrze které projde bezpečně blahobytem světa a jeho nebezpečími. Taková
je má nejvyšší vůle ve vztahu k mým věrným a předurčeným. Pozoruj tedy a viz,
jakým způsobem se to stane.“
138. Hned nato naše slavná Královna
spatřila ve vizi Lucifera a velké množství
jeho pekelných následovníků vystupovat
z pekelných hlubin, ve kterých leželi stěsnáni od doby, kdy byli poraženi na hoře
Kalvárii a svrženi do pekla. Viděla z mořských hlubin vycházet draka se sedmi hlavami a ostatní ho následovali. I když vyšel velmi zesláblý a vlekl se, jako by se
zotavoval z přestálé těžké nemoci, byl
ve své pýše a zuřivosti poháněn nezkrotným vztekem a domýšlivostí, přičemž poznal, že tyto jeho neřesti jsou větší než
jeho moc, jak praví prorok Izaiáš (srov.
Iz 14,10), protože na jedné straně nesl viditelné následky zdrcující porážky, kterou
utrpěl při slavném Spasitelově vítězství
na kříži, a na druhé straně ukazoval svůj
vztek a zuřivost, které nyní vybuchly jako oheň sopky proti svaté Církvi a jejím
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Knihkupectví a zásilková služba

PRO DĚTI
SVATÝ FRANTIŠEK
A PRVNÍ JESLIČKY
Vypráví Susanne Brandt • Ilustrace
Eva-Marie Maywald a Diana Kohne
Přeložil Štěpán Sirovátka
Redakce Jindřich Sirovátka
Podle jedné staré legendy „vynalezl“ sv. František z Assisi vánoční jesličky: O vánoční noci roku 1223 se lidé shromáždili na jedné
lesní mýtině kolem jesliček s živými zvířaty. Zasaženi Františkovými slovy i bezpečím místa a zahřáti teplem ohně zazpívali Ježíškovi svou ukolébavku. Pro děti od 3 let.
Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 120x120 mm,
křídový papír, 24 stran, 45 Kč

NARODÍ SE JEŽÍŠ • PŘÍBĚH Z NOVÉHO ZÁKONA
Vypráví Susanne Brandt a Klaus-Uwe Nommensen • Ilustrace Petra Lefin • Přeložil Štěpán Sirovátka • Redakce Jindřich Sirovátka
Vánoční příběh z Bible: Maria a Josef musí cestovat do Betléma. V jedné
staré stáji, obklopený anděly a pastýři,
se narodí Ježíš. Pro děti od 3 do 8 let.
Pavel Nebojsa – Doron
Brož., 120x120 mm,
křídový papír, 24 stran, 45 Kč

SVATÝ MIKULÁŠ
Vypráví Bettina Herrmann a Sybille
Wittmann • Ilustrace Petra Lefin
Přeložil Štěpán Sirovátka
Redakce Jindřich Sirovátka
Krásné město u moře je jako
ochromené: zemi a její lid sužuje
hladomor. I sám dobrý biskup Mikuláš je bezmocný a neklidně se modlí o záchranu. Podaří se
mu zachránit zoufalé lidi před bojem o poslední zásoby a smrtí hladem? Pro děti od 3 do 8 let.
Pavel Nebojsa – Doron • Brož., 120x120 mm,
křídový papír, 24 stran, 45 Kč

VYMALOVÁNKY
O NAROZENÍ JEŽÍŠE
Vypráví Antonia Jacksonová • Ilustrovala Felicity Frenchová • Z angličtiny přeložila Veronika Kreslová
Odpovědný redaktor Pavel Mareš
V klidu se usaďte, popusťte uzdu
své fantazii a vybarvěte si půvabné vánoční vymalovánky. Připomenete si tím biblický příběh o narození Ježíše Krista a krásně si odpočinete v Boží přítomnosti. Vhodné od 5 let věku.
Karmelitánské nakladatelství • Brož., přebal,
200x213 mm, 32 stran, 119 Kč
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