
 
Písemný test N 

 
 
 

registrační číslo ................................................. 
 (test podepsaný vlastním jménem je neplatný) 

 
 
 

počet získaných bodů ..................................... 
 
 
 
 

Způsob hodnocení: 

V otázkách 1– 24 je možno získat za správnou odpověď 1 bod, tj. celkem 24 bodů. 

V otázkách 25 – 37 („jazykové“) je možno získat za správnou odpověď 2 body, tj. celkem 26 bodů. 

K postupu do druhého kola je zapotřebí nejméně 30 bodů pro obor Katolická teologie nebo 25 bodů pro obor 

Náboženské nauky. 

Odpovědi piště ihned vedle zadání nebo zakroužkujte správnou odpověď (např.    ANO   NE), v případě opravy 
označte šipkou, co skutečně platí, nebo použijte místo na konci testu (napište číslo otázky a správnou odpověď). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Přečtěte si pozorně celý následující text (dále se bude říkat jen text): 
 
Buduje-li eucharistie církev a církev koná eucharistii, jak jsem výše zmínil, vyplývá z toho, 

že souvislost mezi nimi je velmi úzká. Je to tak pravdivé, že nám to umožňuje aplikovat na 
eucharistické tajemství to, co říkáme o církvi, když ji v nicejsko-konstantinopolském vyznání 
víry označujeme jako „jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou“. Jedna a všeobecná je také 
eucharistie. Je také svatá, je dokonce Nejsvětější svátostí. Ale nyní chceme zaměřit svou 
pozornost především na její apoštolský charakter. 
   Když Katechismus Katolické církve vysvětluje, v jakém smyslu je církev apoštolská, tedy 
založená na apoštolech, rozlišuje trojí význam. Na jedné straně „byla a zůstává vybudována 
na «základě apoštolů» (Ef 2,20), svědků, které s misijním posláním rozeslal sám Kristus“. 
Také u základů eucharistie stojí apoštolové. Ne ve smyslu, že by svátost nesahala k samému 
Kristu, nýbrž proto, že ji Ježíš svěřil apoštolům a oni a jejich nástupci ji postupně předávali až 
k nám. Církev slavila eucharistii během staletí v návaznosti na jednání apoštolů, poslušných 
Pánova příkazu.  

 Druhý smysl apoštolského charakteru církve, o němž Katechismus hovoří, je ten, že „s 
pomocí Ducha, který v ní přebývá, střeží a předává učení, cenný poklad, zdravá slova, která 
slyšela od apoštolů“. I v tomto druhém smyslu je eucharistie apoštolská, protože je slavena ve 
shodě s vírou apoštolů. Učitelský úřad církve při různých příležitostech během 
dvoutisíciletých dějin lidu nové smlouvy upřesnil eucharistické učení i co do přesné 
terminologie právě proto, aby zachoval apoštolskou víru v toto vznešené tajemství. Tato víra 
zůstává nezměněna a pro církev je podstatné, aby takovou zůstala. 
  A konečně je církev apoštolská v tom smyslu, že „až do návratu Krista je i nadále 
poučována, posvěcována a vedena apoštoly díky jejich nástupcům v pastorálním poslání: 
biskupskému sboru, «jenž má na pomoc kněze, spolu s Petrovým nástupcem a nejvyšším 
pastýřem církve»“. Apoštolská posloupnost v pastoračním poslání nutně zahrnuje svátost 
kněžského svěcení, neboli nepřetržitou řadu platných biskupských svěcení, sahající až k 
počátkům. Tato posloupnost je nezbytná k tomu, aby existovala církev ve vlastním a plném 
slova smyslu. 
 
Odpovězte na následující otázky (vycházejte z textu): 
 
1. Jak označujeme církev v nicejsko-konstantinopolském vyznání víry? 

 
jako „jednu, svatou, všeobecnou a apoštolskou“ 
 
2. Kteří svědci stáli u základů eucharistie? 
 
apoštolové 
 
3. Na co navazuje církev při slavení eucharistie? 
 
na jednání apoštolů, poslušných Pánova příkazu 
 
4. Jaký je vztah mezi církví a Duchem svatým? 
 
Duch svatý přebývá v církvi. 
 
