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ku svaté zpovědi,
zvláště ku zpovědi první.
—
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S připojenými úvahami ke vzbuzení lítosti
nad hříchy.
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Václav Macek,
katecheta v Soběslaví.
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Nákladem knihkupectví Cyrillo-Methodějského
(G. Franci).

Spis tento nic neobsahuje, co by se nesrovnávalo s učením
katolické církve, a protož dáváme svolení, aby tiskem na světlo
vydán byl.
Od bisk. Ordinariatu v Českých Budějovicích,
dne 2. srpna r. 1885.

Tisk Cyrillo-Methodejské knihtiskárny (J. Zeman a spol.) v Praze.
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PŘEDMLUVA.

„Zkušenost učí, že mnozí křesťané katoličtí zpo
vídati se neumějí, že požadavky církve svaté, které
jménem božím na ně činí, jen částečně nebo povrchně
plní. Mnozí vyznávají se v obecných, bezvýznamných
výrazech, neúplně, neudávajíce ani okolností času,
místa, ani počtu hříchů, bez lítosti a bez pravého
předsevzetí polepšiti se. Proto bývají zpovědi takových
neprospěšné- a knězi jest se tu spokojiti 8 pouhou
integritou. Proto bývá svědomí takových křesťanů
temné, bludné a tupé, že i při největších hříších
žádných výčitek jim nečiní, na ně nežaluje.

A co jest příčinou té hrůzyplné zkázy, té ohávnosti
$puštění na místě svatém, toho pravého kříže svědomi
tého kněze? Kam to povede, jest-li se tak dálebude
pokračovati? Co činiti, aby se zhoubě té jednou již
přítrž učinila? Přísloví: „Čemu se kdo v rládí naučil,
v stáří jakoby nalezl“ odpovídá k otázkám těm.“
(Blanda, Pastorálka str. 134.) Nenaučí-li se dítko dobře
1“

4

Předmluva.

hned ve škole, kterak by mělo náležitě svátosť pokání
přijímati, sotva se tomu dobře naučí později. A jaké
obtíže, jakou práci působí zpovědníku kajicníci, jež
teprve ve zpovědnici má poučovati a připravovati,
o tom asi každý zpovědník přesvědčen jest ze zku
šenosti vlastní. Odtud zajisté dostatečně vysvítá pilná
potřeba důkladné přípravy dítek ku svaté zpovědi,
zvláště ku zpovědi první. Budou-li učitelé náboženství
plniti svědomitě a dobře povinnosti své stran této
přípravy, nebude pak zajisté tolik často setkávati se
zpovědník s kajicníky nepoučenými, nepřipravenými.
Má-li však příprava dítek ku sv. zpovědi býti
náležitá a se žádoucím cílem se potkati, nezbytně
třeba jest, aby katecheta věnoval jí nejen přiměřený
čas a vytrvalou píli u vyučování, ale aby také na
každou hodinu sám důkladně se připravil, při čemž
zvláště knězi mladšímu bez vhodných pomůcek těžko
lze se obejití.
Velmi příznivé přijetí, jehož dostalo se spisku
„Příprava k prvnímu sv. přijímání“ ode mne před
rokem vydanému povzbudilo mne, abych i přítomné
poučení dítek o svátosti pokání, jež původně pro
vlastní potřebu jsem sestavoval, sdělil s mladšími
spolubratry na vinici Páně, doufaje takto nepatrnou
hřivnou aspoň částečně přispěti k žádoucímu účelu
svrchu vytknutému; čehož sobě při práci své nejvíce
a jedině přeju a žádám.

Předmluva.
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Látka ku spisku přítomnému čerpána ponejvíce
z týchže pramenů, jak udány jsou v předmluvě ku
spisku prvému a sestavena na základě „druhého ka
techismu“ Skočdopolova; mám však za to, že bez ob
tíže bude lze spisku 8 prospěchem užiti i při výkladu
katechismů jiných. Ku dítkám, jež po prvé se ku sv.
zpovědi připravují, vzat zřetel zvláštní a při tom ozna
čeno, jak na první pohled poznati lze, písmem drob
nějším, co určeno jest pouze pro dítky větší; komu
pak zdálo by se něco pro ně příliš těžké, neb méně
potřebné, snadno může to vypustiti. Že pak na konci
připojeny některé úvahy ke vzbuzení lítosti nad hříchy
prospěšné a potřebné, bude, jak doufám, pp. katechetům
zvláště vítáno, protože podobných úvah pro dítky v ja
zyku českém není nadbytek.
V Soběslavi, na den sv. Petra a Pavla r. 1885.
Václav Macek.

Úvod.
I. Učily jste se, m. d., v katechismu, že Bůh nejvýš:
dobrotivý nestvořil nás lidi toliko pro tento svět, na
němž nyní se nalézáme, ale že chtěl, abychom zde na
zemi toliko na čas živi byli, Pána Boha poznávali, mi
lovali, jemu se klaněli, jemu sloužili a pak v nebi věčně
blaženi byli. Do nebe nemůže však přijíti, jak o tom
výslovně sám Pán Ježíš pověděl, než kdo je na duši
čistý, kdo je svatý. Proto učinil Bůh, že první lidé
byli na duši čisti a svati, byli nevinní a dobři tak, že
se Bohu velice líbili, a do nebe přijíti mohli. Říkáme.

o nich, že byli stvořenív posvěcující

milosti

Boží, nebo že měli na duši posvěcující milost. —
K čemu stvořil Pán Bůh lidi? Kdo jen může do nebe
přijítt? Jací byli první lidé? Co měli na duši?
Dejte pozor! Chci vám krátce připomenouti, co po

svěcujícímilost Boží jest, protože budeme na této pří
pravě velmi často o ní mluviti ').
!) Celé vyučování náboženské ve škole jest vzdálenější pří
prava k náboženství praktickému, t. j. konání povinností křesťana,
zejména ku hodnému přijímání svatých svátostí. Katecheta má

k povinnost
obraceti
pozornost
žákůtéto
praktické
stránce
sv.
náboženství kdekoliv se mu k tomu příležitost naskytne. Pročež:
neopomene toho učiniti 1 vzhledem ku svátosti pokání a upozorní
žáky na pravdy, které s učením o svátosti té souvisí Mluví-li
- ku. př. o vševědoucnosti Boží upozorní dítky, kterak Pán Bůh
zná srdce jejich a ví netoliko jaké hříchy mají, ale i zdali jich
litají a mají vůli se polepšiti, tak že oklamati honemohou. Učení
o lásce Boží, o' lásce Pána Ježíše k lidem použije k tomu, aby
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O milosti Boži.

1. Řekne-li se o někom, že jest u jiného, vyššího
„v milosti“, ku př. poddaný u krále, znamená to, že si
ho pán ten váží, že ho má rád. Míti milosť nékoho jest
tohk, jako míti jeho lásku. V tom smyslu řekl také arch
anděl Gabriel Panně Maru, že jest „milosti (Boží) plna.“
Dále znamená slovo milosť 1 osvědčení a důkaz lásky
vyššího k nižšímu, který jeví se v tom, že mu prokazuje
něco dobrého, neb dává nějaký dar. Jest tedy „milosť“
tolik co dar, který dává někdo druhému z pouhé lásky,
bez jeho zásluhy. Pán Bůh dává nám všecko z pouhé lásky
své k nám, nic jsme si u něho nezasloužili a proto jme
nujeme všecko, co od Boha máme a dostáváme milosť

Boží

2. Dobrodiní a dary, jež od Pána Boha denně dostá
váme, nejsou všecky stejné; některé slouží k vezdejšímu
Životu našemu (že nás Bůh stvořil, dal nám síly a schop
nosti na těle 1 na duši, dává nám zdraví, pokrm atd.)

a ty jmenují se jedním jménem milost

Boží přiro

zená. Jiné dary dává nám Bůh na duši, aby mohla při
jíti do nebe, čili dává nám je k našemu spasení, a ty na

zývají se dohromady milosť Boží nadpřirozená.

Nadpřirozené milosti Boží uděluje nám Duch sv. ze zásluh
Pána Ježíše t. j. proto, že nám darů těch Pán Ježíš utrpením
svým a svou smrtí na Bohu zasloužil. — Co jest milost
Boží? Jak rozeznává se milosť Boží? Co jest milosť Boží
přirozená? (Cojest milosť Boží nadpřirozená?
v srdci ditek vzbudil litosť nad hříchy a tak ve vzbuzování lítosti
Je cvičil. Mluví-li o pekle a trestech věčných, připomene, kterak
ujíti jich lze toliko pravým pokáním.
Aby ditky učení a svátosti pokání náležitě pochopily, jest
„jim zvláště toho potřebí, aby měly pokud možno jasný pojem
o milosti Boží, o hříchu a o svátostech vůbec. Jestliže katecheta
pojednávaje o předmětech těchto v katechismu k budoucí BV.
-zpovědi přihlížel a dítky upozorňoval, kdy a kterak znalosti věcí
téch potřebovati budou, nebude mu třeba při zvláštní přípravě
ku sv.zpovědi, kdy času nemívá nazbyt, s výkladem těchto článků
dlouho se zdržovati. Proto položili jsme zde o milosti Boží, o hříchu
A
o svátostech vůbec jen tolik, co by ku přehlednému opakování
stačilo.

O milosti Boží.
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3. Nadpřirozená milosť Boží jest sice jenom jedna,
ale podle účinků svých, jež v naší duši působí, rozeznává
se milosť posvěcující a milosť účinlivá. První účinek milosti
Boží nadpřirozené záleží v tom, že nás Duch sv. od hříchů
očisťuje, a že činí ze hříšníků svaté, čili že nás posvě

cuje. Tím pak uděluje nám Duch sv. milosť posvěcu
jící, a kdo ji obdržel, o tom říkáme, že jest ve stavu
posvěcující milosti Boží. Tato posvěcující milosť působí,
že jsme na duši krásní, dobři a Bohu mili, jako byli na
počátku první rodiče, o nichž jsem proto také řekl, že
měli na duši posvěcující milosť.
Mimo to osvěcuje Duch sv. rozum náš, abychom
dobře poznávali Boha a co ku spasení znáti a věděti po
třebujeme a sílí vůli naši, t. j. pomáhá nám, abychom při
kázaní Boží dobře zachovávati mohli. Toto působení Ducha

sv. v naší duši jmenuje se milosť£ účinlivá.

— Kterak

rozeznáváme milosť Boží nadpřirozenou? V čem záleží
milosť posvěcující? V čem záleží milosť účinlivá?

Posvěcující milosť činí duši před Bohem tak
krásnou a líbeznou, že ku kráse té zde na zemi nic

ani dost málo přirovnati se nedá. Tak krásná a Bohu
milá byla i duše prvních rodičů v ráji a měla býti
duše lidí všech, pak byla by se jistě do nebe dostala.
První rodiče měli od Pána Boha nejen posvěcující
milost na duši, ale měli také tělo nesmrtelné, aby
1 toto mohlo zároveň 8 duší do nebe se dostati a bla
ženosti věčné požívat. První rodiče nezůstali však
dobří a svatí, protože Pána Boha neposlechli. V čem
neposlechli první rodičové Pána Boha? Kdo schválně
Pána Boha neposlouchá čili přikázaní Boží přestupuje,
činí něco velmi zlého, jež duši jeho poskvrňuje a jme
nuje se hřích. — Jaká byla duše prvních lidí? Jaké
bylo jejich tělo? Zůstali první rodičové na duši dobří
a svatí? Co učinili tím, že Pána Boha neposlechli ?
Také o hříchu musíte připomenouti si, čemu jsme
se o něm v katechismu již učili, abyste následujícímu
učení dobře porozuměti mohly.

10

O hříchu.

1. V katechismuučímese: Hřích jest

vědomé

a dobrovolné přestoupenízákona Božího.
Opakuj, co jest hřích. Vě domě

přestupuje zákon Boží,

kdo ví, co Bůh velí a přece toho nedělá, kdo ví, co Bůh
zapovídá a přece to činí, čili krátce: kdo ví, že činí zlé
a přece je činí. Dítko malé, které nemůže ještě chápati
a poznávati, co Bůh velí neb zapovídá, nemůže proto také
hříchu učiniti, nemůže hřešiti
© kom řekneme, že pře

stupuje zákon Boží vědomě? IDobrovolně

přestupuje

zákon Boží, kdo může dělati, co Bůh velí aneb nečiniti,
co Bůh zapovídá, ale nechce. Kdo přestupuje zákon Boží
dobrovolně?

2. Protože první rodičové 1 věděli, co jim Bůh za
pověděl a protože toto první přikázaní zachovati mohli,
ale přece tak neučinil, byl skutek jejich hřích. Tento

hřích prvních rodičů jmenuje se, jak vám známo, dědičný;
hříchy, které lidé nyní sami činí, nazýváme osobní.
Hřích osobní může býti buď malý, všední,
neb

velký, jenž také těžký

neb smrtelný

se jmenuje.

Hřích jest těžký tenkráte, když přestupujeme zákon Boží
v důležitých věcech, jako jsou: Život, jmění, česť, nevin
nosť a p. (jako učinil Kain, bratří Josefovi, David, Jidáš
a p.). Kdo přestupuje zákon Boží v nepatrných věcech,
neb nečiní toho dosti vědomě a dobrovolně upadá va hřích
všední.
Hřích těžký působí, že duše ztrácí posvěcující milosť
Boží, t. j. přestává býti čista a svata, jako přestalo býti
čisto tam, kde se učinila veliká skvrna. U duše rozezná
váme dvojí život: předně přirozený, který působí, že
duše myslí, chce a p.; život ten duši nikdo vzíti nemůže,
protože jest duše nesmrtelna. Mimo to má duše život
nadpřirozený, který záleží ve spojení duše s Bohem skrze
posvěcující milosť. Hřích těžký duši o tento život nad
přirozený a tím také o život věčný připravuje, od Boha ji
odlučuje, jako smrť odlučuje duši od těla, a proto jmenuje
se hřích těžký také smrtelný.
Duše ve hříchu těžkém
či smrtelném není více Bohu milá, ale jest před ním

O hříchu.
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ošklivá tolik, že na světě nic není tak ošklivého, čemu by
se mohla přirovnati. Tak 1 první rodiče, když Pána Boha
dobrovolně neposlechli a tím učinili hřích, ztratili posvě
cující milosť, přestali býti dobří, svatí a Bohu milí.
Co jest hřích? Kolikerý může býti hřích osobní?
Který hřích jest těžký? Jak se jinak jmenuje hřích těžký ?
Proč se hřích těžký jmenuje smrtelný ?

3. Dítko neposlušné nejen že se rodičům a učitelům
nelíbí, ale bývá od nich 1 trestáno. Tak 1 Pán Bůh každý

hřích nejen nenávidí, ale 1 trestá

a trestati musí proto,

že jest nejvýš spravedlivý. (Co znamená Bůh jest nejvýš
spravedhvý? Kterak Bůh trestá hřích, viděly jste na
pyšných andělích, na prvních rodičích, na Kainovi, na

idech hříšných, které Bůh trestal potopou, na obyvatelích
měst Sodomy a Gomorhy, na Herodesovi a j.; Co učinil
Bůh pyšným andělům? A tak dosud trestá Pán Bůh duši,
která s těžkým hříchem přichází na soud Boží tím, že ji
odsuzuje do pekla, aby se tam věčně trápila. Tyto tresty,
které musí za těžký hřích duše trpěti v pekle, jmenují se

tresty

věčné.

zde nazemi,

Mimo to trestá Bůh hríšné lidi již

že jim dává zlé věci (nemoc, neštěstí) ;

takové tresty jmenují se časné.

Tresty časné ukládá

Bůh 1 za hříchy všední. Když někdo časné tresty za své
hříchy nepřetrpí zde na zemi, musí trpěti je duše jeho
po smrti v očistci. — Kolikeré ukládá Bůh tresty za hříchy?
Co jsou tresty věčné? Co jsou tresty časné?
Z toho, že Bůh tolik trestá hřích po smrti a často
již zde na zem), můžete snadno posouditi, jak veliké zlé
jest hřích, a jak se ho tedy bedlivě varovati máme!

Pro hřích svůj nemohli se první lidé více Pánu
Bohu líbiti a do nebe se dostati, ale zasloužili, aby
jim Bůh učinil tak, jako pyšným andělům, aby je za
vrhl k věčnému trápení do pekla. Jak se jmenuje hřích
prvních rodičů? Proč se jmenuje hřích ten dědičný ?
Proč přišel hřích dědičný na všecky lidi? Protože
všichni lidé hřích ten zdědili a každý jej měl a má,
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Bůh slíbil lidem Vykupitele,

když se narodí, nemohl žádný člověk více do nebe
přijíti, ale všickni lidé měli dostati se do moci ďábla
a měli od něho býti na věky trápeni. — Co zasloužili
za hřích svůj první rodiče? Komu ještě uškodil hřích
dědičný? Kterak uškodil hřích dědičný všem lidem?
II. Pán Bůh však i po hříchu prvním lidi milo

vati nepřestal,ale smiloval

se nad nimi a učinil,

aby nemuseli věčně trpěti v pekle, ale aby za ně pře
trpěl trest někdo jiný a tak je z moci ďábla vysvobodil.
K tomu vyvolil a ustanovil Bůh vlastního Syna Svého.
Aby se lidé na toto vysvobození své z moci ďábla
těšiti mohli, slíbil jim je Bůh hned v ráji, an řekl
k hadovi: „žena potře hlavu tvou.“ Slovy těmi před
pověděl Bůh, že pomocí ženy bude moc ďáblova zlo
mena a tak z ní lidé vysvobozeni, vykoupeni budou
(potříti — zničiti). Žena ta, jak víte, byla Panna Maria
a potřela hlavu hada, t.j. zničila moc ďábla nad lidmi
tím, že porodila Syna Božího, Pána Ježíše, jenž jest
náš Vykupitel. — Co slíbil Bůh prvním rodičům v ráji?
Kterými slovy slíbil Bůh prvním rodičům, že pošle
Vykupitele?
Kdo chybil a se provinil, zaslouží trest, toho žádá
spravedlnosť i u Boha i u lidí. Když však dítě, žák
"přetrpí za provinění své zasloužený a uložený trest,
jest mu provinění jeho od otce, učitele odpuštěno, ue
hněvají se na něho více a jest 8 nimi zase smířen.
Přetrpěním trestu učinilo dítko spravedlnosti zadost,
t. j. vykonalo to, co spravedlnost za provinění jeho
žádala. Pán Ježíš, jak víte, mnoho a mnoho trpěl po
celý život svůj a konečně na kříži bolestně umřel, ač
byl sám bez všeliké viny. Tím přetrpěl Pán Ježíš ve
škeren trest, který lidé nejen za hřích dědičný, ale 1 za
všecky hříchy osobní věčně trpěti by měli a učinil
takto spravedlnosti Božské za všecky lidi zadost. Utrpe
ním svým a smrtí svou zasloužil Pán Ježíš lidem u Boha,
že jim hříchy odpustiti může a chce, aniž by museli
trpěti za ně věčně. Všecko co nám Pán Ježíš, Vykupitel

O svátostech vůbec.
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náš, svým utrpením a sturtí svou u Bohu získal, jmenu
jeme jedním jménem zásluhy Pána Ježíše. Tyto zásluhy
Pána Ježíše jsou veliký duchovní poklad, z něhož Duch
sv. uděluje lidem na duši nejen odpuštění hříchů, ale
všecky věci ku spasení potřebné, čili milosť nadpřiro
zenou.
Milosť nadpřirozenou uděluje nám Duch sv. hlavně

ve svatých svátostech,

které PánJežíš k našemu

spasení ustanovil.
Kdo byl Vykupitel lidem od Boha slíbený ? Kterak
vykonal Pán Ježíš vykoupení naše? (Co zasloužil nám
Pán Ježíš u Boha svým utrpením a svou smrtí? Kterak
jmenujeme všecko, co nám Pán Ježíš u Boha zasloužil
jedním jménem? (Co uděluje nám Duch sv. ze zásluh
Pána Ježíše? Kde zvláště uděluje nám Duch sv. milost
nadpřirozenou?
O tom, co Svátosti

jsou, proč je Pán Ježíš

ustanovil, a jak se přijímati mají, jste se již učily, a proto
s1 učení to jen krátce zopakujeme.
1. Milosť nadpřirozená jest věc duchovní a proto
jest neviditelna; také žádným jiným smyslem pochopena
a poznána býti nemůže. Ona působí v naší duši, aniž
bychom toho znamenali, jako lék uzdruvuje tělo, aniž víme
kterak. Z té příčiny bychom také ani poznati a věděti
nemohli, zdali nám Duch sv. potřebné pro duši milosti
udělil, kdyby se Pán Ježíš sám o to byl nepostaral. Pán
Ježíš chtěl, abychom jistě poznávati a věděti mohli, kdy
a jaká milost nadpřirozená se naší duši uděluje. Proto
ustanovil a svatým apoštolům a jich nástupcům konati
nařídil jistá znamení, 8 nimiž milosť nadpřirozenou spojil
tak, že kdykoliv vidíme takové znamení od Pána Ježíše
ustanovené, ihned souditi můžeme, že se v té chvíli duši
člověka, na němž se znamení to koná, dostává milosti
nadpřirozené. Taková viditelná znamení, která naší duši
udělují neviditelnou milost nadpřirozenou jmenujeme svá
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tosti, a jest jich od Pána Ježíše ustanoveno sedm. Které
jsou svátosti?
O tom, co svátosti jsou, učily jste se v katechismu

takto: Svátosti jsou znamení viditelná,
kteráž ustanovil Pán Ježíš, abychomskrze
ně dosahovali neviditelné milosti Boží
k posvěcení

svému. Opakuj,cojsou svátosti? Čeho

dosahujeme skrze svátosti? K čemu slouži ta neviditelná
milost? Proč poručil Pán Ježíš sv. apoštolům a jejich
nástupcům konati taková viditelná znamení?
2. Při každé svátosti rozeznáváme tř1 věci. První

jest viditelné

znamení, t. j. něco, co můžeme viděti

(věc nebo konání) neb slyšeti (slova). Viditelným znamením
se neviditelná milosť nejen uděluje, ale i vyobrazuje,
(čistota duše poléváním vodou, posila sv. olejem, duchovní
pokrm spůsobou chleba) tak, že dle viditelného znamení
poznati můžeme, jaká milosť se duši uděluje. Kde by
žádného viditelného znamení nebylo, tam není také svátosti.
Avšak jen takové viditelné znamení jest svátosť,

8 nímž spojena jest a duši se uděluje neviditelná
milosf;
a ta jest druhá věc, jež při každé svátosti býti
musí. Milosť neviditelná uděluje se duši'v tu chvíli, kdy
se na člověku koná znamení od Pána Ježíše ustanovené
od někoho, kdo k tomu má od Pána Ježíše moc a právo.
Znamení viditelné, s nímž není milost neviditelná spojena,
není svátost; také tenkráte by to nebyla svátosť, kdyby
znamení takové konal, kdo k tomu od Pána Ježíše moci
a práva nemá. V některých svátostech uděluje se milosf
posvěcující, která z duše hříšné činí svatou, Bohu milou
(křest, pokání); v ostatních se milosťposvěcující rozmnožuje,
t. j. duše svatá jest potom ještě více svata, Bohu mila.
Proto jsme se také učili, že ve svátostech dosahujeme
neviditelné milosti Boží: „k posvěcení svému.“ Mimo to
udělají svátosti také ještě milosť zvláštní, t. j. takovou
pomoc Ducha sv., jakéž každý křesťan ve zvláštním stavu
svémpotřebuje, aby mohl dobře o spasení své pečovati

O svátostech vůbec.
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Žádné viditelné znamení nemá samo sebou moci,
udělovati duši člověka milosti Boží nadpřirozené, a také
lidé se žádným znamením takových účinků spojiti nemohou.
Ani svatým apoštolům a církvi Pán Ježíš takové moci
nedal, ale sám toliko spojil milosťnadpřirozenou 8 některými
znameními a takto je svátostmi učinil. Proto jen ta
znamení jsou svátosti, která Pán Ježíš za svátosti ustanovil,
a tudíž třetí ku svátosti nezbytně potřebná věc jest

ustanovení od Pána Ježíše.

Kolik věcí rozeznáváme při každé svátosti? Které
jsou ty tři věci? V čem záleží viditelné znamení? Kolikera
jest milost, která se ve svátostech uděluje? Proč mohl jen
Pán Ježíš svátosti ustanoviti?
3. Ne vždycky, když člověk svátosť přijímá, dostává
se mu 1 jejích účinků, milosti Boží, nýbrž jen tenkráte,
když jest milosti té hoden, čili když přijímá svátost

hodně. O tom učí nás katechismus: Hodně

svátosti

přijímá

kdo je 8 pravou věrou přijímá

a podle možnosti všecko dělá, čím by se nále

žitě

připravil.

Aby někdo přijímalsvátosťhodně,

musí především v účinky svátosti té věřiti a po nich
toužiti. Jako na každý důležitý úkon se připravujeme, tak
jest třeba připraviti se dobře 1 ku přijetí svatých svá
tostí. Čím lépe jest někdo ku přijetí svátosti připraven,
tím hojněji nabývá milosti Boží, jako nabere tím více
vody, čím větší kdo nádobu má. Kdo by milosti Boží
skrze svatosti chtěl dosáhnouti, aniž by dobře činil, co se od
něho za přípravu žádá, nebyl by milosti té hoden, přijímal
by svátosť nehodně. Takový křesťan chtěl by si milosf
Boží, které hoden není, jako lstí neb násilím přisvojiti,
tak jako zloděj neb loupežník s majetkem bližního činí.
Jednání takové jest velice hříšné a hřích ten jmenuje se

svatokrádež.

— Komujen dostává se ve svátostech

milosti Boží? Čeho jest třeba k tomu, aby kdo přijal
svátost hodně? Kterak jmenujeme nehodné přijímání svatých
svátostí ?
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Co působí křesť svatý.

