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124. Je Cirkev rímskokatolícka katolícka? Cirkev rímskokatolícka je katolícka:
1.neprestajne trvá od čias Ježiša Krista a bude trvať do konca sveta, je
všeobecná časove;
2. apoštoli a ich nástupcovia dostali rozkaz rozšíriť ju po celom svete, je
všeobecná priestorové;
3. každý človek môže byť jej členom, je všeobecná spoločensky.
125. Je Cirkev rímskokatolícka apoštolská?
Cirkev rímskokatolícka je apoštolská:
1. rozširovali ju apoštoli;
2.jej určenie sa zrovnáva s učením, ktoré hlásali z rozkazu Ježiša Krista
apoštoli;
3. jej predstavení sú nástupcovia apoštolov, lebo moc, ktorú apoštoli
dostali od Ježiša Krista, prešla nepretržitým postupom na terajších
predstavených Cirkvi.
126. Načo založil Ježiš Kristus Cirkev?
Ježiš Kristus založil Cirkev na to, aby viedla ľudí k spáse.
Viesť ľudí k spaseniu je hlavnou úlohou a hlavným poslaním Cirkvi.
Popri tejto úlohe sa Cirkev stará aj o tuzemské blaho ľudstva.
127. Čím vedie Cirkev ľudí k spáse? Cirkev vedie ľudí k spáse:
1. tým, že im neomylne hlása učenie Ježiša Krista,
2.tým, že im dáva nadprirodzený život,
3. tým, že ich spravuje svojimi zákonmi.
Cirkev teda vykonáva trojaký úrad: 1. učiteľský, 2. kňazský, 3.kráľovský. Učiteľský
úrad Cirkvi spočíva v tom, že neomylne vysvetľuje pravý zmysel učenia Ježiša Krista, t.
t. predkladá pravdu a tým, že neomylne vysvetľuje pravý zmysel božích prikázaní, t.j.
ukazuje cestu k spáse. Kňazský úrad Cirkvi spočíva v tom, že prináša Bohu obetu
a sviatosťami posväcuje svojich členov, t. j. dáva im nadprirodzený život. Kráľovský
úrad Cirkvi spočíva v tom, že svojimi predpismi usmerňuje svojich členov, aby čím
bezpečnejšie dosiahli spásu.

128. Kto učí v Cirkvi putujúcej náuku Ježiša Krista neomylne?
Náuka Ježiša Krista v Cirkvi putujúcej učí neomylne:
1. pápež sám, keď učí ako hlava Cirkvi;
2. biskupský zbor na všeobecnom cirkevnom sneme.
a) Do biskupského zboru sa počíta aj rímsky biskup, pápež.
b) Všeobecný cirkevný snem môže riešiť aj otázky, v ktorých nie je neomylný. Otázky, v ktorých
mu prislúcha neomylnosť, nemusí riešiť neomylne, ak to nemá v úmysle.
c) Rozhodnutia všeobecného cirkevného snemu nadobúdajú platnosť až vtedy, keď ich pápež potvrdí.
d) Cirkev putujúca má teda dva orgány neomylnosti: 1. Pápeža a 2. Biskupský zbor. Tieto dva
orgány majú meno učiaca Cirkev.

129. V čom sú pápež a biskupský zbor pred omylom?
Pápež a biskupský zbor sú neomylní výlučne vo vysvetľovaní Božieho
zjavenia. Keďže zjavenie obsahuje pravdy viery a mravné prikázania,
pápež a biskupský zbor sú neomylný len v otázkach viery a mravov.
130. Kto chráni pápeža a biskupský zbor neomylní?
Pápeža a biskupský zborchráni pred omylom Ježiš Kristus a Duch Svätý.
Ježiš Kristus, ktorý je „svetlo sveta“, sľúbil svojej Cirkvi: „A hľa, ja som
s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.“ Inokedy sľúbil svojej
Cirkvi, že jej pošle „Ducha pravdy“, aby s ňou bol naveky.
131. Čo hovorí Ježiš Kristus o tých členoch Cirkvi, ktorí jej odopierajú
poslušnosť ?
O tých členoch Cirkvi, ktorí jej odopierajú poslušnosť, hovorí Ježiš Kristus:
„Keby (niekto) ani Cirkev nepočúval, nech ti je ako pohan a mýtnik“, t. j.
nepovažuj ho za člena Cirkvi, považuj ho za vylúčeného z Cirkvi.
132. Čo znamenajú slová „spoločenstvo svätých? ˝
Slová „spoločenstvo svätých“ znamenajú, že všetci členovia Cirkvi, či sa
nachádzajú na tomto, či na druhom svete, sú duchovne spojení a preto
jeden druhému môže duševne pomáhať.
a) Na Cirkvi putujúcu sme sa dívali ako na viditeľnú organizáciu. Na celú Cirkev (putujúcu,
trpiacu, oslávenú) sa musíme dívať, ako na organizmus, ako na tajomné telo, ktorého hlavou
je Ježiš Kristus a ktorému dáva nadprirodzený život Duch Svätý. Preto menujeme celú Cirkev
mystickým telom Kristovým. V tomto mystickom tele sú členovia Cirkvi putujúcej, trpiacej
a oslávenej zjednotené a tvoria jeden organizmus. Dobré skutky niektorého člena Cirkvi sú
spoločným majetkom celého organizmu, zlé skutky niektorého člena Cirkvi sú spoločnou
záťažou celého organizmu.
b) O všetkých členoch celej Cirkvi možno povedať, že sú „svätí“, možno ich nazývať „svätými“.
O členoch Cirkvi oslávenej to platí v plnej miere. O členoch Cirkvi trpiacej to platí v tom
zmysle, že majú milosť posväcujúcu a že sa už nemôžu dopustiť hriechu. Členovia Cirkvi
putujúcej sú „svätí“ v tom zmysle, že pri krste dostali posväcujúcu milosť a povolanie
k svätosti.
c) Slovo „spoločenstvo“ znamená v tejto súvislosti akoby kolektívnu jednotu
(„communiosanctorum“), z ktorej vyplýva, že všetko duševné dobro a zlo jednotlivca sa stáva
„spoločným“, týka sa celého kolektívu.

133. Kto patrí do „spoločenstva svätých“?
Do spoločenstva svätých patrí:
1. každý člen Cirkvi putujúcej („baránky“, „ovce“ a viditeľný „pastier“);
2. každý člen Cirkvi trpiacej; 3.každý člen Cirkvi oslávenej.
134. Ako nám pomáhajú členovia Cirkvi oslávenej?
Členovia Cirkvi oslávenej nám pomáhajú tak, že za nás orodujú u Boha.
Členovia Cirkvi oslávenej si každoročne uctievame spoločným sviatkom
Všetkých svätých - 1. novembra.

