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Věřím: svatou církev obecnou 

Víra v církev? Věříme přece v něco, co nevidíme, říká list Židům (Žid 11,1), a 

církev se přitom jeví jako viditelná. Navíc věřit ve "svatou" církev, když je téměř 

na každém kroku vidět "nesvatost" jejích členů? Věřit v "jednu" (jak uvádí delší 

Credo) církev, když se jich za církev prohlašuje dnes už hezká řádka? Tento článek 

víry se zdá být na první pohled plný rozporů, a proto je třeba si k němu opravdu 

říct aspoň to základní. 

Prvním, co se muselo vyjasnit už na začátku církve, byl problém, jak rozlišit 

víru v Boha Otce, Syna a Ducha Svatého od víry v církev. Protože se má za to, že 

víra v Boha a víra v církev opravdu není úplně totéž. A tak se to ve starých 

vyznáních víry rozlišovalo přidáním anebo ubráním předložky "v". Tedy: "věřím v 

Boha Otce" a "věřím církev". Latinsky apoštolské vyznání zní: "Credo in Spiritum 

sanctum, sanctam Ecclesiam...", a nicejsko-cařihradské: "Et unam sanctam 

catholicam et apostolicam ecclesiam". Takže se obojí vyhýbá slovu "věřit v 

církev". Za domácí úkol vypátrejme, jak to je v českém znění Kréda! 

Přesto však je třeba "věřit" církev, i když je viditelná, protože ji tvoří i 

neviditelné společenství svatých, zemřelých v očistci a hlavně jednota s Hlavou - 

Ježíšem. Když totiž lidé potkávali viditelného Ježíše, museli vyznat, že v něho 

"věří", protože to byl zároveň neviditelný pravý Bůh. Obdobně je tedy nutno "věřit 

církev". 

Apoštolské vyznání uvádí jen dvě vlastnosti církve: svatost a obecnost 

(katolicitu). Celkem se však tradičně uvádějí čtyři, tedy kromě svatosti a obecnosti 

ještě apoštolskost a jednota. Stručně si je vysvětlíme. 

Svatost zde neznamená vlastnost ani morálně vzorný život křesťanů, ale poukaz 

na to, že církev nepatří lidem, ale Bohu Svatému skrze Ježíše - hlavu církve. Takže 

lidé si nemohou církev přivlastnit, založit, vládnout jí. Dále musí věřit, že i když se 

zlo a hřích šíří často i v církvi, zvítězí vždy to, co je Boží, svaté. Vyznáváme také, 

že církev se liší od všech jiných lidských společností něčím, co lidé nemohou 

nikdy sami vytvořit, totiž skutečným a pravým společenstvím se zemřelými a 

oslavenými skrze Ježíše Krista. Proto církev není nikdy pozemským "spolkem 

zahrádkářů", jak ji kdosi hanlivě označil, i když je to těžko tomu, kdo nevěří, 

vyvracet. A k tomu je potřeba dodat, že církev je "svátost", jak říká Druhý 

vatikánský koncil. To znamená, jednoduše řečeno, že vidíme jedno a věříme i 

druhé: jako Židé viděli člověka Ježíše a vyznávali v něm Božího Syna anebo jako 

při udělování svátostí vidíme gesto, ale věříme v neviditelný účinek Boží milosti. 

Boží působení ve svátostech - a stejně tak v církvi - se proto nedá přímo dokázat, 

to se dá opravdu jen věřit a prokázat jen nepřímo z účinků. 

Církev obecná, neboli katolická, je výrazem církve otevřené všem. Její srdce,  
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stejně jako srdce Ježíšovo, je otevřeno dobrým i zlým, malým i velkým, věřícím i 

hledajícím. Církev není sekta (sektu tvoří většinou výběr), ale má spíš charakter 

rodiny. Přátele si můžeme vybrat, ale rodiče, sourozence a další příbuzné si 

nevybereme. To je na vůli Boží. Církev je tedy takovou velmi pestrou rodinou. 

Nesmíme proto ostatní křesťany dělit na přátele a na ty, se kterými se nebavíme. 

Musíme se učit všechny chápat jako svou rodinu. Nechat se povzbudit od lepších, 

pomoci těm slabším. Když nám tedy někdo vyčte, že do kostela chodí i ti, co 

kradou a pomlouvají, můžeme s klidem říct, že i oni tam mají své místo. Přece i 

Ježíšovi vytýkali, že sedí u stolu s hříšníky. Církev se nemusí slabých lidí bát. 

Nemusí se bát, že by kvůli nim přišla o svatost nebo o kvalitu. Raději musí vydržet 

kritiku, že není vzorná, než aby kvůli svému perfektnímu "image" vyplivla hříšníky 

a nechala si jen ukázkové křesťany. 

Další dvě vlastnosti jen stručně. 

Jedna je církev proto, že je jeden Pán, jedna víra a jeden křest. Ježíš Kristus 

není rozdělený, proto má jen jedno duchovní tělo, to je církev. Takže mystická 

neviditelná církev je jedna jediná. Navenek, historicky se církevní společenství 

rozdělilo. Hlavním kritériem jednoty, jak připomněl II. vatikánský koncil, je 

vyznávání jedné víry, jedněch svátostí a jednoho pastýřského vedení. Co se týká 

jiných společenství křesťanů, která třeba nemají jeden z těchto prvků jednoty, tam 

věříme v jednotu s nimi zejména na základě jednoho křtu a současně také s 

pokorou vyznáváme viditelné rozdělení. 

To, že je církev apoštolská, se nejčastěji vysvětlovalo jako nepřerušená 

posloupnost víry, svátostí a pastýřského vedení od apoštolů až do dneška. Toto je 

však jen jedna linka: řekněme ta vodorovná - historická - od apoštolů po nás. Ale 

apoštolskost má také ještě jinou důležitou linku: nazvěme ji kolmou. To znamená, 

že tato posloupnost provazuje i dnešní křesťany navzájem. Pochopíme na příkladu: 

když se v první církvi platně svěcený biskup rozhodl v nějaké pravdě víry jít svou 

vlastní cestou, tak jej společenství ostatních biskupů vyloučilo z církve (ex-

komunikovalo). To se stalo například cařihradskému patriarchovi Nestoriovi v 5. 

stol., když tvrdil, že Panna Maria nebyla Matkou Boha, ale jen člověka Krista. I 

když byl Nestorius svěcen v apoštolské linii, vypadl z linie "kolmé", tedy z linie 

momentálního společenství biskupů, tj. církve. To se může stát i dnes: kdyby 

některý biskup tvrdil, že je platně vysvěcen v té "vodorovné" linii, ale odmítal by 

tvořit společenství s papežem a ostatními biskupy, vypadl by z apoštolskosti církve 

a církev by rozděloval. Obdobně to platí o každém pokřtěném, který by spoléhal na 

to, že přijal platný křest děděný už od apoštolů, ale odmítal by společenství víry, 

svátostí a pastýřského vedení s dnešní církví. 

Církev je velké tajemství, stále neobjevený poklad, naše Matka, krásná zvláštní 

krásou. 
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