III. Odpuštění hříchu dědičného, který překáží
všem lidem, aby mohli do nebe vejíti, uděluje ze zásluh
Pána: Ježíše Duch svatý každému člověku v první svá
tosti, na křtu svatém. Proto bývají dítky brzy po svém
narození nešeny do chrámu Páně, kde kněz leje jim
na hlavu svěcenou vodu třikráte v podobě kříže a říká
při tom: Já tě křtím ve jménu Otce, i Syna, i Ducha
svatého. Amen. Tím uděluje se dítku svátost křtu
a Duch svatý mu v té chvíli odpouští hřích dědičný
a uděluje mu posvěcující milosť, skrze kterouž činí
duši dítka čistou, svatou a Bohu milou tak, jako byla
duše prvních rodičů před pádem. Duše pokřtěného
člověka zase může přijíti do nebe a přijde tam jistě,
jestliže svata zůstane, či posvěcující milosť zachová. —
Kdy se odpouští dědičný hřích? Co dostává duše na
křtu svatém ? Jaká jest duše po křtu svatém ? Co musí
duše zachovati, aby skutečně přišla do nebe? — Jak
šťastny jsoutedy ty dítky, které umírají po křtu svatém
pokud posvěcující milosti neztratily; jejich duše při
cházejí přímo k Pánu Bohu do nebe, jsou mezi sva
tými a mohou se u Pána Boha za nás přimlouvatil
Pokud duše dítka zůstává čista a svata, pokud
má milosť posvěcující, platí o ní stále slova Pána Je
žíše, která řekl jednou o takových dítkách: „Jejich.
jest království nebeské.“ A to jest to největší štěstí
člověka, jako ztráta posvěcující milosti jest pro něho
největší neštěstí, neboť ztráta posvěcující milosti jest
tolik, jako ztráta nebe. Mnozí křesťané zůstali tak
šťastni a zachovali posvěcující milosť až do -smrti; to
zejména platí o patronu mládeže, sv. Aloisiu, sv. Sta
nislavu Kostkovi, a j. v.“) Všickni křesťané nezůstávají
?) Jistý misionář, chodě po daleké Indii, aby Kristu lid
pohanský získal, potkal divocha"dobromyslného, jehož kdyžvy
cvičil
ve víře
Kristově,
pokřtilvrocností.
a podal Misionář
mu nejsvětější
olťfářní,již
on přijal
s největší
še) dálea když
po roce přišel z se v tu krajinu, přichvátal pokřtěný divoch, žá
daje, aby mu kněz neprodleně podal tělo Páně. „S radostí to

Hříchem se milosť posvěcujicí ztrácí znovu.

1%

však svati; mnozí hřeší, že znovu přestupují zákon
Boží, jako první rodiče a tím opět milosť posvěcující
ztrácejí. Jak jmenují se hříchy, které lidé sami činí
po křtu svatém? Hříchy osobní jsou buď vlastní, jež
má ten, kdo sám zákon Boží přestoupil, neb cizí, jež
má, kdo sice zákon Boží sám nepřestoupil, ale byl
příčinou, že tak učinil jiný, a proto 1 jeho vinu nese
a za ni trestu zasluhuje. Kdo vinu hříchu na duši
má, o tom říkáme, že jest ve stavu hříchu a jmenuje

se hříšník.

Kdo se jmenuje hříšník? Jak se rozeznává hřích
osobní? Kdo má hřích vlastní? Kdo má hřích cizí?
IV. I vy, m. d., byly jste brzy po svém narození
pokřtěny a duše vaše byla po křtu svatém čista a svata,
měla posvěcující milosť, líbila se Bohu a mohla přijíti
do nebe. Zdali jest duše vaše svata a má posvěcující
milosť ještě dnes? Zdali jste dosud vždy a,ve všem
Pána Boha poslouchaly, nikdy zákona jeho nepře

stupovaly? Zdali jste dosud neučinily hříchu? Ptejte
se na to samy sebe a vnitřní hlas, kterému říkáme
svědomí, dá vám odpověď. Je-li někdo mezi vámi,
jemuž by svědomí jeho právem říci mohlo, že ještě
nikdy Pána Boha neposlušností nerozhněval, nikdy
jeho přikázaní dobrovolně nepřestoupil, ten nemusel
by sem přicházeti, nepotřeboval by se připravovati
k první svaté zpovědi, protože duše jeho měla by
dosud milosť posvěcující, byla by svata a Bohu mila.
jako byla po křtu sv., a mohla by hned přijíti do nebe,
kdyby zemřel. Nuže, ať se přihlásí, kdo z vás ještě
nikdy nezhřešill
učiním,“ dí misionář; než musíš se dříve vyznati z hříchů, kterých

jsindián,
se snad
v tom
rocekdo
byl hřešiti,
dopustilbyvpokřtěn?
“ — „Jak, otče,“
podivil
se
„zda-li
může
Já, Bohu
díky,
nejsem si povědom zůmyslného provinění.“ Nicméně vyzpovídal
se a přistoupil k stolu Páně. Kéž by pravda bylo, čeho se dobrý
Indián domníval, že by křesťané po křtu svatém nedopouštěli se
hříchů. (Podstránský, Výklad II, 329.)
2

18. Kodpuštěnií hříchů osobních ustanovil P. J. svátosť pokáni.

Samy tedy všecky poznáváte a nahlížíte, že jste
již vícekráte, ba snad 1 mnohokráte Pána Boha ne
"poslušností svou rozhněvaly, že jste učinily hříchy
větší neb menší, že není více duše vaše tak svata
a Bohu mila tolik, jako byla po křtu svatém, a že by
také k němu do nebe se dostati nemohla, aspoň ne
hned, kdybyste zemřely. Kam přijde duše se hříchem
těžkým? Kam odsoudí Bůh duši, která má hřích
všední? (Co stalo by se asi s vaší duší, kdyby takto
přijíti musela k Pánu Bohu, aby ji soudil? Jaké by
to bylo pro vás neštěstí, kdyby měla přijíti duše vaše
na věky do pekla, aneb jenom na čas do očistcel
V tomto neštěstí svém můžete se však, m. d.,
tím potěšiti, co vám teď povím. Svým utrpením a smrtí
svou zasloužil nám Pán Ježíš na Bohu, že nám nejen
hřích dědičný, ale 1 hříchy naše osobní odpustiti může
a chce. Abychom hříchů odpuštění došli, ovšem nemů
žeme znovu přijati křest svatý, jejž každý jenom jednou
smí přijati, ale jest k tomu ustanovena od Pána Ježíše

svátost

jiná, pokání

zvaná. Protože se hříchem

do nebe nikomu dostati se nelze, jest z toho patrno,
jak velice jest svátosti pokání potřeba všem, kteří po
křtu sv. zhřešili a tudíž i vám. — Kterou svátost
ustanovil Pán Ježíš k odpuštění hříchů osobních ?
Kterou svátost musíte tedy také vy přijati, abyste
mohly přijíti do nebe?
Přicházejte tedy, m. d., pilně a rády na tuto pří
pravu a budte při ní vždy pozorny, abyste se ku prvnímu
přijetí této, i pro vás nad míru potřebné svátosti. dobře
připravily a ji hodně přijímati se naučily. Na prvním
přijetí svátosti pokání a proto i na přípravě k němu
velmi mnoho záleží, neboť obyčejně dělávají to dítky
1 později tak, jak se tomu prvně naučily. Kdo již záhy
ve škole nenaučí se svaté svátosti přijímati hodně, po
zději sotva se tomu přiučí.

O svátosti pokání vůbec.
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pokání vůbec.

Kterou svátost jste již, m. d., přijaly brzy po
svém narození? Čo obdržela duše vaše na křtu svatém ?
Cím ztrácí duše opět posvěcující milost? Kam nemůže
přijíti duše, která posvěcující milost ztratila? Která
jest druhá svátost od Pána Ježíše k odpuštění hříchů
ustanovená ?

I. Co jest svatosťf pokání?
Co svátost pokání jest, o tom nejprve přečteme
si v katechismu. Čti na str. 124:

Svátosť pokání jest svátosť, v kteréž kněz
na místě božím odpouští kajicnému křesťanu
hříchy po křtu svatém spáchané. Opakuj.
Co 81 ve škole z katechismu budeme čísti, tomu
se po každé doma dobře naučíte na paměť.*) Teď pozor
Když rozhněváte rodiče své, kdo vám to může

odpustiti? Když jste učitelů svých neposlechly, koho
máte prositi za odpuštění? Proč vám to nemohou od
pustiti rodiče? Urážku může nám odpustiti jenom ten
člověk, jehož jsme urazili; jiný jen tenkráte, kdyby
od něho k tomu právo a moc obdržel. Kdo hřeší, ne
poslouchá, hněvá a uráží Pána Boha a proto Bohu
toliko přináleží, odpouštěti lidem hříchy. Pán Ježíš byl
Bůh a proto i On měl tuto moc a také jí často užíval.
Kterým osobám odpustil Pán Ježíš hříchy? Kdy dokázal
3) Hned na počátku přípravy nechť uloží katecheta žákům
naučiti se dobře formuli obecné zpovědi a lítosti. Z ostatních
odstavců v katechismu obsažených ukládej k učení se na paměť
jen tolik, mnoho-li věku dítek jest přiměřeno; těm, které se
k„katechismu
první sv. prvního,“
zpovědi připravují
dle
jehož dítkytoliko
takovéodstavce
1 ve školenejhlavnější
užívají. Vůbec
sluší při celé této přípravě na paměti míti, že více než na zna
losti rozličných výměrů, rozdílů a důvodů záleží na duchu kajic
ném, a jen toho když katecheta u dítek docílí, pracoval 8 užitkem.
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Pán Ježíš fariseům, že má moc lidem hříchy odpouštěti ?
Vypravuj krátce příběh o uzdravení člověka šlakem po
raženého. Kterak víme, že Pán Ježíš odpustil hříchy
člověku šlakem poraženému, Marii Magdaleně, Zacheovi,
lotru na kříži? Ano, Pán Ježíš jim to výslovně řekl.
Jak šťastni byli ti lidé, kterým Pán Ježíš hříchy od
pustil, neboť mohli přijíti potom do nebe! Pomyslíte
si as1: Kdyby byl Pán Ježíš ještě na zemi, mohly by
chom býti také tak šťastny. Můžete, m. d., býti tak
šťastny i nyní, kdy Pán Ježíš mezi námi více viditelně
nepřebývá, neboť Pán Ježíš dříve než-li na nebesa
vstoupil, dal“) svatým apoštolům moc, aby místo něho
lidem hříchy odpouštěli. Stalo se to takto:
Brzy po Svém z mrtvých vstání všel Pán Ježíš
mezi svaté apoštoly zavřenými dveřmi a řekl jim:
„Pokoj vám! Jako mne poslal Otec, tak já posýlám
vás“ (Jan 20, 21.), t. j. tu moc, kterouž jsem obdržel
od Otce svého, abych s ním lidi smířil, také vy budete
míti, abyste od této doby sami místo mne lidi s Bohem
smiřovali. Že Pán Ježíš právě toto smiřování lidí
s Bohem na mysli měl, vysvítá ze slov, která hned
*) Dospělejším dítkám může se též vyložiti, kterak Pán
Ježíš tuto moc svatým apoštolům a zvláště sv. Petrovi zaslíbii.
Když jednou meškal Pán Ježíš se svatými apoštoly nedaleko
města Cesaree Filipovy, otázal se jich: „Kým praví lidé býti Syna
člověka“ (Mat. 16, 13.)? A pak: „Kým vy mne býti pravíte?“
Sv. Petr odpověděl jménem ostatnich apoštolů k otázce té a řekl:
„Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“ I pochválil jej Pán Ježíš za
tuto jeho víru a mimo jiné mu řekl: „Tobě dám klíče království
nebeského: a cožkoliv svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi;
a cožkoliv rozvážeš na zemi, bude rozvázáno i na nebi“ (Mat.
16, 19.) A jindy pravil Pán Ježíš sv. apoštolům všem: „Cožkoli
svážete na zemi....“ (Mat. 18, 18.). Moc „svazovati a rozvazovati,“
kterou slovy těmi Pán Ježíš slibuje, nemůže týkati se -vazeb
a pouť tělesných a hmotných, ale pouze takových vazeb a pouť
na duši jež svazovati a rozvazovati právo jest na nebi u Boha.
Pouta na duši ovšem jiná nejsou, než hřích, který duši brání do
nebe vejíti, který ji brány nebes uzavírá. Proto i „moc klíčů“
vyznamenává především moc hříchů odpuštění, jímž se duši brány
nebes otvirají.

Kdy a kterak ustanovil Pán Ježíš svátost pokání.

potom doložil, když byl na sv. apoštoly dechl:
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„Př1

jměte Ducha svatého. Kterýmž odpustíte
hříchy, odpouštějí se jim, a kterýmž za

držíte,

zadržány

jsou.“ (Jan 20, 22—23.)Opakuj.

Která slova řekl Pán Ježíš sv. apoštolům napřed? Co
znamenají slova „jako mne poslal Otec.. .?“ Co potom
učinil a řekl sv. apoštolům Pán Ježíš? Slova „kterým

odpustíte... .“ znamenají: Když vy odpustíte lidem
hříchy,bude to tak platiti, jako bych já jim je odpustil;
kterým lidem vy hřichy neodpustíte, také ode mne
a od Otce jim odpuštěny nebudou. Dal tedy slovy tě
mito Pán Ježíš sv. apoštolům moc, aby místo Boha
hříchy lidem buď odpouštěli neb neodpouštěli.
Pán Ježíš trpěl a umřel za všecky lidi a zasloužil,
aby všickni lidé, co jich kdy na světě bude, do nebe
přijíti mohli; proto chtěl a poručil, aby svatí apo
štolové, kteří nemohli zůstati na zemi vždycky, ode
vzdali moc, hříchy odpouštěti jiným lidem, svým ná
stupcům a ti zase druhým atd. Tím postaral se Pán
Ježíš o to, aby po všecky časy byli na světě lidé, kteří
by měli moc hříchy odpouštěti na místě Jeho, aby
žádný člověk nemusel pro hříchy po křtu sv. spáchané
na věky zahynouti. Jak to Pán Ježíš ustanovil, jest
až dosavad, a ti nástupcové svatých apoštolů, kteří po
nich mají moc, aby na místě Pána Ježíše odpouštěli
lidem hříchy po křtu sv. spáchané, jmenují se bisku
pové a kněží. Proto učíme se, že svátost pokání jest

ta svátostí, ve které „kněz na místě božím“ od

pouští hříchy po křtu sv. spáchané. Kněží dostávají
moc odpouštěti lidem hříchy ve svátosti svěcení kněž
stva, když biskup klade ruce na hlavu jejich a říká
slova Pána Ježíše: „Přijměte Ducha svatého. Kterým

odpustíte.. .“

Jakou moc dal Pán Ježíš sv. apoštolům, když se
jim po svém vzkříšení ponejprv zjevil? Kterými slovy
dal Pán Ježíš svatým apoštolům moc odpouštěti hříchy ?
Kdo má po sv. apoštolích moc lidem hříchy odpou

Za

Které jest viditelné znamení svátosti pokání.

štěti?
štěti ? Kdy dostávají kněží moc.lidem hříchy odpou
Pamatujte si, co vám teď řeknu: Slovy, jimiž dal

sv. apoštolům moc hříchyodpouštěti, ustanovil Pán
Ježíš svátost pokání. -—Kterýmislovy ustanovil
Pán Ježíš svátost pokání?

Pán Ježíš ustanovil svátosť pokání, když
po svém vzkříšení dechl na apoštoly a jim
řekl: „Přijměte Ducha svatého. Kterýmž-koli
odpustíte hříchy, odpouštějí se jim, a kte
rýmž-koli je zadržíte, zadržány jsou.“ (Jan
20, 23.) Opakuj.
II. Kolik věcí rozeznáváme při každé svátosti? Které
jsou ty tři věci? Tak 1 při svátosti pokání musí býti:
a) viditelné znamení, bd)neviditelná milosť, c) ustanovení
od Pána Ježíše, jinak by to nebyla svátosť.

O tom, že Pán Ježíš
ustanovil,

svátost

pokání

kdy a kterak to učinil, právě jsme se po

učili; zbývá ještě promluviti a) o viditelném znamení,
a d) neviditelné milosti, která se ve svátosti pokání lidem
uděluje.

ad a) Viditelné

znamení

při svátosti pokání

jest nejen to, co kněz koná (jako při křtu sv.), ale 1 co
při tom hříšník činiti povinen jest. Když kněží odpouštějí
lidem bříchy, konají to tak, jako Pán Ježíš, že odpuštění
to lidem po sv. zpovědi oznamují. Při tom dělají nad
nimi také znamení sv. kříže a tomu říká se dohromady
rozhřešení. Rozhřešení udělují kněží jen takovému hříšníku;»
který se ze hříchů svých zkroušeně, t. j. s Jítostí vyznává.

Zkroušené

vyznání se ze hříchůjest také viditelné

a tvořís rozhřešením kněžským viditelné
znamení,

jemuž svátosť pokání říkáme. — Které jest

viditelné znamení při svátosti pokání? Kterak uděluje kněz
rozhřešení? (Co musi hříšník sám činiti, aby rozhřešení

obdržeti mohl?

O účincích svátosti pokání.

ad b) O milosti,

23

která se hříšníku ve svá

tosti pokání uděluje, čili © tom, co svátosťÉpo
kání v duši hříšníka působí, čteme (čti) v kate

chismu:

Účinkové svátosti pokání jsou:
1. Člověk obdržuje znovu posvěcující mi
losť,skrze kterouž odpuštění hříchů i věčných
trestů dochází a s Bohem se smiřuje;
2. jest opět dítě boží a dosahuje pokojného
svědomí;
3. posiluje se proti hříchu a může opět
konati skutky Bohu milé a k životu věčnému
záslužné.
ad 1.) Milosťf, která se duši hříšníka ve svá

tosti pokání uděluje, jest milosťposvěcující.

V tom

okamžiku, kdy kněz hříšníku rozhřešení dává, vrací
či uděluje Duch sv. znovu duši jeho ztracenou milost
posvěcující, která činí, že z duše hříšné stává se svatá.
a že jest Bohu milá tak, jako byla duše prvních lidí
před pádem. Jaká milost uděluje se duši hříšníka ve

svátosti pokání? Skrze milosť posvěcujícíodpouští
Duch sv. hříšníku hříchy, t. j. snímá 8 něho

' vinu,
kterou
naduši
měl,
protože
Pána
Boha
hřích
rozhněval, a křesťan jest před Bohem na duši zase
takový, jako by ho byl ani nerozhněval, neurazil. Ve
svátosti pokání odpouštějí se všecky. 1 ty nejtěžší
hříchy po křtu sv. spáchané, neboť Pán Ježiš za všecky
hříchy všech lidí trest přetrpěl a spravedlnosti Božské
za ně dostiučinil; a když dal sv. apoštolům moc, hříchy
odpouštěti, žádný hřích z moci té nevyňal, ale řekl:
kterým odpustíte hříchy, t. j. všecky a ne jen některé.
Ovšem neporučil Pán Ježíš, aby se odpouštěly ve svá
tosti pokání hříchy lidem všem, a proto odpouštějí se
tu buď hříchy všecky, aneb neodpouští se žádný, jak
o tom ještě později uslyšíte.
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Jaká milosť uděluje se duši hříšníka ve svátosti
pokání? Co uděluje se duši hříšníka skrze posvěcující
milost? Které hříchy mohou ve svátosti pokání býti
odpuštěny? Proč mohou ve svátosti pokání býti odpu
štěny všecky hříchy ?

O hříších proti

Duchu

sv. praví ale Pán Ježíš

výslovně: „Kdo by hřešil proti Duchu svatému, nebude mu
odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím“ t. j. ani
na tomto, ani na onom světě. Které jsou hříchy proti
Duchu svatému? Co řekl o nich Pán Ježíš? Kterak se
tomu má rozuměti, a kterak se asi výrok ten srovnává
s učením © nejvyšším milosrdenství Božím a 8 tím, co
jsem o odpuštění hříchů všech ve svátosti pokání dříve
řekl? Příčina toho, že hříchy proti Duchu sv. odpuštěny
býti nemohou jest zatvrzelosť hříšníka a ne Bůh a zásluhy
Pána Ježíše Má li k. p. někdo takovou nemoc, že mu
překáží, aby mohl užiti léku, aneb která účinky leku maří,
pak ovšem nemocný ten vyléčiti se nemůže. Lék mu nic
platen není, ne snad proto, že by nebyl dobrý a účinkující,
ale proto, že u nemocného působiti nemůže. Podobně
nemůže 1 nejlepší lék prospěti tomu, kdo nechce ho
užívati. Právě tak jest to na duši při hříších proti Duchu
svatému, když někdo ku př. na milosrdenství Boží hřeší,

zoufá, nekajícím zůstává.....

Hříchy těmi člověk za

puzuje a odmítá to, čím se obrácení hříšníka a od
puštění hříchů působí, totiž milost Ducha sv. Pokud
tak činí, nemůže ovšem o. žádném odpuštění hříchů
býti řeči, a kdo v tom stavu umírá, také na onom
světě odpuštění nedochází, protože po smrti žádné
hříchy více odpuštěny býti nemohou. Jako však může
Bůh 1 tělesné nemoci zhojiti způsobem kromobyčej
ným, zázračným, podobně může 1 u takového hříšníka
způsobiti, aby hříchů těch se vzdal a milosti Boží od
por klásti přestal; pokud živ jest, může jej Bůh 1 v po
slední chvíli k polepšení přivésti a duši jeho uléčiti

(kající lotr).

O účincích svátosti pokání.
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Co řekl Pán Ježíš o hříších proti Duchu svatému?
Proč nemohou hříchy ty býti odpuštěny? Kdy jen mohly
by hříchy tyto býti odpuštěny?

Pokud má člověk hřích těžký, není duše jeho
schopna přijíti do nebe, ale zasluhuje zavrženu býti
na věky. Jak mile ale duše ve svátosti pokání po
svěcujicí milost obdržela, ihned stala se Bohu milou
a schopnou přijíti do nebe, jak to řekl sám Pán Ježíš
lotru na kříži: „Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“
Z toho patrno, že skrze milost posvěcující odpouštějí
se hříšníku ve svátosti pokání nejen hříchy, ale i věčné

tresty,
neboť Pán Ježíš odevzdal svatým apoštolům
tutouž moc, kterou sám měl a skrze kterou lotru na
kříži odpustil nejen bříchy, ale i věčné tresty. — (Co
se odpouští hříšníku ve svátosti pokání zároveň se
hříchy? Které jsou tresty věčné?

Jaké ještě jiné tresty ukládá Bůh lidem za
hříchy? Které tresty jmenujeme časné? Tyto časné
tresty Bůh ve svátosti pokání vždy neodpouští,
ale dává je hříšníkům obyčejné trpěti zde na zemi
proto, že jsou jim uužitečny a Často i potřebny
k tomu, aby se hříšník polepšil. Kterak Bůh čas
nými tresty stíhá lidi 1 když jim hřích odpustil,
vidíme na prvních rodičích, na Mojžíšovi, Davidovi
a j. hřišnících. Kdo nepřetrpí časné tresty na zemi,
kde musí je duše jeho trpěti po smrti? Kdy a kte
rak můžeme tyto tresty od sebe odvraceti, neb
odpuštění jich dosáhnouti, o tom budete učiti se
později.

Čeho odpuštění obdržuje hříšník ve svátosti
pokání. Odpouštějí se mu (také vždycky časné
tresty ?

Časní trestové neodpouštějí se vždycky ve
svátosti pokání, ale pozůstavují se nám oby
čejně, abychom je vytrpěli.
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Když někomu odpustíme, čím nám ublížil a nechceme,
aby za to byl trestán, když k němu již nechováme v srdci
hněvu a nenávisti, říkáme, že jsme se s ním smířili. Ve
svátosti pokání odpustil Bůh hříšníku hříchy i tresty věčné,
nehněvá se naň, ale miluje jej a proto říkáme, že ve svátosti

pokání hříšníks Bohem se smiřuje.

Jakou milosť obdržuje hříšník ve svátosti pokání?
Kdy obdržel milosť posvěcující prvně? Proto pravíme, že
ji ve svátosti pokání obdržuje „znovu.“ Co. odpouští se
duši jeho skrze posvěcující milos(? S kým smiřuje se
hříšník ve svátosti pokání? Kdo poví mi ještě jednou cele,
který jest první účinek svátosti pokání?

Kdoby hříchu těžkého neměl, tomu8eve svá
tosti pokání milosť posvěcující neuděluje znovu, protože ji
neztratil. Avšak 1 tomu, kdo by pouze všední hříchy na duši
měl, jest přijetí svátosti pokání velice prospěšno. [ všední
hříchy jsou zlé, jež Boha uráží a nám na duši velice škodí.
Treba bychom všedním hříchem milosti posvěcující a bla
ženosti věčné neztráceli, přece se jím milosť posvěcující
oslabuje a umenšuje, t. j. nejsme na duši již tolik krásní
a Bohu mili, jako dříve. Mimo to nám hříchy všední v do
sahování milosti účinlivé překážejí a časné tresty na nás
uvalují. Duše ve všedním hříchu nemůže do nebe přijít
hned, ale musí za něj přetrpěti prvé časné tresty v očistci.
což jest pro ni také neštěstí převeliké.
Kdo přijímá svátosť pokání nemaje hříchu těžkého»

tomuse v duši milost posvěcující

rozmáhá,

t. j duše jeho stává se více svatou a Bohu. milou. —
Co působí svátosť pokání u takového křesťana, který hříchu
těžkého nemá?

Kdo by neměl hříchu těžkého, zněhož by
se zpovídal, v tom působí tato svátosť roz
množení posvěcující milosti.
ad 2. Bůh jest pánem a králem celého světa,
neboť svět stvořil, jej zachovává, spravuje a řídí; proto
jest také pánem všech lidí a tito jsou jeho majetek.

