
9. 
 

112.Koho ustanovil Ježiš Kristus za viditeľnú hlavu Cirkvi putujúcej? 

Za viditeľnú hlavu Cirkvi putujúcej ustanovil Ježiš Kristus svätého Petra apoštola. 
 

113. Akými slovami sľúbil Ježiš Kristus svätému Petrovi apoštolovi, že ho 

ustanoví za viditeľnú hlavu Cirkvi putujúcej? 
 

Ježiš Kristus sľúbil svätému Petrovi apoštolovi, že ho ustanoví za 

viditeľnú  hlavu Cirkvi putujúcej týmito slovami: „Ty si Peter a na tejto 

skale vystavím svoju Cirkev a brány pekelné ju nepremôžu. Tebe dám 

kľúče od Kráľovstva nebeského; a čokoľvek zviažeš na zemi, bude 

rozviazané i na nebi.“ 
 

a)Ježiš Kristus prirovnáva Cirkev k hradu, vystavenému na skale. Skalou, na ktorej bude 

stáť ten, hrad, má byť podľa prisľúbenia Ježiša Krista Peter apoštol. 

b) Zväzovať a rozväzovať znamená toľko, ako dávať podľa potreby záväzné 

zákony(prikázania) alebo ich podľa potreby rušiť, poprípade meniť. Petrovi teda 

sľúbil  Ježiš Kristus zákonodarnú moc v Cirkvi putujúcej. 
 

114. Akými slovami ustanovil Ježiš Kristus Petra apoštola za viditeľnú 

hlavu Cirkvi putujúcej? 

Za viditeľnú hlavu Cirkvi putujúcej ustanovil  Ježiš Kristus  Petra 

apoštola týmito slovami: „Pas moje ovce pas moje baránky.“ 
 
 

„Pásť“ znamená toľko, ako viesť alebo spravovať. Týmito slovami bola daná Petrovi 

apoštolovi správcovská moc nad celou Cirkvou putujúcou.  
 

115. Kto je viditeľnou hlavou Cirkvi putujúcej po smrti svätého Petra apoštola? 

Viditeľnou hlavou Cirkvi putujúcej po smrti svätého Petra apoštola je 

jeho nástupca, rímsky biskup. 
 
 

a)Peter apoštol, viditeľná hlava Cirkvi putujúcej sídlila zomrel v Ríme. Preto sa po smrti 

stal viditeľnou hlavou Cirkvi putujúcej rímsky biskup. 

b)Rímskeho biskupa menujeme pápež. 

c)Keďže hlavou Cirkvi putujúcej je rímsky biskup, menujeme Cirkev putujúcu rímskou 

Cirkvou. 
 

116. Koho ustanovil  Ježiš Kristus za predstavených Cirkvi putujúcej pod 

vedením Petra apoštola? 

Za predstavených Cirkvi putujúcej pod vedením Petra apoštola ustanovil  

Ježiš Kristusapoštolov. 
 

117. Kto sú predstavení Cirkvi putujúcej po smrti apoštolov? 

Po smrti apoštolov sú predstavení Cirkvi putujúcej nástupcovia apoštolov biskupi. 
 

a)Ako boli Petrovi podriadení ostatní apoštoli z vôle Ježiša Krista, tak majú byť 

rímskemu biskupovi (pápežovi) podriadení ostatní biskupi. 

b)Biskupovi spravujú Boží ľud na území jednotlivých biskupstiev. Pomáhajú im v tom 

kňazi, každý na území svojej farnosti. Pomocníkmi kňazov sú kapláni. 



118. Čo je Cirkev putujúca? 

Cirkev putujúca je spoločenstvo na zemi žijúcich ľudí, ktorí sú: 

1.pokrstení, 

2.veria náuke Ježiša Krista, 

3.uznávajú za svoju viditeľnú duchovnú hlavu pápeža. 
 

119. Koľko cirkví založil Ježiš Kristus?  

Ježiš Kristus založil len jednu Cirkev. 
 

a)Pravé náboženstvo môže byť len jedno. Boh je len jeden. Jednaké sú pravdy, ktoré 

Boh zjavil. Jedna je cesta, ktorá nás vedie k spaseniu: to je tá, ktorú nám ukázal 

a otvoril Ježiš Kristus. Jeden je Boží ľud, ktorý putuje k nebeskej vlasti a ktorý chce 

mať Ježiš Kristus začlenený do jednej Cirkvi. 

b)Na svete je veľa náboženských spoločností, ktoré sa od seba líšia vo viere a hľadajú 

odlišné cesty k spáse.Ježiš Kristus nezaložil všetky tieto náboženské spoločnosti: 

založil len jedinú Cirkev a chce, aby bol „jeden ovčinec a jeden pastier“. Treba zistiť, 

ktorá z týchto náboženských spoločností je Cirkev, založená Ježišom Kristom. 
 

120. Po čom možno poznať Cirkev, založenú Ježišom Kristom? 

Cirkev založená  Ježišom Kristom možno poznať:  

1.po tom, že je jednotná, 

2.svätá, 

3.katolícka (všeobecná), 

4. apoštolská 
 

a)Pri Poslednej večeri sa Ježiš Kristus modlil takto: .Pre nich sa aj ja posväcujem, aby aj oni boli 

posvätení pravdou (aby ich spoločenstvo bolo sväté). A prosím nie len za nich, ale aj za tých, 

ktorí pre ich slovo uveria vo mňa (ktorí od apoštolov a ich nástupcov prijmú zjavenú pravdu 

a uveria), aby všetci jedno boli (aby spoločenstvo všetkých veriacich bolo jednotné). „V tejto 

modlitbe, ako aj inokedy, označil Ježiš Kristus svoju Cirkev štyrmi známkami (značkami): 

chce mať cirkev jednotnú, svätú, katolícku, apoštolskú. 

b)Slovo „katolícky“ je gréckeho pôvodu a znamená toľko, čo „všeobecný“. Viditeľnou hlavou 

Cirkvi putujúcej je rímsky biskup (pápež), preto sa Cirkev menuje rímskou Cirkvou. Teda 

Cirkev založenú Ježišom Kristom môžeme menovať rímskokatolíckou Cirkvou. 
 

121. Má Cirkev rímskokatolícka všetky štyri uvedené známky? 

Cirkev rímskokatolícka má všetky štyri uvedené známky. 
 

122. Je Cirkev rímskokatolícka jedna? 

Cirkev rímskokatolícka je jedna:  

1. má jednu hlavu; 

2. vždy a všade učila a učí jedno a to isté; 

3. vždy a všade vysluhovala a vysluhuje tie isté sviatosti; 

4. vždy a všade obetovala a obetuje Bohu jednu a tú istú obetu(omšu svätú). 
 

123. Je Cirkev rímskokatolícka svätá? Cirkev rímskokatolícka je svätá: 

1. má svätého zakladateľa- Ježiša Krista, 

2. jej učenie je sväté, 

3. má prostriedky na posvätenie duší. 