5. Kdo vede církev do doby návratu Krista? 
 
apoštolé díky svým nástupcům v pastorálním poslání 



6. Kristus svěřil eucharistii svojí matce Marii. ANO NE 

7. Eucharistie je Nejsvětější svátostí. ANO NE 

8. Církev je budována eucharistií. ANO NE 

9. Církev střeží a předává učení, která slyšela od apoštolů. ANO NE 

10. Apoštolská posloupnost v pastoračním poslání nezahrnuje 
svátost kněžského svěcení. ANO NE 

11. Apoštolové jsou svědci, které s misijním posláním rozeslal 
sám Kristus. ANO NE 

12. Je pravda, že souvislost mezi církví a eucharistií je velmi 
blízká. ANO NE 

13. Apoštolská posloupnost sahá zpětně až do 3. stol. př. Kr.  ANO NE 

14. Víra se v průběhu dvoutisíciletých dějin měnila podle 
představ církve.   ANO NE 

15. Vznešené tajemství apoštolské víry spočívá v tom, nás od 
apoštolů dělí dva tisíce let dějin církve. ANO NE 

 
 
 
 
Označte jednu odpověď, která je logickým pokračováním věty. Vycházejte při tom 
z textu.  
 
 
16. Katechismus je:  a) učebnice náboženství pro speciální školy 
                                  b) stručný výklad církevní nauky  
                                  c) zpívané čtení liturgického textů  
                                  d)křesťanské hnutí hlásající víru v nový příchod Ježíše Krista na svět  
 
 
 
17. Pastorace je: a) písemná žádost o udělení určitých práv 
                           b) stálost, odolnost, vytrvalost 
                           c) církevní správa 
                           d) pronásledování 
 
 
 
18. Na koncilech v Nikáji a Konstantinopoli: a) bylo formulováno vyznání víry 
                                                                         b) byla ustanovena svátost oltářní 
                                                                         c) byl vytvořen Katechismus Katolické církve 
                                                                         d) byla církev vedena apoštoly 
 
 
 
 



Napište tři klíčová slova, která vystihují podstatu textu: 
 
19. eucharistie 
 
20. církev  
  
21. apoštolský charakter  
 
Vyjádřete menším počtem slov, aby byl zachován význam: 
 
22. nepřetržitá řada platných biskupských svěcení, sahající až k počátkům 
 
kontinuita svěcení 
 
Která biblická kniha je v textu citována? 
  
23. Napište její český název …Efezským  
 
24. Napište českou zkratku ...... Ef 2,20 
 
 
 
Pozorně si přečtěte následující text a vyplňte úkoly pod textem. 

Die Eucharistie drückt auch diesen Sinn der Apostolizität aus. Wie das Zweite Vatikanische 

Konzil lehrt, kommt es in der Tat den Gläubigen zu, »kraft ihres königlichen Priestertums an 

der eucharistischen Darbringung mitzuwirken« , aber es ist der geweihte Priester, der »in der 

Person Christi das eucharistische Opfer vollzieht und es im Namen des ganzen Volkes Gott 

darbringt«. Deshalb ist im Missale Romanum vorgeschrieben, dass es nur dem Priester 

zusteht, das Eucharistische Hochgebet zu sprechen, während das Volk sich im Glauben und 

im Schweigen damit verbindet. 

Přeložte v textu podtržená slova podle smyslu kontextu.  

25. der Sinn der Apostolizität - smysl apoštolského charakteru 

26. eucharistische Darbringung - obětování eucharistie 

27. das Priestertum - kněžství 

28. das eucharistische Opfer - eucharistická oběť 

29. das Eucharistische Hochgebet – eucharistická modlitba  

30. im Glauben und im Schweigen - vírou a v mlčení  



Odpovězte česky na základě přečteného cizojazyčného textu na následující otázky. 

31. Co vyjadřuje eucharistie? Vyjadřuje také smysl apoštolského charakteru. 

32. Učení kterého koncilu je v textu citováno? II. vatikánského koncilu 

33. Kdo koná v zastoupení Krista eucharistickou oběť? Kněz 

34. Jak se lid účastní eucharistické modlitby? Lid se k ní připojuje vírou a v mlčení. 

35. Kdo spolupůsobí mocí svého královského kněžství při obětování eucharistie? Věřící 

36. Co je v Římském misálu předepsáno ve vztahu kněze k eucharistii? Pouze kněz má 
pronášet eucharistickou modlitbu. 

37. Vytvořte antonymum (slovo opačného významu) ke slovu: Schweigen – Sprechen, Reden  

 

 

 

 