O účincích svátosti pokání,
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jeho poddaní a služebníci. Posvěcující milosť, již
Duch sv. naší duši na křtu sv. uděluje, působítaké,
že Bůh nepovažuje nás více za služebníky své, ale
z lásky povýšuje a přijímá nás za své dítky a od té
chvíle nás jako své dítky miluje. Jako dobrý otec
dítkám svým podíl připravuje a jim po smrti statek
svůj odevzdává, tak slibuje a chystá Bůh i nám, dítkám
svým, za podíl či dědictví život věčný, kde v domě
svém, v nebi, lidem na slávě a blaženosti své podíl
bráti dovoluje. Když křesťan hříchem těžkým ztratil
milosť posvěcující, přestal také býti milým dítkem
Božím a pozbyl nároku na své dědictví, na život
věčný. Když pak ve svátosti pokání milosti posvěcující

opět nabývá, přijímá a považuje jej Bůh opět za
milé dítě své, vrací mu opět svoji lásku 1 právo

na dědictví života věčného.
Čím stává se hříšník opět ve svátosti pokání?
stal se po prvé dítkem Božím? Kdy přestal býti
dít em Božím?
Ovšem nejsme dítky Boží tak, jako jest Syn Boží
Pán Ježíš, který jest s Otcem jedné bytnosti a při
rozenosti, sám také pravý Bůh; my jsme dítky Boží
jen z milosti přijaté. Však i to jest pro nás čosť pře
veliká, štěstí nesmírné, že jsme milými, třeba jen při
jatými dítkami tak vznešeného, tak mocného, tak do
brotivého Pána. Zdaž byste přály si býti dítkami ně

jakého bohatého a mocného hraběte, neb knížete? Za
jaké štěstí byste ale teprv považovaly, kdybyste mohly
státi se dítkami krále a měly samy jednou království
jeho děditi? Všecko to jest ale jen nepatrné, pomíjející
a jako stín, když pomyslíme na to, že jsme dítky Boží
a dědici království nebeského.
Víte samy, m. d., jak vám bývá, když jste něco
zlého učinily, jak nerady jdete do školy, když jste se
něčemu nenaučily, úloh nenapsaly. Míváte strach, bo
jíte se rodičů a učitelů, svědomí vaše působí vám ne
pokoj, dělá výčitky. Tak ozývá se svědomí naše, kdy
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koliv jsme zhřešili, trápí nás svými výčitkami a při
pomíná nám, že jsme hodni trestu. Čím větší jest
hřích, tím větší působí nám svědomí naše strach a ne
pokoj, tím silnější bývají jeho výčitky. Tyto výčitky
svědomí jsou tak veliký trest za hříchy naše již zde
na zemi, že mnozí lidé jich ani snésti nemohou. Sly
šely jste, kterak Kain pro svůj veliký hřích měl svě
domí nepokojné tolik, že byl poběhlikem na zemi, an
ve svém strachu a úzkosti nikde nemohl vydržeti.
Jak zcela jinak bývá vám, když nemáte na sobě
viny, když jste dobře povinnosti své vykonaly! Tu po
ciťujete v srdci radost, těšíte se na rodiče, na učitele
a školu. Svědomí vaše vás chválí, je s vámi spokojeno
a to jest znamení, že jest s vámi spokojen 1 Bůb.
Pokojné, čili jak říkáme dobré svědomí jest největší
štěstí člověka na zeml.
Když víme, že nám ve svátosti pokání byly naše
hříchy odpuštěny, že nepotřebujeme se více báti hněvu
a trestu Božího, víme, že Bůh nás má rád a je 8 námi

spokojen, tu svědomí naše, dříve nepokojné, stává
se pokojným,
nevyčítá nám, nekárá nás, ale po
ciťujeme ve chvíli té velikou radost, spokojenost
a štěstí a těšíme se na blaženost v životě věčném.
Samy toho, m. d., zajisté zakusíte na sobě a poznáte,
že vám bude po sv. zpovědi, jakoby kámen spadl se
srdce vašeho, budete šťastny, blaženy.*)
*) V Bavořích žil v předešlém století horlivý kněz jménem

Hofreuter, jenž mělzvláštní dar hříšníky obraceti, tak že proto
daleko široko známým a slavným se stal. Hostinský jeden, který
Již po mnoho Jet na duši své nosil břemeno hříchů, pohnut jsa
milostí Boží ku pokání, umínil 81 vzíti útočiště své k onomu
znamenitému zpovědníku, aby 8 pomocíjeho duši svou zachoval.
I osedlal koněa jel do města, kde muž Boží přebýval. Přrišed
však ku samým dveřím příbytku jeho tolik počal se styděti
a báti sv. zpovědi, že neměl aní zmužilosti, aby zaklepal. V tom
však otevřel kněz dvéře a pravil k němu s velikou laskavosti:
„Příteli, chcete se zpovídati, není-liž pravda? Vstupte jen dále,
já vás s radostí vyslyším.“ Když hospodský sv. zpověď, které se
tolik bál, šťastně vykonal a opět na koně svého sedal, aby se

O účincích svátosti pokání.

29

Jakého svědomí dosahuje hříšník, když byl svátost
pokání hodně přijal? Budete si tedy pamatovati: Druhý

účinek svátosti pokání jest, že hříšník

jest opět

dítě Boží a dosahuje pokojného svědomí.

Opakuj. Který jest první účinek svátosti pokání?
Pověz oba účinky svátosti pokání.
ad 3. Jako po těžké nemoci zůstává na těle slabosť
a větší náchylnosť k onemocnění a jest třeba, aby uzdra
vený se více šetřil, byl na sebe opatrný a se posiloval, tak
jest 1 duši, která byla v těžkém hříchu, potřebí, aby nejen
z něho se očistila, ale se 1 posilnila a tak chránila před
novým klesnutím, k němuž více jest náchylna. Svátost

pokání i to působí, že duši křesťana proti
hříchu
posiluje
a mu prospívá k tomu, aby do hříchu svého
zase tak snadno neupadl, ale pokušení lépe přemáhal,
hříchu odpíral, a tak posvěcující milosť snáze zachoval.
V tom podporuje jej ne pouze pomoc Ducha sv. (milost
učinlivá), ale přispívá k tomu i naučení a rada, kterou
mu kněz při sv. zpovědi dává, jakož 1 vzpomínka na to,
že by se ze hříchu svého zase zpovídat: musel.
Proto učíme se v katechismu, že se křesťan ve svátosti

pokánítaké proti hříchu posiluje.

— Kterýjest

další účinek svátosti pokání? Kterak posiluje se duše
křesťana proti hříchu?
Každý křesťan má jako strom fikový v evangeliu,

nésti ovocedobré,t. j. konati

dobré skutky,

aby

za ně dosáhl odměny v životě věčném. Dobré jsou ty
skutky naše, které se s vůlí Boží srovnávají t. j. které
jsou takové, jaké Bůh míti chce. Však ne všecky skutky
domů navrátil, zvolal pln radosti: „Nuže, koníku můj, nyní po
neseš domů o cent méně.“ (Od toho dne byl muž ten zcela pro
měněn a když po šesti letech blížil se konec jeho života, prosil
místního duchovního, který jej k smrti připravil, řka: „Račte,
prosím, po mé smrti říci velebnému pánu Hofreuterovi K jeho
potěšení a k oslavení milosti Boží, že jsem od oné zpovědi, kterou
jsem u něho vykonal, předsevzetí své věrně vyplnil a v posledních
šesti letech nejen hříchu těžkého se nedopustil, ale ani všedního
hříchu vědomě neučinil“ (Mehler, Beispiele IV, 412.)
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dobré jsou Bohu milé a líbí se P. Bohu tak, aby za ně
dával odměnu v životě věčném; čili dobré skutky nejsou

všeckyk životu

věčnému záslužny.

Někteřílidé

činí dobré pouze z obyčeje, že se to od jejich stavu žádá
a jiní také tak dělají, na Pána Boha si při tom snad ani
nevzpomenou. Jiní konají dobré proto, aby došli cti
a chvály, neb aby sami měli z toho užitek; ti slouží skutky
svými sami sobě a ne Pánu Bohu; kterakž mohou tedy
za to žádati a očekávati odměny od Boha? Proto řekl
Pán Ježíš o fariseích, že vzali odměnu svou (ve chvále
lidí). Skutky dobré, které nečiníme pro Boha, t. j. z lásky
k němu proto, že to tak Pán Bůh míti chce, nemohou se
Bohu líbiti a býti nám pro život věčný záslužny. Skutky
takové jsou před Bohem jako nám jest jablíčko z venku
sice krásné, uvnitř však červivé. — Když by ale někdo
dělal něco dobrého docela ve zlém úmyslu, k. p. aby ně
koho oklamal nebo ku zlému naklonil, pak jsou skutky
jeho zlé, hříšné a trestu hodné, jsou jako jedovaté ovoce,
které také často zdá se na pohled krásné, avšak tomu,
kdo ho požívá, smrť přináší. — Co jsou skutky dobré?
Kterak máme skutky dobré konati, aby se Bohu líbily?
I takové skutky dobré, které konáme z lásky k Bohu,
nemohou se mu líbiti tak, aby nám byly pro život věčný
záslužny, konáme-li je ve stavu těžkého hříchu. Skutky
ty nelíbí se Bohu tolik proto, že podává mů je hříšník,
jeho nepřítel; nelíbí se Pánu Bohu, jako by nám nelíbil
se pokrm sebe lepší a chutnější, kdyby nám ho někdo
podával rukou nečistou, na nádobě špinavé ; nečistota by
nám 1 nejlepší pokrm zošklivila. Podobně stává se 1 s na
šimi dobrými skutky před Bohem, konáme-li je ve stavu
těžkého hříchu. Jen takové dobré skutky líbí se Bohu,
které podává mu, které koná přítel Boží, t. j. člověk ve
stavu posvěcující milosti se nalézající, které podává mu
ze srdce čistého; jen takové mají u Boha cenu a Bůh
dává za ně odměnu v životě věčném. Proto říkáme, že
jsou skutky takové pro život věčný záslužné. Milosť Boží,
kterou na duši máme, nám nejen skutky takové konati

O účincích svátosti pokání,

Ji

pomáhá, ale dodává jim také před Bohem ceny, protože
je spojuje se zásluhami Pána Ježíše, pro něž se Bohu
líbiti mohou. Když napíšete na papír neb na tabuli nullu,
co platí? A kdybyste jich napsaly více, celou řadu, co
platí? I kdyby byly hodně velké a krásně psané, přec
neplatí nic. K čemu tedy jsou? Mohou míti velikou cenu,
tím větší, čím jich jest více, když přijde před ně 1.
Nulla jsou skutky dobré, které koná clověk sám, bez
milosti Boží, ve hříchu; u Boha v nebi nedostane za ně
nic, 1 kdyby jich hodně bylo. Jsou-li ale spojeny 8 milostí
Boží, mají cenu velikou, nesmírnou, že za ně dostává člověk *
blaženost věčnou, kterou by ani za všecky poklady celého
světa koupiti nemohl.
Pokud jsme ve hříchu těžkém, nemůžeme konati
žádných skutků pro nebe záslužných, ano hříchem těžkým
ztrácíme 1 zásluhy těch skutků dobrých, které jsme před
tím vykonali; jakmile ale obdržíme ve svátosti pokání

znovumilosťposvěcující,ihned mů žeme opět konati

skutky Bohu milé a k životu věčnému zá
služné;
ano milosť posvěcující vrací nám 1 zásluhy
dřívější, které jsme hříchem ztratil.
Které jenom skutky dobré jsou pro život věčný
záslužné? Čím ztrácíme u Boha zásluhy svých dobrých
skutků? Proč nelíbí se Bohu dobré skutky, které konáme
ve stavu hříchu? Jaké skutky dobré může křesťan opět
konati, když přijal svátost pokání?
Který jest třetí účinek svátosti pokání? Pověz všecky
tř účinky svátosti pokání?
III. O svátostech učíme se, že milosti Boží do
stává se v nich jen tomu křesťanu, který jest jí hoden,
čili kdo přijímá svátosť hodně. Tak platí to i zde, že

účinků svátosti pokání dosahuje, kdo

jí hodně

přijíma. Pán Ježíš sám také neod

pouštěl hříšníkům všem (fariseům), aniž poručil svatým
apoštolům, aby všem lidem bez rozdílu hříchy odpou
štěli, ale dal jim také moc hříchy zadržeti, t. j. ne
odpustiti těm, kteří by odpuštění hodni nebyli.
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Čeho jest k hodnému přijetí svátosti pokání třeba.

O kom řekneme, že přijímá svátosť hodně? Tak
1 svátost pokání přijímá hodně ten křesťan, který ji
přijímá 8 pravou věrou a náležitou přípravou. Opakuj,
který křesťan přijímá svátosť pokání hodně?
Křesťan musí především věřiti, že svátosť pokání
skutečně působí ty účinky, o nichž jsme se právě učili,
a proto je také musí od Boha pro sebe očekávati a žá
dati. Vedle této víry jest však křesťanu k hodnému
přijetí svátostí pokání třeba i náležité přípravy, která
by ho účinků jejích učinila hodným. V čem ta příprava
záleží, o tom se budete teď učiti.
Co by činiti měl hříšník, který odpuštění hříchů
svých od Boha dosáhnouti chce, toho příklad vídáme
na hodných dítkách, které někdy pochybily, v něčem
se provinily (něco rozbily a p.) Když by tobě se tak
přihodilo, že bys v nepřítomnosti rodičů, třeba nerad,
něco rozbil neb jiného zlého udělal, a chtěl bys, aby
ti to rodičové odpustili; kterak bys asi odpuštění toho
hleděl dosáhnouti? Budeš zajisté rodičů za odpuštění
prositi. Aby ale rodiče věděli, co mají ti odpustiti,
hned jim sám upřímně povíš a se přiznáš, co se v ne
přítomnosti jejich přihodilo, povíš jim to dobrovolně
a dříve, než to sami spozorují a po tom se tážou. Při
tom budeš si zajisté umiňovati a slibovati, že toho
vícekráte neučiníš. Jenom to dítko bude ale za odpu
štění své viny prositi, které poznává a ví, že zlého
něco učinilo, a to jen tenkráte, když ho to mrzí, že
to učinilo, když toho lituje. Kdo ani neví, že pochybil,
aneb koho to, co- zlého učinil, nemrzí, ten odpuštění
také nežádá, za ně neprosí.
Samy tedy nahlížíte asi dobře, že jen takové

dítko zasluhujeodpuštění, které vinu 8vojl

na

hlíží, poznává, nadní sa mrzí čili jiíli
tuje, které 8amo se přiznává a za odpu
štění prosí, 1 polepšení slibuje. Dítko,
které by se nic nemrzelo nad tím, že něco zlého učinilo,
které by ani k vině se přiznati, ani se polepšiti nechtělo,

Podobenství o marnotratném synu.

33

nebylo by jistě odpuštění hodno, a také by ho dojíti
nemohlo, ano by samo jednáním svým ukazovalo, že
odpuštění nežádá, po něm netouží.
Podobně musí jednati hříšník, aby odpuštění hříchů
od Boh4 hodným se stal.
Abychom to všecko, co Bůh k odpuštění hříchů
našich žádá, dobře poznali a konati mohli, pověděl
a ukázal nám to sám Pán Ježíš zcela zřetelně a jasně

v přiběbu o synu marnotratném.

Ač jste

všecky již příběh ten slyšely, chci vám jej přece ještě
jednou krátce vypravovati (Luk. 15, 11.—24.):
Bonatý otec měl dva syny. Starší byl poslušný
a hodný, mladší však byl neposlušný, nerad pracoval
a mrzelo jej, když byl od otce napomínán. Aby vý
čitek otce slyšeti nemusel, umínil si, že raději z domu
odejde. I řekl jednou otci: „Otče, dej mi díl statku,
kterýž mi náleží.“ Když podíl svůj obdržel; odešel
do daleké krajiny. Tu byl živ prostopášně a hříšně,
utrácel jmění své se špatnými společníky, až všecko
promarnil. Když již ničeho neměl, opustili jej 1 kama

rádi jeho. Že pak v krajině té byla neúroda a nastal
hlad, trpěl 1 on velikou nouzi a měl oděv nad míru
sešlý a roztrhaný. Konečně nalezl službu u jednoho
měšťana, který jej poslal na svůj statek, aby tam pásl
vepře. Však 1 tu musel trpěti hlad tak veliký, že rád
by se byl najedl toho mláta, které měli vepři v ko
rytech, ale ani toho 81 vzíti nesměl.
Tu přišed sám k sobě počal s lítostí vzpomínat:
na domov, na 'svého dobrého otce a na to, kterak
v domě jeho všřchni nájemníci (služebníci) mají hoj
nosť chleba, on pak, vlastní jeho syn, hyne zde hladem.
Přemýšleje o svém neštěstí musel uznati, že sám vinen
jest bídným svým stavem, protože otce poslouchati
nechtěl a podíl svůj promarnil prostopášným životem.
Trápilo jej to velmi a přemýšlel, kterak by vinu svou
napraviti a stav svůj zlepšiti mohl. I napadla mu
šťastná myšlénka, a on takto řekl sám u sebe: „Vstanu

J

J4

Podobenství o marnotratném synu.

a půjdu kotci svému a dím jemu: „Otče, zhřešil jsem
proti nebi a před tebou. Jižťů nejsem hoden slouti
synem tvým; učiň mne jako jednoho z nádenníků
svých.“

Umíinil si tedy, že se k otci vrátí, že se do

brovolně trestu podrobí a se polepší. Tím doufal otce
usmiřiti a chybu svoji napraviti. Jak si umínil, tak také
učinil a vracel se, ovšem s bázní a hanbou, domů.
Otec syna z daleka uhlídal a poznal. I bylo mu
ho líto a zapomenuv na jeho provinění vyšel mu na
proti, objal a políbil jej. Když se byl navrácený syn
upřímně k vině své přiznal a prosbu svou otci před
nesl, poručil dobrý otec služebníkům, aby přinesli pro
syna nové roucho, prsten 1 obuv. Poručil také, aby za
bili tučné tele a přistrojili hostinu. Tak otec synu
svému nejen vinu a trest odpustil přijav jej zase za
syna svého, ale 1 z návratu jeho s přátely se radoval,

řka: „Syn tento můj byl mrtev a zase ožil: ztracen
byl a nalezen jest.“
(Celý příběh se po částech opakuje, při čemž se
momenty k applikaci potřebné vytknou.)
Čemu se učíme z příběhu toho?
Tím bohatým otcem míní se Bůh, jehož dítky
jsou všickni lidé. Kteří jsou hodní a Pána Boha po
slouchají, podobají se synu staršímu; mladšímu synu
docela podobní jsou -všickni hříšníci. Hříšník tuké ne
poslouchá svého Otce nebeského, Pána Boha, nerad
dělá, co mu Bůh velí, aneb toho vůbec nečiní; nedbá
napomenutí, která dává mu Bůh skrze rodiče, učitele
a duchovní, odchází, odvrací se od Boha a přidržuje
se špatných lidí, žije prostopášně, hříšně a tak pro
marňuje přirozené a nadpřirozené dary 1 své dědictví,
které má od Boha k očekávání po smrti, ztrácí nebe.
Takovým jednáním činí sebe hříšný člověk nešťastným
časně i věčně. Následek hříchů jest bída na duši. která
stává se před Bohem ošklivou, protože ztratila krásné
běloskvoucí roucho svatosti a nevinnosti, a často 1 bída
na těle, nemoc, nedostatek a jiné zlé věci. Hřích činí
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člověka bídným a opovrženým před Bohem 1 před
lidmi. —

Jako následoval hříšník syna marnotratného ve
hříchu, musí následovati jej také v obrácení a polepšení,
chce-li aby 1 jemu Bůh odpustil a za své milé dítě
opět jej přijal. Co musí tedy činiti hříšník, aby odpu
štění hříchů svých od Boha dosáhl?
a) Marnotratnýsyn nejprve „přišel sám k sobě.“
t. j. přemýšlel o svém stavu, poznal svoji bídu 1 její
příčinu. Vzpomínal na svého otce a na ztracený domov,

jak jest tam krásně a dobře. Poznal, jak velice chybil,
že otce neposlouchal, jej opustil a zarmoutil, že živ
byl prostopášně; poznal, že a čím Sl neštěstí své při
pravil sám.
Tak 1 hříšník především musí přemýšleti o svém
dosavadním životě, aby poznal, v jak bídném stavu na
duši se nalézá, musí vzpomenouti si, kterak a v čem
Pána Boha neposlouchal a jej urážel, čím do bídy své
sám se uvrhl. Tomu říkáme, že musí hříšník z py

tovati

svědomí,

aby poznal své hříchy.

b) Syna marnotratného mrzelo a bylo mu líto,
že tak špatně k otci svémuse zachoval a že do takve
liké bídy se uvalil, a jistě přál si od srdce, aby se to
bylo raději nestalo. Poznáváme to z jeho slov: Jak
mnozí nájemníci v domě otce mého mají hojnost chleba,
já pak zde hladem hynu.

Takéhříšníkmusíhříchů svýchlitovati

a přáti si, aby se jich byl raději nedopustil.
c) Lítosť sama byla by synu marnotratnému ne
pomohla. V naději na odpuštění umínil si, že se kotci
vrátí, že jej bude prositi za odpuštění, že chybu svoji
napraví a se polepší. I řekl: Vstanu a půjdu k otci
svému a dím jemu: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před
tebou: jižť nejsem hoden slouti synem tvým; učiň mne
jako jednoho z nájemníků svých.
I hříšník musí za třetí míti naději na odpuštění
a při tom si umiňovati, že se nejen z hříchů svých
a*
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vyzná, ale že se 1 polepší a hříchy své napraví,

musímítipravý úmysl

čili

Aby odpuštění hříchů svých dosáhl, co musí činiti
bříšník předně? co musí činiti za druhé? Co musí

činiti zatřetí?

d) Marnotratný syn také vykonal, co si umínil,
ač mu to bylo dosti těžké. Vrátil se domů, padl otci
k nohoum a vyznal mu „upřímně vinu svou.
Hříšník také musí upřímně vyznati hříchy své
tomu, jenž má moc, aby mu je na místě Božím od

pustil; hříšníkmusíse knězi zpovídati.

— (o

musí činiti hříšník, aby odpuštění došel, za čtvrté ?
e) Syn marnotratný chtěl, pokud možno, vinu
svou napraviti tím, že si sím Za ni ustanovil přísný
trest. Věda, že není více hoden býti synem dobrého
otce svého, chtěl býti jeho služebníkem a řekl: „Nejsem
hoden slouti synem tvým; učiň mne jako jednoho z ná
jemníků svých.“
Podobně musí i hříšník vinu svou napraviti a za
slouženému trestu ochotně se podrobiti. Říkáme, že

musí za hříchysvé dostiu

činiti.

Co musí konečně

činiti hříšnik za páté?
Tedy pozor! Z příběhu O synu marnotratném
učíme se, že kdo zhřešil, musí, aby mu od Boha bylo
odpuštěno, vykonati těchto pět věcí: 1. Zpytovati svě
domí, 2. hříchů svých litovati, 3. míti pravý úmysl, že
se polepší, 4. z hříchů svých knězi se zpovídati, 5. z4
ně dostiučiniti. Opakuj, které věci musí činiti hřišník,
aby odpuštění hříchů svých došel?
Všech těchto patero věcí náleží ku svátosti po
kání, Jsou to její částky. Kdo všech těchto patero
věcí, jež ku svátosti pokání náležejí, dobře koná, o tom

říkáme, že činí za hříchysvé pravé

pokání,

že

se v pravdě kaje, nebže.jest kajicný a nazývá
se krátce kajicník.

— Který křesťanjest kajicný?

Čo jest to kajicný býti? Kterak tomu říkáme jinak?

V čem záleží pravá kajicnosf.

3%

Jen ten t.
křesťan,
pokánísvátosti
činí nebo
jest kajicný,
j. všechkterý
těch pravé
pět částek
po
kání koná náležitě a dobře, jest hoden, aby mu byly
hříchy jeho odpuštěny, čili přijímá svátost pokání
hodně. — Kdo přijímá svátost pokání hodně? Čo jest
pravé pokání činiti neb kajicný býti?

Svátost pokání přijímá hodně, kdo pravé
pokání činí neb kajicný jest.
Pravé pokání činiti neb kajicným býti,
jest: poznati se v hříšnosti své (t. j. poznati
svoji hříšnosť, své hříchy zpytováním

svědomí),

hříchů svých litovati, úmysl pravého po
lepšení míti, z hříchů se vyznati a opravdu
chtiti za ně dostiučiniti.
Jen kajicný (také říkáme kající) hříšník jest hoden
odpuštění hříchů, a proto také ti hříšníci, kterým Pán
Ježíš hříchy odpouštěl, jmenují se kající (kající M.
Magdalena, kající lotr na kříži), že 1 oni za hříchy
své pravé pokání činili. Nyní již dobře můžete po
chopiti, co to znamená, že ve svátosti pokání od
pouští kněz hříchy „kajicnému křesťanu.“ Který kře
sťan jest kajicný ? Kterak říkáme jinak místo kajicný
býti? Také v učení o vlastnostech Božích slyšely jste:
Bůh jest nejvýš milosrdný, odpouští nám hříchy uaše,
když pravé pokání činíme. Kdy jen odpouští Bůh
lidem hříchy? Kterak se Bůh jmenuje proto, že od
pouští lidem hříchy, když pravé pokání činí ?
Takové pokání za hříchy své činili lidé již v Starém
Zákoně, a Bůh k němu často Israelské vybízel skrze Moj
žíše a proroky. Tak di. Hospodin ústy proroka Ezechiele
(18, 30.): „Obraťte se a čiňte pokání ze všech nepravostí
svých (t. j. litujte hříchů svých a polepšete se) a nebude
vám ku pádu nepravost.“ Když pak lidé uposlechl: hlasu
Božího a kající skutky konali, Bůh jim pro budoucí zá
sluhy Kristovy odpustil (Ninivanům, Davidovi). Podobně
Jan Kř. kázal pokání na poušti a sám Pán Ježíš velmi
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často vybízí nás, abychom pokání činili. „Pokání čiňte,
neboť se přiblížilo království nebeské“ (Mat. 4, 17.).
A jindy di: „Nebudete-li pokání činiti, všickni podobně
zahynete“ (Luk. 13, 5.).

