
Svatou církev obecnou, společenství svatých  

  „CÍRKEV“ ČÁST 1. 

 

 Prohlédněte si obrázek. Popište, co na něm vidíte. Je na něm něco zvláštního?  
 

 

Na obrázku je namalovaný kmen stromu. Je to vinný kmen (hroznové víno). 

Z kmene vyrůstají větve a k jednotlivým větvím jsou namalovaní lidé. Větvím se také říká ratolesti.  

 Kdo je na obrázku vinným kmenem? 

 Kdo jsou jeho ratolesti? 

 Obrázek znázorňuje text, který naleznete v evangeliu sv. Jana 15, 1-5.  

 Vyhledejte si ho a společně přečtěte. Přemýšlejte, co nám Pán Ježíš říká. 

 Návrh aktivity 

Namalujte na velký papír kmen stromu. Doprostřed něho nalepte nebo namalujte obrázek Ježíše 

(může být znázorněný jen symbolem – např. kříž, svíce, beránek apod.). Ke kmeni přimalujte větve 

a do jednotlivých větví vlepte fotografie své a dalších členů rodiny – všech, které tam chcete mít. 

Pokud nemáte fotky, vepište do větví jména. Vytvořený obraz můžete umístit na nějaké viditelné 

místo. Tento obraz vám připomene vaše spojení s Kristem, to, že k němu patříte a že jste součástí 

jeho církve. 
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 Církev je společenství všech, kdo patří ke Kristu. Církev je také SVATÁ, VŠEOBECNÁ (KATOLICKÁ), 

APOŠTOLSKÁ. K charakteristice církve jsou uvedena různá tvrzení v rámečcích viz níže. Pouze jedno 

tvrzení je správné.  

 Najděte jej a vybarvěte.  

 Navzájem si zdůvodněte, proč jste vybrali právě tuto větu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                      
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Církev je svatá, protože lidé stavějí 
kostely. 

Církev je svatá, protože v ní působí 
Duch Svatý. Svaté je všechno, co 
pochází od Boha. 

Církev je svatá, protože lidé chodí na 
mši svatou. 

Církev je všeobecná, protože je tam 
mnoho lidí. 

Církev je všeobecná, protože se v ní 
lidé modlí různé modlitby. 

Církev je všeobecná, protože je 
otevřená pro všechny lidi, kteří chtějí 
žít s Bohem. 

Církev je apoštolská, protože sloužit 
mši svatou mohou jenom kněží. 

Církev je apoštolská, protože prvními 
v církvi byli apoštolové Pána Ježíše. 
Oni jsou základem církve.   

Církev je apoštolská, protože má 
mnoho apoštolů. 

SVATÁ 

VŠEOBECNÁ 

APOŠTOLSKÁ 