Kdo by třeba jen jednu z těch pěti věcí, jež ku
pravému pokání náleží, z úmyslu vynechal, neb ji
špatně vykonal, nebyl by kajicný a proto ani hříchů
odpuštění hoden. Nekajicný hříšnik přijímal by svátost
pokání nehodně,
rozhřešení kněze nic by mu ne
bylo platné, ano kněz, kdyby to věděl, ani by mu od
puštění uděliti nesměl, protože by to bylo svaté věci
zlehčování, zneuctívání. Takové přijetí svátosti pokání

není hříšníku nic platno, přijímá ji také neplatně.
Avšak nejen že není přijetí svátosti pokání hříšníku
nekajicnému nic platno, an se mu žádný hřích ne
odpouští, ale přibývá mu ku předešlým ještě nový

velikýhřích, který se jmenuje svatokrádež.

— Kdo

přijímá svátosť pokání nehodně? O kom řekneme, že
není kajicný?
Zdaž odpouštějí se hříchy tomu, kdo
přijímá svátost pokání nehodně? Jakého hříchu do
pouští se, kdo přijímá svátosť pokání nehodně?

Kdo nekajicně přijímá svátost pokáni, ten
přijímá ji nehodně a neplatně, jeho hříchové
se mu neodpouštějí a ještě jeden veliký mu
přibývá, hřích svatokrádeže.
Kolik věcí náleží k hodnému přijetí svátosti po
kání? Které to jsou věci? Kterak říkáme o tom, kdo
je všecky náležitě koná?

K hodnému přijetí svátosti pokání náleží
těchto patero věcí: 1. zpytování svědomí, 2.
pravá litosť, 3. pravý úmysl neb pravé před
sevzeti, 4. zpověď, o. dostiučiněuí. Kdo všecky
tyto věci náležitě koná, ten se v pravdě kaje.

Jest zajisté slušno, aby touže cestou, kterou hřích
do srdce vešel, z něho byl 1 odstraněn. Kterak upadá
člověk do hříchu, vidime hned na hříchu prvním. Eva

K hodnémupřijetí svátosti pokání náleží patero věcí.
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přiblíživši se ke stromu zapovězenému zvědavě pohlížela
na ovoce jeho. Ovoce to se jí zalíbilo, zvláště když ďábel
jí namluvil, že budou jako bohové, jestliže z ovoce toho
pojedí. Proto povstala v srdci Evy touha po ovoci tom,
a z ní úmysl je utrhnouti a jísti. Úmysl ten také vyko
nala nedbajíc toho, že Bůh tak zapověděl.
Tak bývá s každým hříchem. Rozum, který dobré
poznávati a od zlého rozeznávati má, bývá sveden a jako
zaslepen (od těla. světa a ďábla), že co zlé jest, zdá se
mu pak býti dobré, krásné, užitečné neb aspoň příjemné.
Následek toho jest, že srdce si pak tu věc zamiluje,
po ní touží a vůli člověka k tomu vede a nakloňuje, aby
člověk chtěl, mluvil neb konal něco, co Bůh zapovídá.
Tak stane se hřích a podíl na něm má rozum, srdce 1 vůle,
a proto musí také k napravení hříchu pracovati a přispěti
všickni. Rozum musí poznávati hříchy a jejich ošklivosť.
(zpytování svědomí), srdce musí hříchů litovati (lítosť),
vůle člověka musí se od nich odvrátiti (úmysl) a je slovy
(zpověď) 1 skutky (dostiučinění) napravovati.
Když pak toto všecko hříšník dobře vykonal a roz
hřešení kněžského došel, stává se s duší jeho totéž, co
učinil otec synu marnotratnému, když se navrátil. Zapo
menuv na zármutek, který mn způsobil objal a políbil otec
navrátilého syna na znamení smíření. Odpustil mu nejen
vinu ale 1 trest, a na důkaz, že zase přijal jej za syna
svého poručil služebníkům: „Rychle přineste roucho první
A oblecte jej a dejte prsten na ruku jeho a obuv na nohy
jeho.“ Na znamení veliké radosti své hodoval pak s přátely
svými. — Tak činí 1 Bůh ve svátosti pokání kajicnému
hříšníku. Zapomíná na jeho provinění a urážky, odpouští
mu hřích 1 věčný trest, odívá duši jeho v první roucho
posvěcující milosti (jež byl prvně na křtu sv. obdržel),
přijímá jej zase za milé dítko své, jež ozdobuje prstenem
a opatřuje obuví, aby chodil, jak se na syna tak vzneše
ného pána sluší, t. j„ Bůh dává ve svátosti pokání kajic
némn křesťanu 1 potřebné posily a pomoci, aby živ byl
svatě tak, jak se na dítko Boží, na křesťana sluší. Bůh

7
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nejen kajicnému hříšníku odpouští a zase za syna jej při
jímá, ale raduje se také z jeho obrácení a polepšení s an
děly a svatými v nebi. Řeklf o tom výslovně Pán Ježíš
takto: „Pravím vám, že tak bude radosť v nebi nad jedním
hříšníkem pokání činícím větší, než nad devadesáti devíti
spravedlivými, kteří nepotřebují pokání.“ (Luk. 15, 7.)
A tak vidíme v podobenství © marnotratném synu
zřetelně, nejen kterak pokání činiti máme, ale 1 co svátost
pokání působí.

Kolik včcí náleží k hodnému přijetí svátosti po
kání? Jmenuj těch patero věcí, jež náleží k hodnému
přijetí svátosti pokání. AČ všecky tyto věci jsou dů
ležity a k odpuštění hříchů potřebny, přec jest ze
všech nejdůležitější lítosť nad hříchy. Stává se někdy,
že hříšník nemůže ani zpytovati svědomí, ani ze hříchů
svých ae vyznávati a za ně dostiučiuiti (v těžké ne
moci) a přec může obdržeti od kněze rozhřešení a do
jíti odpuštění, jen když má lítosť nad hříchy svými
Ano budete se později učiti, kterak i bez rozhřešení
kněžského může někdy dojíti křesťan odpuštění hříchů
svých u Boha, když má lítosť dokonalou. Bez lítosti
nemůže ale nikdy ani jediný hřích býti odpuštěn.
Na které z těchto pěti věcí nejvíce záleží?

Z těchto pěti věcí nejvíce záleží na lítosti,
poněvadž Bůh ani jednoho hříchu neodpouští
tomu, kdož litosti nemá.
IV. Nyní již dobře můžete porozuměti všemu, co
svátosťÚpokání jest, jak jste se v katechismu učily.
Pověz, co jest svátosť pokání? K čemu jest svátost
pokání ustanovena ? Které hříchy odpouštějí se ve svá
tosti pokání? Kde odpouštějí se hříchy, které někdo
před křtem sv. učinil? Kdo odpouští křesťanu hříchy
ve svátosti pokání? (Co znamená, že kněz odpouští
hříchy „na místě Božím“? Od koho má kněz moc
bříchy odpouštěti? Kterému jen křesťanu odpouštějí

Úvaha o svátosti pokání.
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se hříchy ve svátosti pokání? Který křesťan jest ka
jicný? Kolik věcí náleží k hodnému přijetí svátosti
pokání? Na které z těchto pěti věcí záleží nejvíce ?
Proč záleží nejvíce na lítosti?
Nepostačí však, abyste toliko věděly, co má hříšník
činiti, aby byl kajicný, ale jest potřebí, abyste se také,
a to důkladně poučily o tom, kterak všech těch pa
tero věcí dobře konati se má, abyste je samy dobře
konati uměly. Proto se v dalších hodinách přípravy.
budeme učiti o každé z nich zvlášť.

Uvažujíce o tom, co svátosť pokání naší duši působí,
uznati musíme, že svátost ta jest pro nás štěstí nesmírné,
ano něvýslovné, a že máme milému Spasiteli svému, Ježíši
Kristu, co možná nejvíce vděční býti za to, že svátosť tu
ustanovil. Kdyby kníže nějaký v dobrotě své nařídil, aby
každý, kdo proti osobě jeho se provinil (velezrádce), když se
před. zvláštním soudem dobrovolně a upřímně k vině své
přizná, dosáhl nejen milosti a svobody, ale 1 na úřady
a hodnosti předešlé zase byl dosazen: zdaž by všickm lidé
dobrotu knížete toho nevelebil. Jak vděční museli by mu
býti za to zvláště ti, kteří sobě trestu smrti zasloužili,
že jim život znovu daroval!
Mnohem více vděční býti máme my Pánu Ježíši,
králi všech králů, za to, že v království svém na zemi,
v církvi svaté ne snad nějaký veřejný soud ustanovil, ale
každému knězi tu moc dal, aby všem, kteří soukromě ze
hříchů svých se zkroušeně a upřímně vyznávají, hříchy jejich
1 tresty věčné, a částečně 1 tresty časné odpouštěl, jim
ztracený život nadpřirozený (posvěcující milosť) navracel
a mnohými poklady na duši je obohacoval. Jak tedy ochotně,
rádi a často máme tohoto prostředku spásy užívati, aby
chom nesmírných těch užitků účastní se stali!
Za jaké štěstí považovali by lidé na zemi, kdyby se
našel lékař neb lék takový, který by všecky nemoci těla
zhojiti a snad 1 život tělu vrátiti dovedl. Zajisté spěchali
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by k lékaři takovému z daleka, a obětovali by všecko,
aby se lékem tím opatřiti mohli. Také by jistě pilně a dle
předpisu léku toho užívali. — Čeho nemáme pro tělo, máme
pro duši a její život, jenž mnohem dražší jest a vzácnější,
než život tělesný. Hřích těžký jest ta nejhorší nemoc duše
a lék proti ní jest tak blízký a lze se jím tak snadno
opatřiti. Nepohrdejmež jím tedy nikdy, ale po každé, když
jsme zhřešil: vyhledejme ho a dobře ho užívejme: uží
vati ho špatně nepřináší ovšem života a uzdravení,
ale spíše působí smrť. Neodkládejme s užíváním léku tohoto
na dobu pozdější, nehoť kdo ví, bude-li nám pak možno
užiti ho, aneb užiti ho dobře? Jak snadno mohla by pře
kvapiti nás smrť, pak byl by nám lék ten již marný,
záhuba věčná byla by neodvratna.
ť

O zpytování svědomi.
Kolik věcí náleží k hodnému přijetí svátosti po
kání? Kterých jest těch patero věcí? Která jest první
věc, jež náleží k hodnému přijetí svátosti pokání?
I. Marnotratný syn nejprve „šel do sebe,“ t. j.
přišel k poznání nejen své bídy, ale i svého poblou
zení; podobně musí 1 křesťan přijíti nejprve ku poznání
svých chyb, svých hříchů, neboť poznání toto jest po
čátek všeho napravení. Ku poznání svých hříchů při
cházíme zpytováním svědomí, o němž se budeme
nyní učiti.
Co jest svědomí? Často jste již, m. d., samy asi
pozorovaly, že ozývá se v srdci vašem hlas, který vás
buď k něčemu vybízí neb před něčím varuje, vás buď
chválí neb kárá. Tento náš vnitřní hlas pochází od
Boha a jmenuje se svědomí. Svědomí ovšem neozývá
se tak, jako hlas obyčejný, abychom je ušima slyšeti
mohli; Bůh jsa pouhý duch mluví tu duchovně, toliko
k naší duši. která jen sama může hlas ten slyšeti
a jemu rozuměti.

Co jest zpytování svědomí.
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Svědomí dal nám Bůh, abychom lépe poznávali,
co jest dobré a co zlé (dobré chválí, zlé haní), abychom
co dobré jest ochotněji činili (vybízí k němu, po skutku
chválí a působí spokojenosť) a zlého lépe se varovali
(zrazuje, kárá, působí nepokoj a strach). Svědomíjest
náš rádce 1 soudce, který nám vždy dobře radí a nás
spravedlivě soudí, a jehož máme vždy býti ochotně
poslušni; jest to náš nejlepší přítel, který nás nikdy
neopouští.
Co jest svědomí? Proč dal Bůh lidem svědomí?
Pozorujte dále: Stává se však také, že šeptá někomu
jakýs hlas vnitřní, aby se ku př. pomstil, když mu jiný
ublížil; aby 81 něco přivlastnil, co není jeho a p. Zdali
pak 1 to jest hlas Boží? Jest to dobré, k čemu hlas ten
vybízí? Bůh ku zlému raditi a vybízeti nemůže, protože
jest nejvýš svatý. (Co znamená, Bůh jest nejvýš svatý ?
Takový hlas vychází ze žádostivosti našeho těla, neb jest
to hlas- zlého ducha, který nás chce svésti ku hříchu, jako
svedl! první rodiče. Takovému vábení ku zlému říkáme
pokušení. Tyto dva hlasy, hlas svědomí a pokušení musíte,
m. d., dobře uměti rozeznávati, abyste hlasu Božího vždy
uposlechly a pokušení statečně odpíraly.
Jako vám svědomí vaše hned po skutku zléin

povídá, že učinily jste hřích, tak dovede vám i později
ještě říci, které hříchy a kolik jste jich učinily. Abyste
tedy všecky své hříchy věděly a znaly najednou, koho
se budete na ně ptáti? Místo: ptáti se svědomí říkáme:

svědomí

zpytovati.

To ovšem neděje se nahlas,

koná to duše a proto děje se to jen v duchu, v my
šlénkách. Znamená tedy svědomí zpytovati tolik jako

přemýšleti,

čím jsme zhřešili,

čili na hříchy

své SI vzpomínati.
Kdo již u sv. zpovědi byl a dobře ji vykonal,

t. j. přijal svátost pokání hodně a platně, tomu byly
všecky dřívější hříchy odpuštěny, a proto potřebuje

vzpomínati si jenom na ty, které od poslední

zpo

vědí učinil. — Kdo připravuje se ku sv. zpovědi po
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nejprv, má na duši všecky hříchy, kterých se po křtu
sv. dopustil. Hned po křtu sv. nemohou ovšem dítky
břešiti, protože nemohou dosud pochopiti a věděti, co
Bůh poroučí neb zapovídá a také nemohou toho činiti
neb se varovati, čili nemohou přikázaní Boží přestu
povati vědomě a dobrovolně. To teprve tenkráte jest
možno, když dítky počínají poznávati, co jest dobré
a co zlé, co se Pánu Bohu líbí neb nelíbí, co Bůh
poroučí a co zapovídá. Říkáme, že dítky mohou hřešiti
tenkráte, když počínají hřích poznávati. Proto i vy
budete si museti vzpomenouti na všecky hříchy své,

které jste učinilyod té doby, co jste počaly
hřích poznávati,
jak dalece dovedetese na ně
upamatovati. Co jest zpytovati svědomí? Kdo zpytuje
svědomí své za dobu od poslední zpovědi? Kdo zpy
tuje svědomí své za dobu, co počal hřích poznávati?

Zpytovati svědomí jest: přemýšleti, čím
jsme zhřešili od poslední zpovědi, aneb od té
doby, co jsme počali hřích poznávati.
Zpytování svědomíjest velmi důležité.

Hříšnik

podobá se člověku, který odpečívaje na kraji hluboké pro
pasti pohřížen jest v hluboký spánek. Každé chvíle může
se do propasti sřítiti a zahynouti bídně. Má-li býti zachráněn,
jest třeba jej probndit:, přivésti k vědomí a poznání velikého
nebezpečí. Tak i hříšník musí nejprve přijíti k vědomí
a poznání nebezpečného stavu své duše, neboť jinak ne
hledal by pomoci a prostředků k jeho napravení, jako ten,
kdo nepoznává a neví, že jest nebezpečně nemocen, nehledá
pomoci lékaře, neužívá léku a proto 1 vyléčen býti nemůže.
Kdo by hříchů svých neznal, faké by jich nelitoval a ne
mohl by se z nich vyznati a se polepšiti, protože by nevěděl,
v čem se polepšiti má. Kdo hříchů svých nezná, domnívá
se, že jich nemá a maje za to, že všecko činí dobře, ne
bude po druhé dělati jinak, lépe. Zpytování svědomí jest
tedy první krok ku polepšení. — Proč jest zpytování
svědomí důležité ?

Před-zpytováním svědomí třeba jest Ducha sv. vzývati.
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Důležitosť poznání sebe a svých chyb uznůvali již
pohané; proto měli v zemi Řecké napsáno nade dveřmi
chrámu svého boha Apollna velikými slovy: „Poznej sebe
sama.“ Podobné nápisy nalézaly se 1 na školách a jiných
veřejných budovách.
Zpytování svědomí, jakož poznání sebe vůbec jest

ale nesnadné,

ano těžké.

Jako tělesné oko jiné lépe

vidí, než sebe, tak jest 1 s okem duchovním, rozumem.
Mnozí lidé více vědí o tom, co jest na hvězdách a uvnitř
země, než o tom, co jest v jejich srdci. Své chyby mnozí
špatně posuzují, neb jich ani nepoznávají. Zaslepeni pří
hšnou láskou k sobě považují často hříchy své, zvláště
ten, který mají zamilovaný, za malé a nepatrné; mají za
žert a slabosť, co skutečně jest zloba, aneb jinak hříšné
jednání své omlouvají. Ano někteří mají hřích svůj i za
cnosť, jako ku př. lakomec, který myslí, že jest šetrný.
ŽZpytování svědomí jest nesnadné i proto, že člověk na
věci minulé snadno zapomíná. Pamatujete-li se ještě dobře
na to, co bylo ve škole v loni, předloní, ještě dříve ?
Čím déle to trvá, tím méně si pamatujeme a tíže si vzpo
mínáme na to, co-se stalo. Zvláště na to, co zlého učinili,
lidé rádi zapomínají. — Proč jest zpytování svědomí ne
snadné ?

II. Protože zpytování svědomí jest nejen velmi
důležité, ale zároveň také nesnadné, tak že by člověk
z vlastních sil toho dobře ani nedovedl, třeba jest mu
ku práci té pomoci vyšší. Ku poznávání věcí na zemi
potřebujeme netoliko zdravých očí, ale také jasného
světla. Duchovní věci poznáváme rozumem, který k tomu
také potřebuje světla duchovního. Jako v šeru věci
dobře od sebe rozeznávati nemůžeme, po tmě pak do
cela nic nevidíme, tak byl by bez světla duchovního
při zpytování svědomí i rozum náš jako zaslepen, že by
hříchů dobře nepoznával, těžké za všední považoval,
na některé by se snad ani neupamatoval.
Duchovní čili nadpřirozené světlo dává rozumu
našemu Bůh skrze Ducha sv. (milosť Božíúčinlwá).

46

Před zpytováním svědomitřeba jest Duchasv. vzývati.

Toto světlo svítí v duši naší jako slunce na zemi,
a působí, že každou, i nepatrnou skvrnu na duši, každý
hřích můžeme poznati.
Mimo to pomáhá nám Duch sv. milostí svou také
ostatní věci k pravému pokání potřebné dobře vyko
nati: pomáhá nám, abychom hříchů svých dobře lito
vali, z nich se dobře vyznali (víte, že přiznání se k vině
nebývá snadné), a se polepšiti mohli. Za veškeru tuta
pomoc máme Ducha sv. prositi, prve než svědomí

zpytovatizačneme. Tomuse říká Ducha sv. vzývati.

Můžeme zpytování svědomí z vlastních sil dobře
©vykonati?
Kdo
nám
může
při
zpytování
svědom
po

moci? Kterak pomáhá nám Duch sv. při zpytování
svědomí? Jak se tato pomoc či milosť Ducha sv. jme
nuje? V čem ještě pomáhá nám Duch sv. při svátosti
pokání? Co máme činiti, abychom si této pomoci
Ducha sv. zasloužili? Kterak tomu říkáme, když Ducha
sv. o jeho pomoc prosíme?

Abychom svědomí své dobře zpytovati
mohli, máme Ducha sv. nábožně prositi, aby
nás osvítil.
Obyčejně naleznete. m. d., ve své modlitební knížce
takovou modlitbičku k Duchu sv., kterou se před zpy
továním svědomí nábožně pomodliti máte. Lépe však
bude, když Duchu svatému také svými slovy povite,
čeho si od Něho žádáte, protože taková slova, která
z vlastního srdce vašeho vycházeji, bývají upřímnější
a proto 1 Duchu sv. milejší, než která pouze z knihy
čtete. S)
8) Velmi prospěšné zajisté bude, když katecheta dítky
k tomu povede a je vycvičí, aby myšlénky, city a úmysly, jimiž
srdce jejich v době přípravy naplniti se má, dovedly nejen vzbu
diti, ale pokud možno 1 vlastními slovy vyjádřiti. Slova ta musí
býti ovšem krátká a prostá, ne pakdlouhé vzory modliteb. O pří
pravě srdce vůbec platí zde totéž, co pověděno ve spisku: „Pří
prava k prvnímu sv. přijímání“ na str. 14.

Zpytovati svědomí třeba pozorně a pilně.

47

Můžete pomodliti se třeba jen krátce asi takto:
„O Bože můj! Jak rád bych se polepšil, jak rád
bych byl zase milým dítkem Tvým. Vím ale, že bez
Tvé pomoci toho nedovedu, nedosáhnu. Protož prosím
Tebe, sešli mi Ducha svatého, jako jsi Jej seslal sva
tým apoštolům, aby osvítil rozum můj a dal mi
dobře poznati, čím a jak jsem Tebe urazil. Přijď,
o Duše svatý, a přispěj mi také, abych hříchů svých
z celého srdce litoval, z nich se při sv. zpovědi upřímně
vyznal a pak již nikdy více se jich nedopouštěl. Otče
náš, Zdrávas. — Kdo dovedl by podobně svými slovy
Ducha sv. vzývati?
Protože jest zpytování svědomí 1 důležité 1 těžké,
máte nejen prositi před ním Ducha sv. o pomoc, ale máte
mu také jako každé důležité věci věnovati co možná nejvíce

pozornosti, času a píle a konati je uestranně

a přísně tak, jako byste posuzovaly jiného. Kdybyste
měly vydati počet z peněz, které jste utratily, ještě vzpo
mínaly bysté 81, bojíce se trestu, tak dlouho, až byste
věděly, kam jste který krejcar vydaly. Kdyby věřitel od
pustiti chtěl dlužníkovi všecky dluhy, když poví, kolikráte
a mnoho-li si vypůjčil, jak pilně by si na to asi vzpomínal!
Jak dlouho se svědomí zpytovati má, nedá se říci
určitě a není to vždy stejné, ale řídí se dle toho, jak
mnoho hříchů kdo činil a jak dlouho již u sv. zpovědi
nebyl. Lépe jest, zvláště u dítek menších, počíti raději
dříve, třeba již několik dní před svatou zpovědí. Kdo by
zběžně, nedbale a snad až krátce před samou svatou
zpovědí svědomí své zpytoval, snadno by pro tuto nedbalost
některý hřích zapomenul, z něho by se nezpovídal a tak
nečinil by pravé pokání dobře, nebyl by kajicný a proto
by zpověď jeho byla neplatná, a přijal by svátost pokání
nehodně.
Kterak má se zpytování svědomí konati, protože je
důležité 1 těžké? Jak dlouho má se konati zpytování svě
domí? Co měla by snadno za následek nedbalost při zpyto
vání svědomí?
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Svědomí máme zpytovati s velikou pilností,
abychom se nevydávali v nebezpečí, že bychom
svátost pokání nehodně přijali.
Ač pravil jsem, že zpytování svědomí jest těžké,
přec není těžké tolik, abyste se snad měly obávati, že toho
dobře nedovedete. Ano, jest to 1 chyba, když by někdo

při zpytování svědomí byl úzkostliv

tak, že by se

stále obával, že toho dobře nevykonal, že na něco zapo
menul a p. Taková úzkostlivosť škodí, působí zbytečný
nepokoj a strach 1 při zpovědi a třeba 1 po ní. Když zde
dobře budete pozorny na to, co vám o zpytování svědomí
povím a doma se upřímně přičiníte vykonati všecko tak,.
jak vám zde ukážu, můžete pak býti zcela pokojny, aniž
třeba vám čeho se obávati 1 kdyby vám snad při tom nějaký
hřích nenapadl. Bůh nežádá od vás věcí nemožných, znát
slabost a nedostatečnost vaši a proto nezaviněný nedosta
tek vám promine, a také vám, když jej vroucně prositi
budete, při tom ku pomoci přispěje. — Které chyby třeba
jest se při zpytování svědomí vystřihati?

III. Kterak máme zpytování svědomí

konati?

Kdo chce dobře svědomí své zpytovati, nechť vy
hledá si k tomu, pokud možno, místo tiché a osamělé; *)
kde více jest lidí a hlasitě se hovoří, tam bývají my
šlénky roztržity a duchovní práce nemůže se dařiti.
Třeba při tom také všech jiných myšlének a starostí
se zbaviti a na to pamatovati, že nás Bůh vševědouci
vidí a představovati sobě, jako bychom stáli před soud
nou stolicí jeho. — Jaké místo hodí se nejlépe ku
Zpytování svědomí?
7)Jistý otec vzal zrcadlo a pořád jím před synem pohyboval
a pak se ho ptal, zdali se v něm dobře viděl? Syn ovšem viděti
se v něm dobře nemohl. Tu stál otec se zrcadlem zcela tiše před
synem a ten ihned zvolal: „Nyní se celý a dobře vidím.“ I řekl
otec: „Co jsem teď činil, nedělal jsem na darmo, ale k tvému
ponaučení, Zrcadlo jest tvé svědomí, chceš-li se v něm docela
oznati, musíš často a zvláště před sv. zpovědí z nepokojného
světa do tiché samoty se vzdáliti.“ Valouch, katechismus, 39.

Kterak se zpytování svědomí koná.
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1. Kdo již u sv. zpovědi byl, nechť si nejpřve vzpo

mene, t. j. sám sebe se otáže: Kdy jsem

posledy

u sv. zpovědi?

byl

na

Nato, kdy naposledyu sv.

zpovědi byl, potřebuje si vzpomenouti proto, aby věděl,
za kterou dobu má svědomí své zpytovati. Kdo ztratil
drahocennou věc, vzpomíná: kdy a kde jsem ji ještě měl,
kterou jsem šel odtud cestou, kde jsem se zastavil a zdržel?
Pak jde tou cestou nazpět, zastaví se na těch místech
a všudy ztracenou věc pilně hledá. Hříšník ztratil posvě
cující milosť, věc nejdražší; vzpomíná tedy: kdy jsem ji
ještě měl naposled? To bylo zajisté hnedpo poslední sv.
zpovědi, když byla platna. Proto jde v duchu nazpět,
projde svůj život za dobu od poslední zpovědi a hledá,
čím milosť posvěcující ztratil, kterých hříchů se do
pustil.
Vzpomenouti si na to, kdy jsme posledně u sv.
zpovědi byli, jest 1 proto třeba, že se má knězi, když se
obecná zpověď říká pověděti, kdy jsme posledně sv. zpověď
vykonali.
Která jest první otázka, již 81 při zpytování svě
domí předloží, kdo u sv. zpovědi byl? Proč má si vzpo
menouti na to, kdy byl posledně u sv. zpovědi? Pročještě
potřebuje si vzpomenouti, kdy se naposledy zpovídal?
Nejen na to má si kajicník vzpomenouti, kdy posledně
u sv. zpovědi byl, ale také, zda-li ji vykonal dobře tak,

aby mu byla

platna

k odpuštění hříchů. Kdyby byla

zpověď poslední neplatna, nestačilo by zpytovati svědomí
za dobu od poslední zpovědi, ale musel by tak činiti za
dobu od poslední platné zpovědi, protože všecky hříchy
od této poslední platné zpovědi spáchané dosud na duši

má a proto všecky poznati, jich litovati... . povinen jesť,
aby odpuštění jich dosáhnouti mohl. Neplatna byla by
zpověď hříšníka tenkráte, když by při ní odpuštění hříchů
dosáhnouti nemohl, protože nebyl kajicný, buď že některou
z těch pěti částek svátosti pokání z úmyslu vykonati opomenul,
neb z nedbalosti nevykonal náležitě tak, jak se tomu později
učit: budete. Zvláště bylo by to tenkráte, když by při ní
4
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nějaký těžký hřích z úmyslu neřekl, schválně

za

mlčel.
Když vám vaše svědomí může říci, že jste přt
minulé zpovědi vykonaly všecko, jak nejlépe jste uměly
a mohly, že jste schválně žádného hříchu nezamlčely, pak
můžete býti pokojny a bezpečny, že byla zpověď vaše
platna a že třeba vám vzpomínati si jen na ty hříchy,
které jste od té doby učinily.
Kdyby někdo při sv. zpovědi bez viny své hřích

těžký za pomenul,

nebyla by proto zpověď jeho ne

platna, ale měl by, jak ještě později uslyšíte, při budoucí
zpovědi, knězi hřích ten pověděti a dodati, že ho minule
zapomenul. Proto má si kajicník hned na počátku zpyto
vání svědomí také na to vzpomínati, zdali snad při minulé
zpovědi nějaký hřích těžký zapomenul a který hřích to
byl, aby mohl jej při sv. zpovědi knězi říci.
Při zpytování svědomí máme 81 o poslední

zpovědi

vzpomenouti nejen, kdy jsme ji vykonali, ale nač ještě ?
Proč máme 81 vzpomenouti, byla-li zpověď ta platna, nebo
ne? Za kterou dobu museli bychom zpytovati svědomí,
kdyby poslední zpověď byla neplatna? Kdy jest zpověď
neplatna? Proč si máme také vzpomenouti na to, zdali
jsme při minulé zpovědi nějaký hřích těžký zapomenuli ?
Konečně s1 má kajicný hříšník, když svědomí své
zpytuje, vzpomenouti o poslední zpovědi také ještě na to,

zdaliponínáležitě vykonal uložené pokání

čili kající skutky.
Pak-li je buď zcela neb z části vykonati opomenul,
má připomenouti si také, proč se to stalo. Když by je
vykonati nemohl, ohlásí to při budoucí zpovědi a bude
prositi za změnu. Opomenul-li vykonati náležitě uložené
pokání ze zapoměnlivosti, má, co opomenul, doplniti a vy
konati ještě před sv. zpovědí, a to co nejdříve. Stalo-li
se opomenutí ono schválně, dopustil se tím kajicník hříchu,
z něhož má se zpovídati a proto si ho 1 připomenouti.
Podobně i to 81 má kajicník připomenouti, zdali na
hradil škodu, kterou snad před poslední zpovědí bližnímu
způsobil; a nestalo-li se to, proč to opominul, zdali uči

Kterak se zpytování svědomí koná.
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něnou škodu napraviti nemohl, či nechtěl. Kdo by byl
škodu nenahradil, ač mohl, má se z toho vyznati.
Nač 81 máme konečně ještě při zpytování svědomí
vzpomenouti o poslední zpovědi? (Co má učiniti ten, kdo

©bybyl
uložené
pokání
vykonati
nemohl?
Coten,
kdo
je
vykonati zapomenul? Co ten, kdo ho schválně nevykonal?
Co má učiniti, kdo bližnímu škody nenahradil, ač mohl?
Pověz mi ještě jednou všecko, nač si při zpytování
svědomí vzpomínati máme nejprve o minulé své zpovědi?

Když svědomí zpytujeme, máme: 1. roz
pomínati se, kdy jsme naposledy u zpovědi
byli, zda jsme tehdy na některý hřích zapo
měli anebo jej schválně zamlčeli a zdali jsme
uložené pokání náležitě vykonali.
2. Za kterou dobu má zpytovati svědomí své, kdo
již u sv. zpovědi byl? Za kterou dobu zpytuje svědomí
dítko, které se po prvé ku sv. zpovědi připravuje?
Když již víme, za kterou dobu máme svědomí své
zpytovati, počneme přemýšleti o tom, kterých hříchů
jsme ae v době té dopustil. Kterak se to děje?
Pověz mi napřed ještě jednou, co jest hřích?
Které přestoupení zákona Božího jest vědomé? Které
přestoupení zákona Božího jest dobrovolné? O tom,
kterak lidé zákon Boží přestupují chci vám teď více
pověděti, abyste tím lépe upamatovati se mohly, zdali
a v čem jste samy také zákon Boží přestoupily a tak
zhřešily.
Lidé přestupují zákon Boží myšlením, žádostmi,
řečí a skutky. Čím přestupují lidé zákon Boží? My

šlením-

hřeší lidé, když dobrovolně a se zalíbením

myslí na něco, o čem vědí, že se to Pánu Bohunelíbí,
že to Bůh zapovídá, ku př. na něco nepočestného.
Když taková myšlénka od Boha zapovězená a proto zlá
se nám nelíbí a my ji přemáháme, zapuzujeme, nezhře

šili jsme. Žádostmi

hřeší, kdo něco zlého, co Bůh

zapovídá, udělati si přeje, umiňuje neb po tom touží;
A4*
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když by ku př. někdo bližnímu pomstiti se chtěl, když
by mu zlého přál a p. Když si něčeho přejeme, říkáme,
že máme toho žádosť. Jestli tu věc Bůh zapovídá, jest
ta žádost zlá a jest hřícb, 1 kdyby se pak skutek ne
stal. Hoch žádá s1 ku př. míti cizí ovoce, chce ho
natrhati, nemůže se ale do zahrady dostati. Hoch ten
přece zhřešil, ač nic neutrhl; zhřešil žádostí, protože
zlé učiniti chtěl a také by je byl učinil, kdyby byl
mohl. Když by někdo k žádosti zlé nepřivolil ale ji
potlačoval a pomyslil si: to se nesmí, toho nebudu

činiti, Bůh to zapovídá, nezhřešil by. Řečmi hřešíme,
mluvíme-li co jest zlé, co Bůh zapovídá, ku př. lež,
klení, pomluvu a j. Skutky
hřeší ten, kdo něco
takového, co Bůh zapovídá dělá dobrovolně, schválně,
ku př. škodu na statku bližního, nestřídmosf a p. Kdo
by zlého něco učinil nerad, nechtě. nezhřešil by
skutkem svým.
Čím přestupují lidé zákon Boží ? Kterak přestupují
lidé zákon Boží myšlením? Kterak přestupují lidé zákon
Boží žádostmi ? Kterak přestupují lidé zákon Boží řečmi?
Kterak přestupují lidé zákon Boží skutky?
V zákoně svém nám Pán Bůh nejen, co zlé jest
zapovídá, ale také mnohé věci dobré velí, poroučí
a protož přestupují lidé také tím způsobem zákon Boží,

že obmeškávají

dobré, jež jim Bůh ukládá,ku př.

modliti se, učiti se, na služby Boží přicházeti a p.
Kterak ještě přestupují lidé zákon Boží?
Co nám Bůh velí neb zapovídá obsahuje se
v přikázáních Božích a církevních. Proto si při zpyto

vání svědomímusíme připomenouti
všecka
přikázání Boží a církevní jednopo:druhém
u sice nejen, kterak každé zní, ale 1 co v každém
z nich Bůh poroučí a zapovídá a při tom se zároveň
svědomí svého tázati, čili si vzpomínati, zdali jsme to
tak činili neb ne. V tu chvili nám svědomí naše poví,
zdali a kterak jsme které z těch přikázání přestoupili

myšlením, žádostmi, řečía skutky či zdali a kterak
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prohřešili. Lépe

to poznáte, až s vámi sám později svědomí zpytovati
budu. — Co si musite při zpytování svědomí připo
mínati? Nač budete si o každém přikázání vzpomínati ?
Všecko, co nám Bůh zde na zemi ukládá, a co my
proto činiti máme, jmenujeme své povinnosti. Protože
všickni lidé nemají a nemohou míti stejné zaměstnání,
stejný stav, nemají také všickni od Boha uloženy povin
nosti stejné. Jiné povinnosti mají ku př. rodiče, jiné dítky,
jiné učitelé, jiné řemeslníci a p. To co má každý činiti
podle svého zaměstnání či povolání (stavu), jmenují se po.

vinnosti jeho stavu. Povinnosti vašeho. stavu jsou všecky
ty věci, které se vám ukládají ve škole (Pán Bůh ukláda
vám je skrze učitele). Kdo tyto povinnosti svého stavu
neplní, ač by mohl, dopouští se hříchu. Protože tyto po
vinnosti stavu v přikázáních Božích výslovně obsaženy
nejsou, jest potřebí, aby si každý při zpytování svědomí

všeckypovinnosti

stavu

svého

připomenulzvláště

a podrobně, a se rozpomínal, zdali a kterak je plnil. Nej
vhodněji můžete si připomenouti povinnosti svého stavu
při 4. přikázání, jak vám později ukážu. — Na které po
vinnosti má si každý při zpytování svědomí vzpomínatt
zvláště ?

Učily jste se také v katechismu o tom, které hříchy
za největší počítáme, že jsou to totiž hříchy hlavní, hříchy
proti Duchu svatému a hříchy do nebe volající. Z těch si

dítky potřebujízvláštěpřipo mínati

tolko hříchy

hlavní,
aby poznaly a věděly, mají-li také v srdci svém
takové náklonnosti zlé, z nichž tak mnoho zlých skutků
(hříchů) pochází. Ostatní z těchto největších hříchů při
pomínají s1 toliko lidé dospělí. — Na které hříchy budete
81 při zpytování svědomí zvláště vzpomínati? Které jsou
hříchy hlavní? Kdo dovede říci všecko, co 81 při zpyto
vání svědomí máte připomínati, za druhé?
Hříchy naše mohou býti, jak jste se učily, buď vlastní
neb cizí. Který hřích se jmenuje vlastní? Který hřích jest
cizí? Proto nepostačuje, abychom si při zpytování svědomí
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vzpomínali toliko na hříchy vlastní, kterak jsme totiž při

kázání Boží sami přestoupili,kterak jsme se sami!
prohřešili,
ale máme si také při každém přikázání.
ano při každémhříchupřipomínati,jestli jsme snad
vinni byli, že jiní hříchutoho se dopustili,že jiní
hřešili,
hříchy cizí.

čili jestli máme proti kterému přikázání také
——Opakuj, na jaké hříchy máte si také při

každém přikázání vzpomínati? Kdy máte na duši hřích
cizí? Pověz tedy všecko, co 81 připomínati máte za druhé,
abyste se na své hříchy dobře upamatovaly?

2. potom sobě připomenouti každé přiká
zaní Boží a církevní, též povinnosti svého
stavu, sedmero hlavních hříchů a jiné, a be
dlivě zkoumati, kterak jsme se prohřešili
sami a zdali jsme vinni byli, že jiní se pro
hřešili.
Řekne-li vám při tom svědomí vaše někdy: to jsi
měl učiniti a neučinil jsi toho, ač jsi mohl, aneb: to
Jjs1 činiti neměl, ale činil jsi to schválně, dopustily jste
se tím hříchu, jejž si zapamatovati musíte, abyste ho
při sv. zpovědi knězi říci mohly. Kdo by se snad
obával, že si to všecko nebude moci zapamatovati na
jednou, nechť si každý ten hřích, o kterém mu svědomí
poví, na malém kousku papíru poznamená a když pak
bude míti napsány všecky, nechť se jim dobře naučí
na paměť a papírek spálí. “) Lépe však bude, když
navyknete sobě zpytovati svědomi své bez napisování
hříchů také proto, že napisování to snadno vésti může
k vyzrazení tajemství zpovědního, buď pro vaši ne
opatrnost, neb hříšnou zvědavost jiného. Z čeho se
někdo zpovídá, nikdo jiný věděti nepotřebuje a zvěděti
nemá; kdo by ze zvědavosti neb rozpustilosti jinému
8) Poznamenávati si hříchy při zpytování svědomí nelze

ditkám nejmenšíma dítkám ducha slabého zcela zakazovati, ač
treba jest, co nejvíce je obmeziti. Lo tím více platí o odříkávání
hříchů z lístku při sv. zpovědi, jak později připomenuto bude.
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do lístku se hříchy nahlížel, hříehy jeho četl neb při
sv. zpovědi naslouchal, sám tím hřeší. Proto dobře
lístek ten uschovejte, aby nikomu nepřišel do rukou,
a zvláště se chraňte, abyste na něj nikdy svého jména
nepodepisovaly.
3. Při každém hříchu musíte také připomenouti

sobě,kolikráte jste se hodopustily. Nenít
to zajisté jedno, stal-li se nějaký hřích, zvláště hřích
těžký, jednou, vícekrát neb mnohokrát ; každé opakování
téhož hříchu stav duše zhoršuje a člověka ve hříchu
utvrzuje. Při svaté zpovědi má pak kajicník o každém
těžkém hříchu pověděti, kolikráte se ho dopustil, či
má udati počet hříchů těžkých. O velikém hříchu
pamatuje si zajisté asi každý z vás snadno, kolikráte
se hříchu takového dopustil, neboť nemohu si ani
pomysliti, že byste hříchy veliké, těžké činily tolik
často, abyste si ani počet jejich pamatovati nedovedly.
Když by ale někomu při častém opakování hříchu
určitý počet povědom nebyl, vzpomene si aspoň na to,
kolikráte asi hřích nějaký učinil (počet příbližný),
a řekne při zpovědi ku př.: tento hřích činil jsem
každý den, každý týden, každý měsíc jednou, dvakrát,
vícekrát a p. O hříších všedních povíte aspoň, činíte li
jej jen někdy, neb máte-li ve zvyku činiti tak často. —
Co jest třeba při zpovědi o každém těžkém hříchu
udati? Kterak udává se počet hříchů těžkých ? Kterak
poví se o hříších všedních?
I na tom mnoho záleží a o velikosti viny rozhoduje,

za jakých okolností

byl hřích nějaký učiněn. Okolnostmi

hříchu rozumíme čas, místo, pohnutky, prostředky, následky
a účinky hříchu, osoby, od kterých a proti kterým byl
hřích učiněn a p., čili všecko to, kdo, kdy, kde, proč, jak,
čím, s kým, před kým, proti komu se někdo provinil. Ně
které z okolností těch vinu hříchu zveličují, t. j. z malého
hříchu činí veliký, z velikého ještě větší, nebo hřích zcela
proměňují, t. j. činí z něho jiný druh hříchu. Na příkladu
lépe to poznáte. Jiná jest vina, zhřešil-li někdo lehkovážně,

56

Kterak se zpytování svědomí koná.

amž by následky uvážil, aneb učinil-l1 totéž zlé z úmyslu,
ze zlomyslnosti, ač mu dávalo svědomí výstrahu; byl-li
sveden neb sám jiného svedl; stala-li se hříchem jeho
škoda malá neb veliká, chudému neb bohatému; odcizil
něco z nouze neb ze ziskuchtivosti; dal li zároveň hříchem
svým pohoršení, kolika osobám, zdali též dítkám ; provinil-li
se proti sobě rovným neb představeným, rodičům, učitelům
a p. V posledním případě bylo by to prohřešení se proti
dvěma přikázáním najednou; kdo ku př. rodiče a učitele
přelhává, hřeší proti osmému a čtvrtému přikázání. Krádež
věcí posvátných jest svatokrádež.

Takovéokolnosti hříchu, které hřích
znamenitě zveličují neb jej proměňují, jest

treba při zpovědi knězi říci, aby velikosť viny dobře po
souditi mohl.
Co jsou okolnosti hříchu? Které okolnosti hříchu
třeba jest při sv. zpovědi pověděti? O čem máme tedy
při zpytování svědomí přemýšleti při každém hříchu?

3. máme přemýšleti, kolikráte jsme se
každého hříchu dopustili, stal-li se některý
za okolností, které hřích znamenitě zveličujií
neb jej proměňují.
4. Když některého hříchu dopouští se člověk častěji
mívá to za následek, že jej čím dále tím snáze činí, k němu
se víc a více kloní (povstává náklonnost ke hříchu);
hřích ten se mu pak víc a více líbí (činí jej se zalíbením),

až stane se mu konání jeho zvykem.

Zvyk působí,

že. člověk činí pak hřích, kdykoliv se mu k tomu příleži
tosť naskytne, kdykoliv může. Víte asi samy, že to, čemu
člověk zvykl, těžko odkládá, nerad toho zanechává. Zalí
bení v nějakém hříchu neb docela hříšný zvyk chová veliké

nebezpečí pro duši hříšníka; jest to jako stálá nebezpečná
choroba duše, která vyžaduje zvláštní pozornosti a mimo
řádných prostředků, jež nám nejlépe kněz naznačiti a po
raditi dovede. Proto máme při sv. zpovědi knězi upřímně
říci a k tomu účelu při zpytování svědomí
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4. na konec máme zkoumati, kterého
hříchu se dopouštíme nejčastěji, anebo se
zvláštním zalíbením a ze zvyku.
O čem máme při zpytování

zkoumati?

svědomí

na

konec

Abychom si zpytování svědomí usnadnili,
t. j. sobě na všecky hříchy své snáze vzpomenuli, dobře
jest, když uvedeme si při tom na mysl všecka místa,
kde obyčejně býváme i osoby, 8 nimiž obyčejně za
cházíme a jednáme a při tom 81 připomeneme, kterak
jsme se na těch místech a k těm osobám chovali;
jestli jsme vždy a všudy to dělali a tak se chovali,
jak nám Pán Bůh v každém přikázání velí. Nejčastěji
býváte doma; tam máte modliti se, učiti se a rodičům
pomáhati. Doma jste s rodiči, bratřimi, sestrami při
buzným! a se služebnými. Z domu vycházíte na ulici,
na cesty, do polí, do lesů; jste tu buď s jinými dětmi,
dospělými osobami neb samotny. Skoro každého dne
býváte ve škole s učiteli, se spolužáky, před vyučováním
při vyučování. Často přicházíte také do chrámu Páně.
Při každém přikázaní pomyslete si tedy: zdali
dělal jsem všecko, co v něm Bůh velí, neb zdali ne
činil jsem snad něčeho, co v něm Bůh zapovídá doma,
venku, ve škole, ve chrámě, sám, 8 jinými?
Kterak se zpytování svědomí usnadňuje?

Zpytování svědomí usnadňuje se velice,
vzpomínáme-li na všecka místa, kdež jsme
byli anebo býváme, na osoby, s kterými jsme
zacházeli aneb obyčejně zacházíme; jak jsme
se na těch mistech a k těm osobám chovali,
co jsme kde sami anebo s jinými činili.
Také to vám usnadní poznání vašich chyb a zlých
náklonností, když vzpomenete sobě, co vám vaši rodičové,
učitelové, bratří, sestry a příbuzní vytýkají, proč vás kárá
vají, trestají, aneb co nepřátelé vaši o vás soudí, povídají.
Jiný naše chyby často lépe pozoruje, než my sami, a zvláště
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naši upřímní přátelé neb naši nepřátelé dávají pozor na
všecky naše řeči a skutky a zlé nám častěji připomínají.
Ta chyba neb hříšná náklonnost naše, která se u nás
nejčastěji objevuje, kterou nám jiní (rodičové, učitelové)
nejčastěji vytýkají, nás pro ni kárají, trestají a která také

často bývá příčinou hříchů jiných, ta jest naše chyba

čá náklonnosťf

hlavní. Chyběnebnáklonnostihlavní,

která jest stálý pramen hříchů nových, třeba nejvíce po
zornosti věnovati, abychom ji nejen dobře poznali, ale
1 8 největší pílí přemáhali a odstraňovali, jak o tom ještě
později uslyšíte.

IV. Abyste dobře věděly, kterak svědomí své zpy
tovati máte, chci vás tomu již teď ?) učiti a pověděti
vám, nač 81 při tom o každém přikázání budete vzpo
minati a svého svědomí se tazati. Především bude vám
třeba rozpomenouti se na to, co Bůh v každém při

kázání velí a zapovídá, jak jsme se o tom ve škole
učili ; kdo by toho neznal již dobře, může při zpyto
vání svědomí nahlédnouti do katechismu. 9) Já sám
budu
teď dávati
vám mějte
otázky,při
jak tom
81 pozor
je přia zpytorání
samy klásti
budete;
každý s
sám v duchu ku každé té otázce dej odpověď. Úpo
zorním vás ovšem jen na takové hříchy, o nichž se
domýšlím, že by se jich některé z vás snad bylo do
pustilo; o všech hříších, které kdo z vás učinil, ovšem
věděti nemohu, a kdyby někdo ještě jiného hříchu 8i
byl vědom, že by mu ho svědomí připomínalo, pozná
zajisté sám, proti kterému přikázání se jím prohřešil
a bude si ho pamatovati, aby jej při sv. zpovědi knězi
— — ———

*) Katecheta cvič žáky, zvláště ty, kteří k první sv zpovědi
se připravují ve zpytování svědomí již dříve, aby k důležité práci
té měly delší čas; krátce před zpovědí s nimi zpytování svědomí
opakuj
F 0) „Nejlépe by ovšem bylo, když by mohl katecheta právě
v době přípravy, neb krátce před ní učení o přikázáních Božích
probrati neb aspoň zopakovati
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pověděl. Nikdo ať si nemyslí, že by si měl snad pa
matovati a říci hříchy všecky, o kterých zde uslyšíte ;
pamatovati si a říci při zpovědi má každý jen ty hříchy,
o kterých mu svědomí poví, že je také učinil. '*)
Když jste 81, m. d., dobře vzpomenuly na to, kdy
jste byly posledně u sv. zpovědi a zdali byla zpověď ta
platna neb ne, zvláště zdali jste žádného těžkého hříchu ne
zamlčely neb nezapomenuly, také zdali jste uložené pokání
dobře vykonaly, přistoupíte hned ku přikázání prvnímu.

Jak zní přikázaní

první?

Vpřikázáníprvním

velí Bůh, abychom v něho křesťansky věřili, v něho dou
fali, jej milovali a jemu se klaněli. Co velí Bůh v prvním

©přikázání?
Slovy
těmi
ukládá
senám
víra,
naděje,
lásk
a úcta k Bohu. Proti tomu prohřešují se ti křesťané, kteří
v Boha náležitě nevěří, v něho nedoufají, jej nemilují
a jemu se neklanějí; jinak hřešívají v tom dospělí, jinak
dítky.
Nepochybuji o tom, že všecko, čemu 8e ve 8v. ná

boženství učíte 1 věříte, t.j. za pravdu máte, považujete,
vždyť vám to praví vaši rodiče a učitelé, kteří jsou nej
lepší vaši přátelé a dobrodinci. (Má-li snad katecheta pod
statnou příčinu o tom pochybovati, — zvláště kde mnoho
šiří se nevěreckých knih, jež často 1 dítkám do rukou
přicházejí — uechf vloží místo toho otázku: vzpomínejte
81, zdali jste snad o některém učení sv. náboženství my
slhly, kdo ví, je-li to pravda? zdali jste snad rády čítaly
ve knížkách neb novinách, kde se víra haněla a tupila?)
Co věřiti máte, tomu učíte se ve sv. náboženství. Abyste
mohly věřiti, musíte sv. náboženství znáti, musíte se mu
učiti, což jest jedna z nejpřednějších povinností vašich
(vašeho stavu). Proto 81 budete vzpomínati nejprve na to,
zdali jste v učení se sv. náboženství byly nedbaly doma,
ve škole při něm nepozorny? Jestli jste ve škole, v chrámu
Páně nerady o Pánu Bohu poslouchaly? Nač si budete
11)se
Přítomné
zrcadlo
i provybere.
žáky
větší; co
toliko pro
malé zpovědní
dítkyhodí,upraveno
katechetajest
snadno
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při prvním přikázání vzpomínati nejprve? Řekne-li vám
svědomí vaše. že „ano“, pak si to pamatujte a při sv.
zpovědi řeknete ku př.: Nerad jsem se učil sv. nábožen
ství, neb: učil jsem se sv. náboženství málo kdy, neb:
nedával jsem při vyučování sv. náboženství pozor. Jak
často? jiné jsem k nepozornosti sváděl. Jak často? Tak
a podobně zapamatujete s1 a povíte o každém hříchu, jak
vám o něm svědomí vaše připomene, že jste se ho do
pustily
Čemu se ve svatém náboženství učíte, máte nejen
věřiti, ale 1 činiti. Budete si tedy dále vzpomínati, zdali
jste se snad styděly za to, co vám sv. náboženství ukládá
ku př. veřejně se modliti (Anděl Páně), kleknouti před
velebnou svátostí, dávati křesťanské pozdravení a p.?

Jak často?

V prvním přikázání učíme se, že můžeme a máme

doufati,

čili očekávati od Boha mimo jiné věci také

odpuštění hříchů. Však hříšné bylo by, kdyby .se někdo
svévolně hříchů dopouštěl spoléhaje se, že mu je Bůh
odpustí, když se vyzpovídá. Člověk ten hřešil by na milo
srdenství Boží, což jest hřích proti Duchu svatému. I vy
s1 tedy máte vzpomínati, zdali jste tak nečinily, zdali jste
nemyslily si někdy neb neřekly při pokušení:“to nic ne
dělá, mohu se z toho vyzpovídati a se zase polepšiti? Jak
často to bývalo? Zdali jste snad jiného podobně ke hříchu
nepřemlouvaly? Kdo se napřed spoléhá na sv. zpověď
a proto lehkomyslně hřeší, těžko bude moci vykonati
všecko tak, aby mu Bůh odpustil, protože takovým opo
vážlivým lidem Duch sv. nepomáhá.
Také hřeší proti naději v Boha ti lidé, kteří jsou
nespokojeni 8 tím, co jim Bůh dává a ukládá (chudobu,
nemoc) a proti Bohu reptají. Říkají ku př. někdy lidé :
Bůh není ke mně dobrotivý, není spravedlivý, jiným dává
více a lepší věci, mne nespravedlivě trestá a p. Zdali jste
si také někdy podobně myslili neb mluvili?

Proti lásce
k Bohu hřešíme stále, neboť každým
hříchem ukazujeme, že Boha nemilujeme tolik, jak bychom
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měli a jak toho Bůh, nejvyšší dobré, hoden jest; na hříchy
zvláštní proti lásce k Bohu si vzpomínati nemusíte.
Úctu svou k Bohu dáváme na jevo zvláště modlitbou
doma a ve chrámě. Však jen tenkráte slouží modlitby
naše P. Bohu ku cti a mohou se mu líbiti, když je konáme
nábožně. Budete 81 tedy vzpomínati, zdali jste denní své
modlitby snad docela opomíjely? Které modlitby jste opo
míjely, zdali ráno, u večer, před jídlem a po jídle, Anděl
Páně? Jak často to bývalo? Zdali z lehkomyslnosti, zapo
menutí neb z úmyslu? Zdali jste modlitby své vykonávaly
rady a nábožně, neb nerady, lenivě a roztržitě? Zdali
roztržité myšlénky dobrovolně a schvalně jste vzbuzovaly ?
Jak často? Zdali jste snad také jiné z pobožnosti vytrho
valy, dodávaly jim pohoršení? Jak často? Zda-li jste svoji
úctu k Bohu dávaly také na jevo slušným chováním kle
káním ve chrámě, neb jste se místo něho jen neslušně
k zemi přikrčily? Bylo to při každé mši sv. neb jen někůly?
Zdali jste znamení sv. kříže dělávaly neuctivě, nedbale? '%)
") U dítek, které se k první sv. zpovědi připravují lze od
otázek, týkajících se víry, naděje a lásky zcela upustiti. Hříchů
takových u nich po většinědosud nebývá, a co by se snad nalezlo
(ku př. nedbalosť v učení se sv. náboženství) lze vhodně vřaditi
do přikázání čtvrtého. Za to všakbudiž o povinnosti modlitby
důkladně a srozumitelně pojednáno. Poučení o prvním přikázání
mohlo by u dítek těchto asi tákto zniti: Kdo v Boha věří, v něho
doufá a jej miluje, také se k němurád modlí. Také od vás žádá
Bůh v prvním přikázání, abyste se k němu každý den modlily
a proto si budete při zpytování svědomí vzpomínati, kterak jste
dosavad každý den modlitby své konaly. Nač si budete při prvním
přikázání vzpomínati? Které modlitby máte každý den konati?
Tyto modlitby nazýváme denní modlitby a kdo je nekoná, ale
schválně (i když nestůně) vynechává je buď všecky neb jen některé
z nich, hřeší proti prvnímu přikázání. Proto si budete také
vy vzpomínati, zdali jste denní své modlitby lehkomyslně, bez
příčiny a bez potřeby nevynechávaly? — Víte ale, že jen nábožná
modlitba Pánu Bohu se líbí. Kdo při modlitbě nemyslí na Pána
Boha a na to, co říká, ale mysli na věci jiné; kdo se při modlitbě
ohlíží, směje neb nezpůsobně klečí, také činí hřích proti prvnímu
přikázání. Protož také na to se rozpomínejte, zdali jste 1vy
nemodlivaly se nepobožně, roztržitě ? Bylo-li to po každé neb jen
někdy? Jak často?
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(Každé přikázání se za pomoci katechety celé zopakuje.
aby otázky ty utkvěly co možná nejvíce v paměti dítek.)

Jak zní druhé

přikázání?

V druhémpřiká

zání se zapovídá jméno Boží zlehčovati nebo zneuctivati.
Slovem jméno Boží rozumí 8e nejen jméno Bůh, Pán Ježíš
a p., ale všecka jména svatých osob a věcí, jakož i ty
osoby a věci samy. Hřeší tedy proti druhému přikázání,
kdo vyslovuje jména ta bez potřeby a bez uctivosti, kdo
o Bohu a o těch osobách svatých a věcech potupně mluví,
neb se svatými věcmi neslušně a neuctivě jedná a zachází.
O přikázání druhém budete vzpomínati sobě, zda-li
jste vyslovovaly jména svatá (Bůh, Ježíš, Maria, Josef),
když toho nebylo třeba (třeba jest tak činiti, když se
modlíme, o Pánu Bohu učíme, když dáváme křesťanské
pozdravení) a neuctivě ku př ve hněvu, v žertu neb když
jste se něčemu divily? Jak často se tak stávalo? Snad
vicekráte za den? Máte-li tak ve zvyku, jak dlouho již
zvyk ten trvá?
Dále: zdali jste v hněvu klely, zlořečily? Jak často?
Je-li to váš zvyk? Zdali jste o Bohu, o svatém náboženství
mluvily neslušně -a potupně, neb rády takové řeči poslou
chaly, jim se smály? Ze svatých věcí (věcí posvěcených,
jaké 1 doma křesťané mívají), z hodných a nábožných
lidí dělaly si žerty a posměch? Jak často?
Zdali jste se zapřísahaly, zaklínaly (dušovaly) a Boha
lehkomyslně za svědka braly při věcech nepatrných, zvláště
na nepravdu? Jak často? Máte-li to ve zvyku?
Také hřeší proti druhému přikázání, kdo sliby Bohu
učiněné ruší. Někdy považují dítky úmysl, jejž při sv.
zpovědi mají, mylně za takový slib Bohu učiněný a vyznávají
se pak při sv. zpovědi, že slib Bohu učiněný zrušily.
Sliby činíivají Bohu obyčejně jen lidé dospělí, a proto si
na hřích ten vzpomínati ani nemusíte.

Jak zní třetí

přikázání

Boží?

Ve třetím

přikázání velí Bůh, abychom sedmý den za sváteční světili.
Který den světíme za sváteční? Který den světil v Starém
Zákoně za sváteční? Proč světíme v Zákoně Novém za
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sváteční den neděli? Při třetím přikázání Božím vzpomeňte

si zároveňna první a druhé přikázání

církevní.

Jak zní první přikázání církevní? V přikázání tom velí
církev sv. o jiných ještě dnech, jimž zasvěcené svátky říkáme,
abychom v nich totéž činili, co Bůh ve třetím přikázání svém
poroučí o neděli. Co v neděli a ve svátek činiti máme, o tom
jasně poučuje nás druhé přikázání církevní. Jak zní druhé
přikázání církevní ? Hřeši tedy proti těmto třem přikázáním,
kdo v neděli a ve svátek dobrovolně neslyší mši sv. celou,
aneb ji neslyší pobožně. Kdo by z důležité příčiny (ku př
pro nemoc a j.) v ty dni do chrámu Páně přijíti nemobl,
neb bez viny své zmeškal, ovšem hříchu nemá.
Budete si tedy o přikázáních těch vzpomínati asi
takto :
Zdalh pak jsem v neděli neb ve svátek svévolně,
bez potřeby, z lenosti obmeškával mši svatou? Jak často?
Zdali jsem jen nerad, jen proti své vůli do chrámu Páně
chodil? Zdali jsem vlastní nedbalostí zmeškal, přicházel
na mši sv. pozdě? Jak často? Zdali jsem se choval při
mši svaté uctivě a nábožně, neb se ohlížel, mluvil a smál,
jiné strkal, z pobožnosti vytrhoval, menším dítkám po
horšení dával? Jak často? Tímto způsobem může mnohý
více zhřešiti, než kdyby ani ve chrámě přítomen nebyl.
Také znesvěcuje se den sváteční hříšnými zábavami
a protož ptej se každý sám sebe, zdaliž jsem i-já v neděli
a ve svátek vyhledával špatné společnosti a hříšné, nedo
volené hry a zábavy ? Jak často?.
Abychom při odpoledních službách. Božích přítomni
byli, neukládá nám církev sv. za povinnosť tak, jako sly
šet1 mši sv. celou a nábožně a proto nehřeší, kdo odpolední
služby Boží zanedbává a nepotřebuje se z toho vyzná.vati.
Kdo ale na odpoledních službách Božích bývá, zajisté lépe
den sváteční světí.
V prvních třech přikázáních, o nichž jsme si dosud
vykládali, jsou obsaženy povinnosti k Bohu; v ostatních
sedmi následují povinnosti, které má křesťan k sobě a bliž
nímu. Z těch jsou nejpřednější povinnosti dítek k rodičům,
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které ukládá přikázaní

čtvrté.

Přikázáníto jest

pro dítky zvlášť důležito, jakž Bůh ukázal tim, že k němu
zvláštní zaslíbení připojil; důležito jest proto, že rodičové
zastupují u dítek místo Pána Boha a dítkám velmi mnoho
dobrého prokazují. Proto mají také dítky při zpytování
svědomí s velikou pilností vzpomínati sobě na to, kterak
přikázání čtvrté plnily.
Ve čtvrtém přikázání velí se dítkám, aby rodiče své
ctily, milovaly a jich poslouchaly.
Proti uctivosti k rodičům prohřešují se obyčejně tím
způsobem dítky, že jsou k nim nezdvořily neb docela
vzdorovity, jim odmlouvají, na ně se mračí; dále pro
hřešují se dítky proti uctivosti k rodičům, když se jim
posmívají, o jejich chybách aneb o tom, co doma zlého
se stalo, jiným bez potřeby vypravují, je tupí, jim nadávají
a zlořečí (zvláště, když snad od nich trestány byly); ko
nečně když se za rodiče své stydí. Také vy si vzpomí“
nejte, zdali jste se proti uctivosti k rodičům svým takto
prohřešily? Kterým způsobem? Jak často? Nač si máte
při čtvrtém přikázání vzpomínati nejprve?
O druhé povinnosti své, totiž lásce k rodičůmbudete
81 vzpomínati, zdali jste jim přály něco zlého (v hněvu,
při trestání) ku př. aby zemřely? Zdali jste jim špatným
chováním hanbu a zármufek působily? z lehkomyslnosti neb
zúmyslně? Zdali jste je přelhávaly, okrádaly ? oč a jak často ?
Zdali jste se za ně (za živé i za zemřelé) nemodlily-?
Konečně o poslušnosti, zdali jste jen nerady, s mra
čením, pláčem a vzdorem dělaly, co vám rodičové porou
čeli, neb jste toho snad docela opomíjely? Zdali jste na
pomenutí jejich nedbaly, jim se protivovaly? Jak často ?
Kdo rodičů nemá, neb jest u někoho jiného na vy
chování, má vzpomínati si, zdali proti svým poručníkům
a pěstounům prohřešil se tak, jak jsem vámteď vykládal
o rodičích.
Přikázání čtvrté ukládá vám žákům, abyste 1 k uči
telům svým chovali se podobně jako ku svým rodičům,
abyste je ctili, milovali ajich poslouchali; tím plní žáci
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povinnosti svého stavu. Proti těmto povinnostem hřeší
zvláště ti žáci, kteří jsou nedbali v učení (zejména Ev.
náboženství), nepřinášejí úloh, špatně se chovají před vy
učováním, při vyučování, u« ele přelhávají a podvádějí,
nezdvořilostí, neposlušností a vzdorovitostí je hněvají a za
rmucují. Vzpomeňte si, zdali jste také něco podobného
činili neb spolužáky k tomu sváděli? Čo to bylo? Jak často
se to stalo?
Kdo má doma bratry, sestry a příbuzné, tomu velí
přikázání čtvrté, aby je miloval, byl s nimi Svorně živ
a v potřebách jim pomáhal. Také na to má si každý z vás
při zpytování svědomí vzpomínati, zdali se na bratry,
sestry a příbuzné hněval“ Jak dlouho? Zdali jim záviděl,
nadával, křivě na ně žaloval? Jak často? Zdali se jim po
smíval, je tloukl a jinak jim ubližoval? Jak často? Zdali
ku zlému je sváděl? K čemu? Také o čeledínech si každý
připomeň (máte-li jaké doma), zdali jim křivdil, ubližoval,
je pomlouval, křivě na ně žaloval, vlastní vinu na ně
sváděl? Jak často ?
Konečně ukládá přikázání čtvrté, kterak chovati se
má mládež k lidem starým. Také o tom má si každý z vás
připomenouti, zdali se starým lidem posmíval, jim nadával

je tupil a jim ubližoval? Jak často?

Přikázání

páté

jest sice krátké (jak zní?),

ale obsahuje mnoho. Především zakazuje v něm Bůh nejen
svůj a bližního život zmařiti (zabiti), ale 1 život a zdraví
své 1 bližního porušiti neb jen v nebezpečí je vydávati.
Dále zapovídá se v pátém přikázání také všecko, co ke
hříchům proti tělesnému životu vede, jako hněv, nenávist
a p. Konečně zapovídá Bůh v přikázání pátém škoditi bliž

nímu naduši pohoršením.
Budete si tedy na hříchy proti pátému přikázání
vzpomínati asi takto: Škodil jsem si na zdraví nestřídmostí
(požívání nápojů líhových, mlsání), rozpustilostí, nedbalostí,
kouřením? Zdali ublížil jsem na zdraví jiným, bil je, pral
se 8 nimi, házel kamením? Dělal jsem snad svévolně něco,
kde jsem snadno mohl přijíti k úrazu; lezl na stromy,
5
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vydával se na tenký led, do hluboké vody? Jak často?
Zdali jsem jiné sváděl k něčemu, co hubí zdraví a tělo?
K čemu?
Hněval jsem se? na koho? proč? jak dlouho? Není-li
hněv u mne zvykem? Snad jest hněvivosť moje hlavní
chyba? Zdali dosud chovám hněv? Než li jdeš ku sv. zpo
vědi, napřed se každý smiř a odpros bližního. — Vzpo
mínej si, byl-lis také v hněvu svém mstivý, zlého něco
bližnímu přál neb učinil? (Co zlého učinil (tupil, nadával,
škodil na zdraví, na statku)“ komu? jak často? Zdali jsi
jiné k hněvu a zlosti popouzel, tropil různice a sváry? —
Zdali js1 byl neútrpný, nemilosrdný k chudým, nemocným,
nešťastným? Nechtěl jim dáti, pomoci, ač mohl?
Zdal: jsi dával pohoršení, že jsi před jinými zlé
(bezbožné neb nemravné) řeči mluvil neb takové skutky
činil? Jaké skutky? neb někoho výslovně ke hříchu vábil,
sváděl? Koho, zda bratry, spolužáky, služebné, nevinné
dítky? Ku kterému hříchu (lži, podvodu, mlsání, krádeži,
pomstě, zanedbávání školy, chrámu Páně, k nemravnostem) ?
Zdali js1 snad jiným způsobem byl vinen, že někdo zhřešil?
Kterak (hříchy cizí)% Zdali js1 překážel jiným, když dělali
dobré? V čem?

Zdal jsi zvířata trápil? kterak? jak často?

V přikázání

šestém a devátém zapovídá

Bůh všecko, co jest protistydlivosti; jsou to neslušné, ne
mravné myšlénky, žádosti, řeči a skutky, za které byste se
musely před hodným: lidmi styděti. Když takové myšlénky
samy nám přicházejí, máme je ihned přemáhati, zapuzo
vati; kdo se opravdu snaží je přemoci a zapuditi, ten
hříchu proti těm dvěma přikázáním neučinil.
Ať si každý vzpomene, zdali rád poslouchal, když
někdo o nepočestných, nemravných věcech mluvil? dával
při tom na jevo zalíbení? Zdali snad sám dobrovolně podobné
špatné myšlénky vzbuzoval, v nich se zalíbenímse zdržo
val? podobné řeči mluvil, písně zpíval? Jak často? Bylo-li
to také před jinými dítkami? Zdal měl dobrovolnou žádost
něco neslušného, nemravného viděti, poznati čísti neb
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1 činiti? Jak často? Zdali něco takového skutečně ve skry
tosti činil? sám? s jinými% Jak často ? Zdali jiné k věcem ta
kovým sváděl neb je činiti dovoloval? Co? Jak často? Zdali
rád dlíval ve společnosti dítek nemravných, 8 nimi kama
rádil? !S)
Když by někdo nevěděl, kterak by některý takový
hřích měl pojmenovati,

nechť řekne při sv. zpovědi a81

takto: učinil jsem hřích proti stydlivosti a nevím, kterak
jej říci; kněz vám pak jistě pomůže. Zvláště ale kladu
vám, m dd., na srdce co nejdůtklivěji, abyste ničím na
světě nedaly se odstrašiti, říci o hříších takových všecko
upřímně, jak vám svědomí vaše povídá.

Přikázání

sedmé a desáté

náleží opět

k sobě. Jak zní přikázání sedmé? jak zní přikázání desáté ?
V těchto přikázáních zapovídá Bůh činiti bližnímu škodu
na jeho majetku čili statku. Bližnímu může někdo učiniti
škodu na statku, že mu ho odcizuje, kazí neb nenavracuje
(když něco nalezl neb si vypůjčil.)
Budete 81 tedy vzpomínati, zdali jste snad také něco
odcizily? Co to bylo (věci k jídlu ——
mlsání — peníze,
jiné věci)? Komu (rodičům, jiným lidem)? Kde (doma,
ve škole, v zahradě, na poli)? Kolikráte? Měly jste podíl,
když Jiní tak činili ? Radil při tom někdo, pomáhal, zatajil, dělil
se, přijímal věci kradené? Kupoval věci takové ? Zdali
jste snad někdy chtěly vzíti cizí věc, ale nemohly? Zdali
jste někoho ošidily (při kupování)? O co? Jak často? Zdali
někdo nalezenou věc nenavrátil? Co to bylo? Zdali udělal
někomu schválně škodu na jeho věcech? Jak velikou
škodu? Kde? Komu? I ten kdo svévolně kazí své věci
(knihy, šaty a p.) působí škodu svým rodičům; podobné
o

0

»

v

3) Při přikázání šestém třeba veliké opatrnosti, zvláště
u dítek menších, aby nevinné nevhodnými otázkami nebyly při
vedeny na myšlénky o věcech jim dosud neznámých, ostatní pak,
aby na vinu svou upozorněny byly. Na přípravě buďtež ditkám
kladeny otázky pouze obecné; teprv zpovědník může, znamená-li,

že stalo.
eko se provinilo, tázati se ho podrobněji: kdy, kde, jak se
to
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kdo své věci bez svolení rodičů jiným daruje, je zaměňuje
(partykuje). Zdali vypůjčenou věc podržel? Jakou? Také
ten hřeší proti desátému přikázání, kdo z cizí škody
se raduje, štěatí bližr mu nepřeje, závidí.
Konečně i na to měl by s každý z vás vzpomenouti,
zdali peníze, jež od rodičů neb někoho jiného obdržel,
utrácel na věci nepotřebné, hračky, mlsnoty a p.
Má-li někdo věc cizí, již 81 přisvojil neb nalezl,
nechť ji ještě před sv. zpovědí navrátí. Navrácení to
může se státi docela tajně, amž by o tom kdo zvěděl.
Každý, kdo bližnímu nějakou škodu na statku učinil, je
povinen škodu tu nahraditi; kdoby nevěděl, kterak by to
učiniti měl, nechť se na-to zpovědníka otáže.

Jak zní přikázání

osmé?

V přikázáníosmém

zapovídá Bůh především všelikou lež, pak všecko, čím 8e
škodí bližnímu na cti a dobrém jménu.
Nechť si tedy každý vzpomíná, zda li lhal? Komu
(rodičům, učitelům, jiným osobám)? Proč (v žertu, aby
ušel trestu, ze msty, aby někomu uškodil)? I v žertu
lháti není dovoleno. Jak často? Má-li lháti ve zvyku?
Jak dlouho zvyk ten trvá ? Jest to snad jeho chyba hlavní?
Byl-li k rodičům a učitelům neupřímný, nepověděl jim
všecko, jak věděl a pověděti měl? Dále, zdali se přetva
řoval, stavěl se jen na oko hodným, zbožným, aby rodiče,
učitele oklamal? Jak často% Zdali chyby své sváděl na.
jiné? Chyby jiných bez potřeby roznášel, o nich se zalí
bením jiným vypravoval“ Zdali bez potřeby žaloval na

©své
bratry,
Bestry,
spolužáky,
služebně?
Snad
žalova
na.
někoho, co nebylo pravda (křivě)?
Zdali o jiných chyby vymýšlel a roznášel (pomluva)?
neb skutečné zveličoval“ O kom, o rodičích, učitelích neb.
jiných lidech? Zdali někoho měl bez příčiny v podezření?
Zdali jiným dával špatná jména, jim nadával, je potupoval?
Zdali někdo prozrazoval, o čem měl mlčeti; mlčel, když se
měl cti bližního zastati (pro dítky větší)?

O prvníma druhémpřikázání

církevním

byla řeč již dříve. Z ostatních (kolik jest přikázání církev
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Jmenuj přikázání církevní?) bude vám třeba roz

pomínati se jen na přikázání

třetí,

které jedná

-o postu. Proti přikázání tomu prohřešily by se dítky ten
kráte, když by v postní den požívaly pokrmů masitých
schválně a dobrovolně 1 bez potřeby, t. j. když by -měly
jiná (postní) jídla, jimiž by se nasytiti mohly, a ony by
přece postu nezachovaly. Kdo sobě nemůže vybírati a po
roučeti, jaké pokrmy by se mu měly předkládati, nemá
viny, jí-li v postní den předložené pokrmy masité,

Které jsou hříchy

hlavní?

Proč jmenujou se

hříchy hlavní“ I takové hříchy shledávají se častěji u mlá
deže a jest proto třeba při zpytování svědomí na ně se
rozpomínati.
Některé dítko považuje se za lepší než jsou dítky
jiné, spolužáci, bratří a sestry, protože má lepší oděv,
bohatší rodiče, větší sličnosť těla, lepší schopnosti duše,
pro něž ve škole více umí; proto snad jinými pohrdá, vy
smívá se jim, je haní a tupí; touží vždy po novém oděvu,
nových ozdobách, aby nad jiné vynikalo; často se samo
libě pozoruje, v zrcadle zhlíží, 8 jinými porovnává, aby
své domnělé neb skutečné přednosti lépe poznávalo. Také
se některé dítko modlí a učí snad jen proto, aby bylo chváleno,
došlo odměny, vyniklo nad jiné ve škole. Takové dítko
má v srdci svém záhubný kořen mnohých chyb a hříchů,
jemuž pýcha říkáme. Vzpomínejte si tedy, zdali u vás
se tento prvý hlavní hřích nachází? Nemáte-li tak činiti
ze zvyku? Jest-li to snad vaše hlavní chyba?

Lakomství

jevívá se u dítek jako skouposf,ne

přejicnosť. Dobré dítky radují se z toho, když mohou
bližnímu pomoci v něčem, něco -dobrého dáti, prokázati;
jsou ale také dítky, které jiným nic dobrého neprokazují
a jen samy chtěly by všecko míti, i když toho nepotře
bují; jiným nic ze svého nedají (ovoce, pokrm), nic ne
půjčí, v ničem nepomohou, ač by mohly. Vzpomeňte si,

zdali jste také takové byly? Jak často? Máte-li tak činiti
ve zvyku? Jest to vaše chyba hlavní?

10

Zrcadlo zpovědní.

Hříchem smilstva
rozumí se všecko, co 8e za
povídá v přikázání šestém a devátém.
Závist v tom záleží, že někdo rmoutí a trápí se
(u dítek jevívá se často i pláčem), když druhý byl chválen,
když něco lepšího aneb dříve a více toho obdržel; proto
ho také nemá rád, nenávidí ho, ano jemu 1 ubližuje (Kain,
bratří Josefovi). Jako se závistivý nad štěstím bližního
rmoutí, tak ho naopak těší, když se bližnímu přihodí něco
zlého, přeje mu, když bývá trestán neb upadne do ne
štěstí. Nebývaly jste snad také takovými? Jak často? Máte
to ve zvyku?
Kdo jest syt, nemá více jísti a píti, 1 kdyby měl
ještě dosti pokrmů a nápojů; které dítko přec 1 tenkráte

jí a pije, dopouští se hříchu nestřídmosti, čili obžerství.
Také to dítko jest nestřídmé, které jí příhě. hltavě, jen
aby se hodně najedlo; aneb které požívá pokrmů a ná
pojů nepříslušných (mlsá, pije nápoje líhové). Činily jste
také tak? Jak často?
Že nemáme míti hněvu na bližního, o tom vykládal
jsem vám při přikázání pátém. Avšak 1 jindy jevívá se
u dítek tento hlavní hřích, ku př. když se jim práce ne
daří, když bývá špatné počasí, že nemohou vyjíti, když
jsou churavy, na pastvách na dobytek, jejž týrají a tlukou.
Také jste takovými byly? Máte ve zvyku po každé se hně
vati, když jest vám něco nemilého, protivného ?
Některé dítky bývají 1 v tom co mají P. Bohu dě
lati 1 v tom, co dělati mají sobě a jiným lidem (rodičům,

učitelům) lenivy, t. j. dělají to nerady a proto i špatně,
a mohou-li, docela toho zanedbávají. Jsou-li dítky lenivy
v modlitbě, v navštěvování služeb Božích, hřeší proti při

kázání prvnímu a třetímu; které nerady a špatně dělají
neb zcela nečiní, co jim rodičové a učitelové ukládají,
prohřešují se proti přikázání čtvrtému. Vzpomínejte 82
o tom: byl jsem leniv ku práci? Mrzelo mne ráno časně

©
vstávati?
Maříval
jsem
s
nad
raději
čas
zahálkou
hrou
©ajinými
neužitečnými
věcmi?
Modlíval
jsem
sesnad
a chodil jsem do chrámu Páně jen, abych nebyl od rodičů

a učitelů karán a trestán?

Kterak lze zpytování svědomí 81 usnadniti.
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Ku konci přemýšlejte, m. d., také o tom, zdali
a v čem jste se od poslední zpovědi polepšily? zdali jste
některý dřívější hřích docela neb aspoň s části odložily,

©zvláště
chybu
svoji
hlavní?
Nestalo-li
setak,proč
ne?
abyste příčiny ty aspoň teď po budoucí své zpovědi od
stranily. Zdali jste od poslední zpovědi počaly dopouštěti
se hříchů nových? kterých? proč? Příčiny ty hleďte bu
doucně odstraniti, hříchy přestanou pak samy.

Vidíte tedy, m. d., samy, jak mnoho jest těch
věcí, na něž při zpytování svědomí máte si vzpomínati,
abyste sebe a své hříchy důkladně poznaly, a nahlédnete
samy velmi snadno, že dítko, které chce svědomí své
dobře vyzpytovati, nesmí práci tu odkládati snad až
na poslední hodinu, tím méně může postačiti, když
někdo snad až před samou sv. zpovědí na rychlo ně
které hříchy své Sl připomíná. Zvláště ty dítky, které
se k první sv. zpovědi připravují, mají aspoň o týden
dříve počíti si na hříchy své vzpomínati. Nechť každý
den pozorně projdou asi dvě přikázání j
teď ukázal, a hříchy, kterých se proti nim dopustily,
sl zapamatovati hledí; já sám budu s vámi ještě jednou
před sv. zpovědí všecko krátce opakovati, abyste snad
na něco důležitého při tom nezapomenuly.
V. Při této příležitosti chci vám také pověděti,
kterak byste pro budoucnost zpytování svědomí sobě
usnadnily. Již dříve připomenul jsem vám, že tím tíže
vzpomínáme si na věci minulé, čím delší doba uply
nula odtud, kdy věci ty se staly. Proto má křesťan

hleděti, aby se sv. zpovědí nikdy příliš dlouho
neodkládal,
pak mu také zpytování svědomíne
nebude těžké. Kdo dlouho nepleje v zahrádce, těžko mu
pak bývá záhůnek vypleti dobře; kdo pleje častěji, tomu
nesnází to nečiní. Denně myjete sobě ruce, obličej,
čistíte šat, obuv, a kdo by tak nečinil, těžko by je
pak vyčistil najednou. Nemá snad duše větší ceny
a důležitosti abychom s ní činili podobně? Protož

12

O denním zpytování svědomi.

pamatujme si: nejlepší prostředek, jímž usnadníme si
zpytování svědomí před sv. zpovědi jest, když je budeme

zpytovati

křesťané.

denně, jak činivajíto hodní a horliví

Obchodníci mají veliké knihy, do nichž každého dne
zapisují, mnoho-li zboží koupili neb prodali, kolik peněz
vydali neb přijah; večer pak všecko sečítají a tak vědí
snadno každého dne, oč zbohatli neb jakou snad škodu
utrpěli. Podobně sečítají vše na konci každého téhodne,
na konci měsíce, tak že na konci roku velmi snadno stav
svého jmění neb svých dluhů pozpati mohou. Podobně
vésti si mají křesťané ve věcech duše své a pořádní,
dobří křesťané činí tak skutečně.

Každého večera skládají si po své modlitbě účet
z veškerého myšlení, mluvení a činění svého za celý
den, čili zpytují za celý den své svědomí a zároveň
hříchů svých litují a umiňují 8i, že se jich druhého
dne budou varovati lépe. Tím způsobem dobře jim
v paměti utkví, co dobrého neb zlého činili, a před
sv. zpovědí si na hříchy své vzpomenou velmi snadno.
Denní zpytování svědomí pomáhá nejen ku poznání
a pamatování hříchů, ale prospívá 1 k polepšení. Kdo do
zrcadla nahlíží, pozná skvrnu v obličeji a může ji snadno
odstraniti; kdo nahlíží do svědomí, pozná hřích a může
se ho lépe uvarovati. Jako v zahradě, kterou zahradník
každodenně prohlíží a pleje kopřivy a jiný plevel zmoci
se nemůže, tak nemůže hněv, závisť a jiný zlý návyk
v srdci se zakořeniti, když člověk srdce své denně pro
hlíží a chyby své lítostí napraviti se snaží. K tomuto
dennímu zpytování svědomí a souzení sebe vztahují se
slova sv. apoštola Pavla, když dí: „Jestliže sami sebe
rozsuzujeme, nebudeme zajisté souzeni (od Boha) “ Kdo
svědomí svého denně nezpytuje, a tak 1 hříchů za den
spáchaných nelituje a dobrého úmyslu neobnovuje, nebývá si
často hříchů svých ani vědom, a proto také se polepšiti
a v dobrém prospívati nemůže.

O zrcadle zpovědním.
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Ve svých modlitebních knížkách naleznete, m. d.,
obyčejně také pomůcku ku zpytování svědomí svého,

jež se zrcadlo

zpovědní'!)

jmenuje.Jsou tam

totiž uvedeny a vypočítány hříchy, kterých se lidé
dopouštívají, a položeny otázky, které si při zpytování
svědomí klásti mají. Kdo na otázky ty sám sobě dává
dobře odpověď, může snadno poznati své vlastní hříchy,
jako poznává podobu svého obličeje a skvrny na něm,
kdo do zrcadla nahlédl. Proto se to také jmenuje
zrcadlo (ovšem pro duši) zpovědní. Zrcadlo zpovědní
pomáhá lidem, aby snáze a lépe hříchy své poznali,
zpytování svědomí jim usnadňuje, ale nenahražuje.
54)Ač k zastancům zrcadla zpovědního se nečítáme, při
pouštíme přec, že je z modlitebních knížek naprosto vymititi
nelze, i kdyby ho snad ze sta lidí bylo jenom jednomu třeba.
O dítkách soudíme však, že bývá jim zrcadlo zpovědní celkem
více na škodu než na užitek, zvláště dítkám menším, které mu
ani dobře neporozumějí a dítkám lehkomyslným, které užívají
ho za podporu své nedbalosti a lenosti; u takových ditek bývá
zrcadlo zpovědní velmi často příčinou špatné přípravy ku sv.
zpovědi. Každý zpovědník ví zajisté ze zkušenosti vlastni, že
dítky (1 lidé dospělí), které dle „zrcadla“ zpytají své svědomí,
odříkávají hříchy své mechanicky, bez citu a skoro všecky stejné;
ano říkají často hříchy, jichž se ani nedopustily. „Ve zpověděch
takových není subjektivní pravdy, není přesvědčení srdce. Jsou-li
dítky řádně připraveny, má každé z nich svou zpověď. Neodříkává
seznam hříchů mechanicky, nýbrž počíná zpověď svou tím, co
ho nejvíce hněte a pokračuje, až celé břímě hříchů svých z duše
odstranil (Blanda, Pastorálka p. 142.).“
Nenamítej nikdo, že by bez užití zrcadla zpovědního snad
byla zpověď dítek neúplná. Stane-li se tak bez viny, není neštěstí ;
na těžký hřích však dítko tak snadno nezapomene. A zajisté lépe
jest, když zpovědník po případě doplní, čeho třeba, při zpovědi
sám, než aby ditky spoléeháním se na zrcadlo zpovědní zvykal
od maličkosti připravovati se ku sv. zpovědi nedbale a zběžně.
Katecheta veď dítky k tomu, aby vlastním okem nauhlížely
do srdce svého a tak stav duše své poznávaly. Zpytuj 8 nimi
svědomi sám, nešetře ani namáhání, ani těch několika hodin času,
jichž takto ve prospěch svých svěřenců užije jistě co nejlépe. Neni

pastýř
dobrý,
kdo z pouhé
pohodlnosti
to opomíjí,
a dítky
zrcadlu
zpovědnímu
poukazuje.
Jen tam
kde nemožno
jest,pouze
aby
katecheta dítkám potřebný čas věnoval (při nynějším množství
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O zrcadle zpovědním.

Pamatujte si, že zrcadlo zpovědní, jež ve své modlitební
knížce snad naleznete, neobsahuje hříchy vaše, ale
takové bříchy, kterých se dítky obyčejně dopouštějí
neb dopustiti mohou; své bříchy musí z nich každý
teprve přemýšlením, vzpomínáním, porovnáváním svého
života (zdali jsem to také já učinil? také tak jednal?)
uměti vyhledati.
Také mohou míti lidé ještě jiné hříchy, nežli jsou
uvedeny v zrcadle zpovědním. Proto by se velice mýlil
a chyboval by nad míru, kdo by myslil, že nepotřebuje
než opsat: neb zapamatovati si, co v zrcadle zpovědním
škol stává se to ovšem častěji', nechť dá jim do ruky zrcadlo
zpovědní, však toliko s náležitým návodem. Že ale dítky zrcadlo
zpovědní obyčejně samy ve svých modlitebních knižkách v rukou
maji a po většině ho uživají 1 kdyby toho neměly potřeby, a se
jim to.zrazovalo, jest vždycky třeba dobře je poučiti o tom, kdy
jen a kterak ho užívati maji, tak aby jim bylo opravdu toliko po
můckou při zpytování svědomí, nikoliv však náhradou za ně. Nikdy
však ať netrpi zpovědník, aby dítky při sv. zpovědi hříchy své
z takového „zrcadla“ odříkávaly, neb snad docela si je v něm
znamenaly a podtrhávaly.
Aby zrcadlo zpovědní pro dítky upraveno bylo i formou
1 obsahem náležitě, jest velice důležito; u některých shledávají
se ale v ohledu tom značné nedostatky. Co do formy mají v něm
býti kladeny otázky tak, aby jimi dítko samo k přemýšlenívedeno
bylo. Lépe jest, když stojí v zrcadle zpovědním ku př.: přemýšlej,
zdali jsi obmeškával svoji modlitbu, neb zdali jsi byl vždy rodičů
poslušen, než když v něm čteme: že jsem se nemodlil, neb docela:
nemodlil jsem se a p. Toť hotová zpověď pro lenochyl Co do
obsahu jest ovšem velice obtižno sestaviti zrcadlo zpovědní tak,
aby se hodilo pro ditky všecky; dávati snad do závorky, neb
jinak poznamenávati, co určeno jen pro ditky dospělejší, pozornost
a zvědavost menších spíše bude vábiti. Jest se však chrániti, aby
se pouhé nedokonalosti nevydávaly za hříchy, neb hříchy všední
za těžké.
Proč se nám zpovědní zrcadla v modlitebních knížkách
vůbec nelíbí, toho příčina jest i ta, že užívají dítky často modli
tebních knižek osoh dospělých, aniž by tomu katecheta zabrániti
mohl, atak dostává sejim do rukou „zrcadlo“ upravené pro dospělé,
které dítky nejen mate, ale z něhož snadno poznávají hříchy,
o nichž dosud ani zdání neměly a míti naprosto nemají.

O zrcadle zpovědním.
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stojí, aneb docela při sv.. zpovědi hříchy z něho čísti.
Poznamenávati si své hříchy v zrcadle zpovědňím

(podtrháváním, neb jinak) jest trestu hodné, neboť to
může snadno vésti ku prozrazení zpovědního tajemství.
Kdo by hříchy říkal tak jak jsou v zrcadle zpovědním,
zpovídal by se ze hříchů, které býti mohou, ne pak
z těch, které učinil sám. Dítky takové nezpytovaly by
své svědomí, ale zrcadlo zpovědní a říkaly by někdy
i hříchy, kterým ani nerozumějí neb kterých se ani
dopustiti nemohly a bylo by u nich viděti, že se špatně
neb docela nic ku sv. zpovědi nepřipravovaly, že nejsou
kajicny. Také nemohly by ani hříchů svých litovati
a zpovědník, který by to jistě poznal, rmoutil by se
nad nimi velice.
Kdo počíná si při zpytovánfěkvědomí tak, jak jsem
vám ukázal, nepotřebuje zrcadla zpovědního ; přikázání

Boží jsou mu nejlepším zpovédním zrcadlem. Proto lépe
učiníte, když se na zrcadlo zpovědní nikdy spolehati
nebudete a nezvyknete si na ně, aneb jen po vlastním
důkladném zpytování svědomí -v ně nahlédnete, abyste

se
přesvědčily,
zdalijste
na nic nezapomenuly.
a by
zpovědní
jest jen
těm křesťanům
potřebno, kteří
jinak sami vzpomenouti nemohli a proto by dobře| ne
věděli, co Bůh v každém přikázání poroučí neb za
povídá. K takovým však vy snad samy sebe počítati
nebudete ?

0 litosti nad hříchy.
Čo jest svátosť pokání ? Který křesťan jest kajicný ?
Co jest zpytování svědomí? Proč má hříšník své hříchy
poznati ? Kdo svědomí své vyzpytoval, není ještě s při
pravou svou ku sv. zpovědi hotov. Nejprvnější následek
dobrého zpytování svědomí má býti ten, že povstane
v srdci hříšníka lítosť nad hříchy, o níž se nyní poučiti
chceme.

I. Když zpytováním svědomí poznáte, jak často
a mnoho jste hříchy svými Pána Boha urážely a hněvaly,

6

Co lítost nad hříchy jest.

co si asi při tom pomyslíte? Jak budete samy s sebou
spokojeny? Zdaž vás to bude moci těšiti? Když hodné
dítko pozná, že otce svého pohněvalo, jest zajisté s je
dnáním svým nespokojeno, rmoutí a trápí se nad ním,
čili ono skutku svého lituje, jako litoval a nad jednáním
svým se rmoutil syn marnotratný. Tak máte i vy,
m. dd., učiniti,

litovat.

až hříchy své poznáte,

máte jich

,
O lítosti nad hříchy jsem vám již dříve pověděl,
že jest nejdůležitější a nejpotřebnějšíčásť svátosti pokání
a že bez ní odpuštění hříchů od Boha jest naprosto
nemožné. Kdo lítosti nemá, tomu Bůh hříchů neodpouští.

tak jako by moudrý otec jistě neodpustil dítěti, učitel
žáku, když by provinění svého nelitoval, když by řekl,
že ho to zlé, jež učrasl, nermoutí, neb snad docela těší.
Kdo skutku svého nelituje, bude ho činiti zase. Sv.
Cyprián praví, že mnohem větší jest nepravosť, hříchů
svých nelitovati, než se jich dopustiti. Proto musíte také
vy přičiniti se co nejvíce, abyste při 8v. zpovědi nad
hříchy svými lítosť měly, a proto také teď, abyste se
© ní co nejlépe poučily.

Co jest lítosť nad hříchy?
Nejen na těle, ale i na duši mohou lidé pocítiti
bolest, což bývá zvláště tenkráte, když je něco zlého
potkalo, něb "potkati má. Také vy jste již asi častěji
pocítily takovou bolesť na duši, ku př. když vám někdo
milý zemřel, když jste něco ztratily, když jste měly
býti trestány a p. Také bolesť duše jest nepříjemná
a může někdy býti tak veliká, že 1 smrť působí.
Takovou bolesť na duši cítil 1 Pán Ježíš v zahradě

votsemanské
zvolal:
duše máneb
až
smrti.“ Čímkdyžvětší
jest „smutná
zlé, jež. jest
nás potkalo,
potkati má, tím větší působí nám bolesť na duši.
Hřích a následky jehona duši jsou také věc zlá, velice
zlá; ano víte samy již, že hřích těžký jest největší
zlé, jež býti může, proto má nám také působiti na
duši zármutek čili bolesť největší. Zármutek, který má
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někdo v duši proto, že zhřešil, že Bohu urazil, jmenuje

se lítosť nad hříchy. —Co jest lítosť nad hříchy?
Proč má nám působiti hřích zármutek čili lítost?
Lítosť jest zármutek čili bolesť duše, pociťujeme

ji v srdci svém; proto říkáme, že jest to zármutek
srdečný. Jaký zármutek jest lítosťnad hříchy? proč
jmenuje se lítosť nad hříchy zármutek srdečný ? Tento
srdečný a proto i vnitřní zármutek jevívá se také
u člověka zevnitř buď slovy, vzdechy, smutným pohledem
neb až i slzami. Toto všecko jest sice znamení lítosti,
ale ne lítosť sama. Můžete míti v srdci lítosť, aniž
byste plakaly, a naopak: Mnohé dítko pláče často
a nemá při tom v srdci lítosti žádné. Někdy užívají
lidé těchto zevnějších znamení lítosti k tomu, aby jiné
klamali. U těch ovšem není zármutek srdečný (že
v srdci nic necítí) ; lítosť jejich není ani zármutek

opravdivý, upřímný,

neboť ten, kdo jiného oklamati

chce, není k němu zajisté upřímný.

Proto pravíme: Lítosť nad hříchy jest

upřímný a srdečný zármutek, že jsme Boha
urazili. Opakuj, co jest lítosť nadhříchy? Kde musí
zármutek ten býti? Čím jeví se zármutek ten zevnitř?
Kdy jenom jest " zármutek ten upřímný?
Máte-li nad hříchy lítosť upřímnou, poznáte nejlépe
dle toho, že se vám hříchy vaše v srdci více nelíbí
a vy nahlížíte a uznáváte, že jsou ošklivy. (Cojest
ošklivé, od toho se odvracíme, netoužíme, nesáháme po
tom (mnohým lidem žába, pavouk) nečiníme toho.
Protože hříchy a jejich následky jsou něco ošklivého
a zlého více než každá jiná věc na světě, má se od
nich kajicný hříšník také odvraceti, pro budoucnost se
jich odříkati, má jich nenáviděti čili: má nad nimi

míti osklivosť.

Kdo má nad hříchy svými ošklivosť,

myslí si při tom opravdu a upřímně: Kéž bych toho
byl neučinil; protože se to však již stalo, dodá, aspoň
toho budoucně nikdy více činiti nebudu, nechci. Kdo
by tak necítil, nemyslil sobě, komu by hřích jeho ne
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zdál se býti ošklivý, koho by nic nemrzelo, že tak
jednal, ten by hříchu svého nelitoval srdečně, neměl
by lítosti upřímné, třeba by v srdci svém pocifoval
jakýsi nepokoj a strach, jak se děje 1 hříšníku ne
kajicnému.
Co musí býti spojeno se zármutkem nad hříchy?
Proč máme míti hříchy své v ošklivosti? Kterak přeje
a umiňuje 81. kdo má hříchy své opravdu v ošklivosti?
Co jest tedy litosť nad hříchy?

Lítosť nad hříchy jest upřímný a srdečný
zármutek, že jsme Boha urazili a ošklivost
nad spáchanými hříchy.
Takový upřímný a srdečný zármutek nad hříchy měl
král David.
Když mu prorok Nathan jeho veliký hřích
připomenul, často a mnoho proto plakával, vinu svoji 81
na mysl uváděl, Boha za odpuštění prosil a již nikdy jej
hříchem nehněval. Podobně činil sv. Petr; když na něho
Pán Ježíš v domě Kaifášově pohlédl, a on se při tom roz
pomenul a poznal, jak velice chybil, vyšel ven a hořce

plakal; od té doby byl vždy živ svatě. Maria Magda
lena na znamení lítosti hříchy své oplakávala tak, že
slzamisvýminohyPána Ježíše smáčela.Marnotratnýsyn
sám s sebou byl nespokojen a jednání své měl v oškli
vosti, což ukázal tím, že řekl: „Vstanu a půjdu k otci“
a také to učinil. Všem těmto a mnohým jiným, kteří po
dobně lítost nad hříchy svými v srdci měli, třeba při tom
ani neplakali (lotr na kříži, publikán ve chrámě), byly
hříchy jejich odpuštěny. Podobně 1 vy, m. d, budete moci
očekávati odpuštění hříchů svých od Boha jen tenkráte, když
budete míti nad nimi opravdovou, náležitou lítosf.

II. Aby lítosť pravého kajicníka byla náležita a Bohu
se líbila tolik, že by mu pro ni hříchy odpustiti chtěl,
má míti čtyry vlastnosti, jak o tom čteme v kate

chismu:

Lítost pravého kajicníka jest: 1. vnitřní,

2. nadpřirozená, 3. nade všecko, 4. obecná.

O lítost) vnitřní.
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© Jaká
mábýti
lítosť
pravého
kajicníka?
Lítos
která nemá všecky tyto čtyry vlastnosti, jest k odpuštění
hříchů nedostatečna, neplatna; jest jako falešný, neplatný
peníz, za který se nic nedostane, ač se dobrému zcela
podobá. Která jest první vlastnost lítosti?
ad 1. Aby kněz poznati a rozsouditi mohl. zdáli
kajicník odpuštění hříchů jest hoden neb ne, potřebuje
nejen hříchy jeho znáti, ale také věděti, má-li nad nimi
v srdci lítosť čili nic. Proto musí mu kajicník při
zpovědi sám pověděti, zdali hříchů svých opravdu lituje.
To děje se tak, že říká kajicník, když všecky své hříchy
pověděl, slova lítosti, jež se v katechismu nalézají,
a o nichž hned na počátku přípravy jsem vám řekl, že
má se jim naučiti každý dobře na paměť. Kdo umí již
říkati slova ta z paměti? Ostatní ať naučí se jim co
nejdříve.
Slyšely jste již dříve, že takové zevnější osvěd
čování lítosti slovy, a kdyby při tom někdo i plakal,
není lítosť sama. Slova ta nemají před Bohem žádné
ceny, nevycházejí-li z pravé lítosti, z upřímného zá
rmutku nad hříchy,t. j. jestli hčíšník všecko, co ve slovech
těch říká, také opravdu v srdci necítí, jestli se opravdu
nad hříchy svými nermoutí, je za největší zlé nepovažuje,
jich si neoškliví, aniž si upřímně přeje a žádá, aby se
jich byl nedopustil. Kdyby při slovech těch hříšník
lítosti +v srdci nepocítil, jest jednání jeho lež a přetvářka,
kterou klame kněze a chtěl by oklamati 1 Pána Boha,
kdyby to možné bylo. Kterakž tedy může očekávati
odpuštění hříchů svých od Boha, který dobře zná
podvodnéjeho jednání ? Hřišník,jenž pouze slova lítosti
říká, ale hříchů svých v ošklivosti nemá, nad nimi se
nermoutí, nemá lítosti nad hříchy žádné, protože lítosť
nad hříchy není odříkávání slov, ale jest upřímný
a srdečný zármutek, jehož on však nepocituje. Protože
ale lítosti nemá, není hříšník takový kajicný, nemůže
odpuštění hříchů dosáhnouti a sv. zpověď mu není nic
platná, čili zpovídá se neplatně. Jak velice se tedy
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klame, kdo spokojuje se pouhým odříkáním slov lítosti
a myslí si, že to postačí, jen když od kněze rozhřešení

dosáhl

Aby Pán Bůh lidem ukázal, kterak při lítosti
mnohem více záleží na tom, co jest v srdci než na
zevnějšku, dal židům, kteří měli v obyčeji na znamení
lítosti roztrhnouti roucho své (Kajfáš) oznámiti skrze
proroka tato slova: „Protož praví Hospodin: obraťte
se ke mně celým srdcem svým. Roztrhněte srdce vaše
(t. j. naplňte "srdce bolestí, zármutkem, lítostí nad
hříchy) a ne roucha vaše, a obraťte se k Hospodinu
Bohu svému.“ (Joel 2, 12.)
Lítost pravého kajicníka nesmí tedy býti pouze na
jazyku, ve slovech, ve tváři, ale musí naplňovati srdce
jeho upřímným zármutkem, ošklivostí nad hříchy s přá
ním, aby se jich byl nedopustil, čili jedním slovem —
lítosť pravého kajicníka musí býti předně vnitřní.
Jaká má býti lítosť nad hříchy předně ? Kdy jest
lítosť pravého kajicníka vnitřní? Která jsou ta slova
lítosti? Kdy říká kajicník tato slova lítosti? Proč má
kajicník říkati knězi tato slova lítosti? Co musí kajicník
při slovech těch cítiti v srdci svém ? Kdyby tak necítil,
jaký byl by toho následek? O kom říkáme tedy, že má
lítost vnitřní?

Lítost vnitřní má ten, kdož ne pouze slova
lítosti říká, ale hříchy své opravdu si oškliví
a protož i upřímně žádá, aby se jich byl ne
dopustil.
Kdo jen slova lítosti říká, ale hříchů
svých v ošklivosti nemá, nad nimi se ne
rmoutí, ani se věčných trestů bojí, ten nemá
lítosti a není kajicný.
Která jest druhá vlastnost lítosti?
ad 2. Hřích mívá zlé následky již zde na zemř
a škodí lidem, že je připravuje o přirozené, t. j. ve
zdejší. k vezdejšímu životu potřebné dary a statky.
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Marnotratnosť mívá za následek chudobu, nestřídmosť
nemoc i smrť; prozradí-li se hřích, mívá hříšník hanbu
a posměch, trpí škodu na jmění, na cti bývá 1 od
lidí trestán bitím, žalářem a p. Také působí hřích
vždycky nepokoj svědomí, které činí hříšníku výčitky
ve dne i v noci (Kain) a bázní jej naplňuje (bratří
Josefovi) tak. že se stále prozrazení obává a se leká.
Snad jste podobného nepokoje samyjiž zakusily | Tyto
následky hříchu nazýváme přirozené, že přirozeným
t. j od Boha ustanoveným pořádkem a během věcí za
hříchem přicházejí. Když takové přirozené následky
hříchu se dostaví, působí hříšníku ovšem v srdci zá
rmutek, budí u něho lítosť. (Žák má lítosť, když dostal
špatnou známku.) Lítosť, která z uvedených přirozených
následků hříchů, tedy z příčin přirozených povstává,

slovelitosť přirozená.

Z jakých příčin litují někdy lidé hříchů svých?
Které jsou přirozené příčiny lítosti nad hříchy ? Proč
říká se těmto následkům hříchu přirozené následky ?
Jakou lítosť má, kdo lituje hříchů svých z příčin
přirozených ?
Hřích těžký má ale také ještě následky jiné, než
přirozené a ty jmenujeme nadpřirozené. Nadpřirozené
nazývá se všecko, co se na Boha a na život věčný
vztahuje. Boha a věcí nadpřirozených svými smysly
a pouhým rozumem poznávati nemůžeme; známe Je
toliko od Boha, který nás o nich poučil ve svém
zjevení, ve 8v. náboženství. Nadpřirozené následky
hříchu jsou tedy ty, které týkají se Boha, věčného
života, naší duše a které jen z pravého náboženství
poznávati můžeme. Opakuj, které jsou nadpřirozené
následky hříchu?
Sv. náboženství učí nás o hříchu a jeho následcích,

že jest hříchnejvětší

urážka Pána Doha,

jenž jest bytosť nejdokonalejší, nejvyšší naše dobro,
jenž jest nejvýš svatý a spravedlivý a proto hřích nade
všecko nenávidí a trestá. Hříšník dává na jevo, že
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jsou mu hřích a tvorové na zemi milejší než Bůh, takto
Bohem pohrdá. Hříšník dává přednosť netoliko tvorům,
ale samému ďáblu, který jej ku zlému vábí. Hříšník
pohrdá Bohem 1 proto, že činí, co Bůh zapovídá jako
by Boha ani nebylo, neb jako by Bůh neměl mu co
poroučeti. Čemu učí nás sv. náboženství o hříchu
a o jeho následcích, předně? Proč jest hřích největší
urážka Pána Boha?

Hřích jest dále největší

nevděk, jehož se

hříšník k Bohu dopouští, an za všecko dobré, jež denně
od Něho přijímá splácí urážkou největší; tím pak stává
se hříšník zároveň nehodným dalších dobrodiní Božích
j zásluh Kristových. — Čeho dopouští se hříšník proti
Bohu?

Dále učí nás sv. náboženství o hříchu, kterak
zároveň duši škodí, že nadpřirozený život její (milosť
posvěcující) oslabuje a hubí, kterak duši naši, jež jest
obraz Boží poskvrňuje a činí ji před Bohem ošklivou,
jako jest sám ďabel; tím připravuje nás hřích také
o lásku Boží a hněv jeho na nás uvaluje.
Hřích těžký připravuje nás konečně o zásluhy
našich skutků dobrých a působí, že člověk nemůže
žádných zásluh u Boha S81získati, pokuď hřích ten na
duši jeho jest. Nejvíce škodí hřích těžký naší duši, že
připravuje ji o Život věčný a jest příčinou věčných

trestů v pekle, čili že hříchem ztrácíme

a zasluhujeme

pekla.

nebe

— Kterakškodíhřích,

zvláště hřích těžký naší duši?

Z toho všeho patrno, že hřích, který jest největší
urážkou Boží, největším nevděkem k Bohu a který naší
duší působí největší škodu, jest opravdu něco na nejvýš

ošklivého,ohavného,že jest největší

zlé.

Pověz krátce, které jsou nadpřirozené následky
hříchu? Odkud poznáváme tyto následky hříchu ?
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kdo o těchto nadpřirozených následcích hříchu uva
žuje a uvádí 8i na mysl, jak také sám tolik těžce urazil
Pána Boha, bytosť nejdokonalejší, svého Stvořitete a nej
většího dobrodince, jak k Němu byl nevděčný, musí se
ovšem zhroziti těch trestů, kterých zasloužil. Když si ale
vzpomene, že Bůh jest také nejvýš milosrdný a že jest
hotov 1 toto mu všecko odpustiti, povstane v srdci hříš
níka zároveň láska k Bohu tak dobrótivému, a láska ta
vede člověka k tomu, že ho hřích jeho mrzí a trápí, a že
s1 ho oškliví, čili že ho lituje.

Kdo lituje hříchů svých pro tyto nadpřirozené

jejich následky čili z příčinnadpřirozených,má lítost

nadpřirozenou.

K takové lítosti nemůže ale člověk

dospěti pouze přirozenými silami svými (rozumem a
vůli), které následkem hříchu dědičného jsou oslabeny,
k tomu potřebuje pomoci od Boha. Pomoci takové

dostává se nám od Ducha sv. skrze nadpřirozenou

milost Boží.

Bez milosti Boží nemůže člověk vůbec nic činiti, ba

ani mysliti a chtíti, co ku spasení slouží a vede.: Řeklf
o tom sám Pán Ježíš: „beze mne nic činiti nemůžete.“
(Jan 15, 5.) A jindy praví: „žádný nepřichází k Otci,
jedině skrze mne.“ (Jan 14, 6.) A sv. apoštol Pavel do
svědčuje: „ne že bychom dostatečni byli mysliti něco sami
ze sebe, jakožto sami ze sebe, ule dostatečnosť naše jest
z Boha“ (2. Kor. 3, 5.). A po druhé dí: „Bůh zajisté
jest, který působí v nás 1 chtění 1 vykonání -podle dobré
vůle své“ (Filip. 2, 13.). I sám o sobě dí tento veliký
apoštol národů: „milostí Boží jsem, co jsem“ (2. Kor.
15, 10.). Proto také jen milosť Boží jest to, která veda
hříšníka ku pokání a k lítosti nadpřirozené; lítosť, která
není z milosti Boží ku pokání, k odpuštění hříchů a proto
1 ku spasení nestačí,

Kdo pomáhá hříšníku, aby mohl míti nad hříchy
svými lítosť nadpřirozenou? Která lítosť nad hříchy
jmenuje se nadpřirozená? O kom tedy řekneme, že
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má lítosť nadpřirozenou ? Které jsou nadpřirozené pří
činy lítosti?

Lítost nadpřirozenou má, kdo s pomocí
milosti Boží a pro nadpřirozené příčiny hříchů
svých lituje.
Nadpřirozené příčiny lítosti jsou ty, které
jen z pravého náboženství poznáváme, jako:
že hříchem nebe ztrácíme a pekla zasluhu
jeme, že Boha, nejvyšší a lásky nejhodnější
dobré urážime, že hřích ohavný jest a nej
vyšší zlé.
K odpuštění hříchu ve svátosti pokání jest ne
zbytně třeba, aby měl hříšník nad svými hříchy lítosť
nadpřirozenou ; pouze přirozená lítosť nad hříchy k od
puštění jich nepostačuje. Kdy má hřišník jen přiro
zenou lítost nad hříchy?
Taková lítosť nemůže se Bohu líbiti a hříšníkovr
odpuštění hříchů jeho zasloužiti proto, že by jí hříšník
neměl, hříchů svých by nelitoval a snad by se z nich
spíše těšil, kdyby se ony přirozené následky jejich
nebyly dostavily. Zloděje mrzí. že kradl, jen když je
přistížen a trestán, jinak se těší, že se mu krádež po
vedla. Kdo toliko přirozenou lítosť nad hříchy má,
nelituje hříchů všech, nýbrž jen těch, které mu uško
dily; ba nelituje ani hříchů, ale jen těch jejich zlých
následků. Kdo má jen lítosť přirozenou, nelituje hříchů
k vůli Bohu, že jej rozhněval, ano na.Boha si při tom
ani nevzpomene, ale Jituje jich jenom k vůli sobě,-že
sám musí pro ně trpěti a lítosť taková přestává oby
čejně ihned jakmile přestává přirozený onen následek
hříchu. Taková lítosť nepřivede hříšníka k tomu, aby
hříchů svých zanechal a se polepšil, nýbrž aby dělal
je opatrněji a jen tenkráte, když se následků zlých
obávati nemusí.
Kdo však lituje hříchů svých toliko- k vůli sobě
a ne k vůli Pánu Bohu, jest před Bohem, jako by
lítosti neměl ; hříšník takový není kajicný a tudíž od
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puštění hoden, jak vidíme i na mnohých příkladech,
© nichž nám vypravuje písmo sv. Takovou lítosť pouze
přirozenou měl král Saul. Když mu Samuel jménem
Hospodinovým oznámil: „Proto tedy, že jsi zavrhl
řeč Hospodinovu (t. j. Pána Boha neuposlechl), za
vrhl také tebe Hospodin, abys nebyl králem,“ lito
val Saul neposlušuosti své a řekl: „Zhřešil jsem, že
Jsem přestoupil řeč Hospodinovu“ (I. Král. 15, 23.)
Že pak líto mu bylo pouze královské koruny, nic
neprospěla mu lítosť jeho, ani vyznání. Syrský král
Antioch velice sužoval Israelské, chrám Hospodinův
oloupil a modloslužbou zneuctil. Bůh dopustil naň
nemoc bolestnou a ošklivou tak, že tělo jeho za živa
červi prolezali, maso s něho opadávalo a zápach ne
smírný od něho vycházel. Tu teprve želel Antioch svých
ukrutností a sliboval napravení. Že ale lítosť jeho: jen
přirozená byla, nedosáhl milosrdenství, ale bídně za
hynul.
Je-li však lítosť přirozená spojena s lítostí nadpři
rozenou, pak ovšem odpuštění hříchů nepřekáží. Lítost
přirozená 1 sama o sobě může hříšníku

prospěti, že při

vádí jej někdy k lítosti nadpřirozené. Často bývá totiž
trest, kterým Bůh zde na zemi hříchy naše stíhá, příčinou,
že srdce hříšníka milosti Boží přístupným se stává, a hříšník
pak upřímně k Bohu se obrací a pravé pokání činí.

Jaká má býti lítosť pravého kajicníka, za druhé ?
Kdo má lítosť nadpřirozenou? Které jsou nadpřiro
zené příčiny lítosti? Z jakých příčin jiných litují někd
lidé hříchů svých ? Které jsou přirozené příčiny lítosti?
Jaká jest pak lítosť jejich? Proč nepostačuje k odpu
štění hříchů lítosť jen přirozená? Kteří dva muži v Zá
koně Starém měli jen přirozenou lítost?

Měl by
lítost a že
nebyl
py
kajicný,
kdojenbypřirozenou
jen proto litoval,
hřích
svými se zahanbil, že časnou škodu utrpěl,
zdraví pozbyl a z podobných příčin pouze
přirozených.
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Nadpřirozená lítosťjest dvojí: a) dokonalá,
b) nedokonalá.
aďd a) Pravili jsme již, že nadpřirozená lítosť nad
hříchy děje se pro Boha a povstává z lásky k Němu.
Láska k Bohu není však vždy stejná, jako stejná nebývá
láska dítek k rodičům. Víte samy, kterak některé dítky
nikdy nehněvají rodičů, ale poslouchají jich rády, aniž by
musely býti kdy trestány; u jiných jest však metla ne
zbytna, protože poslouchají jen když jim rodiče něco slíbí,
anebo jim pohrozí trestem. Které z nich více milují své
rodiče? Ty druhé milují je málo, neb docela nic. Tak
přeje 81 a žádá Důh 1 od nás, abychom jej poslouchali,
jako dítky dobrého otce, pouze z lásky k němu, a proto
také báli se jej pohněvati Lásku k Bohu máme míti
především proto, že jest Bůh bytosť nejdokonalejší, nej
vyšší dobré a proto 1 hoden, abychom jej milovali co nej
více, čili nade všecko. Kdo z uvedené příčiny, že jest Bůh
bytost nejdokonalejší, nejvyšší dobré, Boha nade všecko

miluje, miluje jej pro něho samého, bez ohleduna to,
jestli mu dobré dává, neb ne, a miloval by jej tak i kdyby
mu Bůh dobrého nedával. Láska křesťana takového jest
tak velika a dobra, že již lepší býti nemůže, čili jest doko
nalá. Čím více koho milujeme, tím více přejeme mu jen
co dobré jest, a mrzí nás, stalo-li se mu něco zlého, ne
milého. Když bychom sami toho byli příčina, že se mu
něco nemilého stalo, pak s1 jistě skutek svůj velice oškli
víme, ho litujeme. Čím více koho milujeme, tím více bo
jíme se ho pohněvati a tím více mrzí nás, litujeme toho,
stalo-li se to skutečně. Kdo tedy Pána Boha opravdu nade
všecko miluje, toho bude také trápiti, že zhřešil, že Boha

hříchem urazil, bude toho litovati proto, že Bůh jest

nejvyšší dobré, bytosť neskončeně dokonalá,
jehož nade všecko pro něho samého miluje.
Kdo z takovéto lásky k Bohu hříchů svých lituje. má

lítosť

dokonalou.

— O kom řekneme, že má nad

hříchy lítosť dokonalou ?
Ovšem nevylučují se při tom i jiné nadpřirozené pří

činy lítosti (které jsou ještě jiné nadpřirozené příčiny lí
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tosti nad hříchy mimo tu, že jsme hříchem Boha urazili?),
ale láska k Bohu musí k lítosti dokonalé samojediná po
stačti, t j. kajicník, jenž má nad hříchy svými lítosť do
konalou litoval by hříchů svých, 1 kdyby se nemusel báti,
že pro ně nebe ztratí, litoval by hříchů svých, 1 kdyby
pekla nebylo.,
Kolikera jest lítosť nadpřirozená? Z kterých příčin
musíme litovati hříchů svých, aby lítosť naše byla doko
nalá? Odkud pochází lítosť dokonalá? Takovou lítosť měl
sv. Petr, který jedině proto tak hořce oplakával hřích
svůj, že Pána Ježíše nade všecko miloval. I Marie Magd.
měla lítosť dokonalou; řeklf 6 ní sám Pán Ježíš, že „mi
lovala mnoho“ a proto že se jí „odpouštějí hříchové
mnozí“ (Luk. 7, 47.).
Protože lítosť dokonalá pochází toliko aneb aspoň
především z lásky, a to té nejlepší lásky k Bohu, líbí se
Pánu Bohu tolik, že odpouští tomu, kdo lítost dokonalou
má, hříchy jeho 1 bez sv. zpovědi tenkráte, když by se
z nich zpovídati (svátosť pokání přijati) nemohl, ač by si
toho toužebně přál (ku př. při náhlém úmrtí); při tom
musí ovšem míti křesťan upřímnou vůl zpovídati se (když
by nezemřel) co nejdříve bude moci. — Co působí lítosť
dokonalá? Kdy jest lítosť hříšníka dokonalá? Odkud po
chází lítosť dokonalá ?

Lítosť jest dokonalá, když hříchů svých
opravdu litujeme, že jsme urazili Boha, toto
nejvyšší dobré, tuto neskončeně dokonalou
bytosť, jehož nade všecko pro něho samého
milujeme.
Dokonalá lítosť pochází z lásky k Bohu
úsobí odpuštění hříchů, prve nežli člověk
vátosť pokáni přijme, pakli jen žádosť má,
zpovídati se co nejdříve.
ad b) Dítky, které mají jen malou lásku k rodičům
svým, aneb uemají k nim lásky žádné, poslouchají jich
jen proto, aby nebyly trestány, aneb, aby slíbenou odměnu
obdržely; a když chybily litují více, aneb výhradně jen

88

O litosti nedokonalé.

proto chyby své, že se bojí trestu, aneb že je mrzí ztráta
odměny slíbené. Také někteří lidé mají tak malou lásku
k Bohu, že by jimi ta láska sama nepohnula a nevedla
jich k tomu, aby Pána Boha vždy poslouchali. Proto sli
buje Bůh lidem odměnu v nebi a hrozí jim tresty věčnými
v pekle, aby poslouchal: Boha a báli se hněvati jej, když
ne z pouhé lásky, aspoň pro tuto odměnu, neb z bázně
před tresty. Když někdo zhřešil u pak uvažuje, že učinil
něco, co se Bobu nelíbí, co jest před Bohem šeredné
a ošklivé, a co Bůh trestá ztrátou nebe 1 tresty věčnými
v pekle, pak ovšem ztráty nebe želí, trestů věčných se
bojí a proto hříchu svého libuje. Kdo lituje hříchů svých

proto,žejimi nebe ztratil a pekla zasloužil a pro
tu ošklivosť a šerednosť hříchů před Bohem

(ošklivosť nadpřirozenou, kterou ze sv. náboženství po
poznáváme), má sice také lítosť nadpřirozenou, protože
jsou to příčiny nadpřirozené, avšak tato lítosť jeho jest

nedokonalá,

protože pohnutky a příčinyjejí jsou méně

šlechetné a Bohu milé, než při lítosti dokonalé. Kdo má
lítosť nad hříchy nedokonalou, t. j. koho více mrzí tresty
věčné, než urážka Boží, ukazuje, že má k Bohu málo
lásky. — Jaká může býti lítosť nadpřirozená, za druhé?
Kdy jest lítosť nadpřirozená nedokonalá ?
Protože lítosť nedokonalá pochází mnohem více z bázně
před tresty věčnými, než z lásky k Bohu, odpouští Bůh

pro ni hříchy lidem jen ve svátosti pokání, když
totiž se z hříchůsvých vyznávají a úmysl mají se
polepšiti
a více nezhřešiti; když také za odpuštění jich
žádají
a je pro zásluhy Ježíše Krista očekávají čili
doufají.
Kdo by sice hříchů svých litoval. ale z nich se
vyznati nechtěl a za odpuštění neprosil, nemohl by ho
ovšem také obdržeti. Kdo by hříchů svých litoval bez na
děje na odpuštění, litoval by marně jako Jidáš. Doufati
v odpuštění hříchů můžeme vždycky, 1 kdyby hříchy naše
byly převeliké a přemnohé, neboť daleko větší jsou zásluhy
Pána Ježíše a milosrdenství Boží. Jako otec na návrat syna
marnotratného, tak čeká 1 Bůh na obrácení naše; ano Bůh
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sám milostí svou hříšníka vyhledává a ku pokání vzbuzuje,
kajícího laskavě přijímá a rány duše jeho léčí. Podobenství
o milosrdném Samaritanu a o ztracené ovci dosud na
každém kajícím hříšníku ve svátosti pokání se naplňuje.
Bojí-li se hříšník ztráty nebe a trestů věčných tolik,
že proto hříchů svých lituje, ukazuje, že 81 přeje, aby
s Bohem spojen zůstal a v nebi věčně se radoval, čili že
netoliko z bázně hříchů svých lituje, ale také Boha nejvýš

spravedlivého aspoň 81vážiti a milovati

počíná,

neboť

počátek touhy po Bohu jest také počátek lásky k němu.
Co jest lítosť nedokonalá? Odkud pochází lítosť ne
dokonalá? Kdy jen působí odpuštění hříchů ?

Lítost jest nedokonalá, když litujeme hří
chů svých, poněvadžjsme pro ně nebe ztratili
a pekla zasloužili, aneb poněvadž hřích sám
v sobě šeredný a ošklivý jest.
Nedokonalá lítost pochází nejvíce z bázně
pekla a působí odpuštění hříchů jenom ve
svátosti pokání, pakli člověk má zároveň
opravdový úmysl, nehřešiti více, pakli odpu
štění hříchů od Boha doufá a jej, jakožto pů
voda všeliké spravedlnosti, milovati počíná.
Abyste, m. d., poznaly, jaký jest rozdíl mezi lítostí
nad hříchy dokonalou a nedokonalou, ukážu vám to na
příkladu: Dva bratří učili a chovali se ve škole špatně
tak, že obdrželi 1 špatnou správu, kterou otci svému
k nahlédnutí a podpisu "měli předložiti. I mrzelo to oba
velice.a se strachem ubírali se k domovu. Starší pravil:
Mrzí mne to velmi, že mám špatnou správu, neboť vím,
jak tatínek je přísný a proto nás jistě citelně potrestá,
a slíbených nových šatů také nedostaneme, K tomu dodal
mladší bratr: Zasloužili jsme 81 zajisté přísný trest, že
jsme špatným chováním spůsobili otci takový zármutek, a já
bych milerád i nové šaty opustil, 1 ten největší trest pře
trpěl, jen kdyby se dobrý otec náš nad chováním naším
nermoutil a na nás nehněval. Chování naše mrzelo by mne
1 kdybych věděl, že mne otec ani trestati nebude. —

30

Máme se snažiti, abychom dospěli k litosti dokonalé.

Který z těch dvou synů byl asi hodnější? Proč litoval
starší? Jaké lítosti hříšníka podobá se lítosť syna staršího ?
Z které příčiny litoval syn mladší? Jaké lítosti hříšníka
jest tato jeho lítosť podobna? Který z obou synů měl
větší lásku k otci? Který z obou zasloužil spíše odpu
štění? Také by otec zajisté mladšímu synu odpustil mno
hem spíše a raději než staršímu, kdyby hovor jejich slyšel.
Z příkladu toho můžete nahlédnouti, oč jest lítost
dokonalá krásnější, šlechetnější, a proč Bohu více se líbí,
než lítosť nedokonalá. Jako lidé, tak 1 Bůh odpouští ra
ději a více tomu, kdo jej více miluje, jako to řekl P. Ježíš
o Maru Magd.
Proto, ač k odpuštění hříchů ve svátosti pokání po

stačí lítost pouze nedokonala, máme

se přec

sna

žití abychomdospěli klítosti dokonalé;

čím lepší jest naše lítosť nad hříchy, tím jest 1 Bohu mi
lejší a tím 1 odpuštění hříchů jistější. Tak 1 syn marno
tratný měl na počátku lítosť pouze nedokonalou. Uvažuje
o své bídě trápil Re nad ní a pravil: „Jak mnozí ná
jemníci v domě otce mého mají hojnosť chleba, já pak
zde hladem hynu.“ Toť obraz lítosti nedokonalé! Když
však se při tom rozpomenul 1 na dobrotu a lásku svého
otce, jíž se mu doma v tak hojné miře dostávalo, tu i on
naplňuje srdce své láskou k otci, lituje poblouzení svého
proto, že otce zarmoutil a se od něho odloučil, touží po
opětném spojení 8 ním, a proto umiňuje si, že se k němu
navrátí, řka: „Vstanu a půjdu k otci a dím jemu: Otče,
zhřešil jsem proti nebi a před tebou: jižť nejsem hoden
slouti synem tvým: učiň mne jako jednoho z nájemníků
svých.“ Toť obraz lítosti dokonalé. neboť nejde synu marno
tratnému více o to, aby nasytil hlad svůj, aby byl doma
a měl se dobře u svého otce, ale jen o to, aby mu otec
odpustil, nehněval se naň a dovolil mu býti v domě svém,
třeba jen jako služebníku.
Když Josef egyptský svým bratřím poznati se dal
a řekl: „Já jsem Josef, bratr váš!“ ulekli se velice v do
mnění, že bude Josef trestati provinění jejich, jehož
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opravdu želeli. Když ale bratr jejich laskavě je objímal
a ujišťoval, že jim všecko odpustil, naplnilo se srdce jejich
láskou k bratrovi a láska ta působila jim mnohem větší
lítost nad tím, že bratra svého prodali, než prve bázeň
před trestem.
A tak dosud, čím větší má kdo láaku k Bohu, tím
jest 1jeho lítosť nad hříchy větší, lepší, dokonalejší. Proto
1 vy, abyste k lítosti dokonalé dospěly, snažte se vzbuditi
v srdci svém co možná největší lásku k Pánu Bohu uvažu
jíce, že jest Pán Bůh takové lásky vaší nade všecko
hoden pro svoji nejvyšší dokonalosť 1 kdyby vám nedával
vždy hned, čeho s1 od Něho žádáte. Abyste dovedly lítosť
dokonalou nad hříchy svým: vzbuzovati z paměti, naučte
se dobře z katechismu (str. 71.), kterak vzbuzuje se láska
k Bohu; tam naleznete také slova, jimiž nejvhodněji Pánu
Bohu lítost dokonalou projeviti můžete. Až se modlitbě
té naučíte, modlete se ji každodenně pozorně a nábožně
a to nejen teď před sv. zpovědí, ale 1 potom pokaždé
u večer, když jste svědomí své vyzpytovaly.

Dokonalou
svémvzbuzovati

lítosf£ nad hříchymámev srdci
častěji, 1 když nejdemeku sv.

zpovědi. Zvláště máme zbuditi ji pokaždé, když jsme
těžce zhřešili a nemůžeme hned avátosť pokání přijati.
Kdybyste tak nešťastny byly a do těžkého hříchu upadly,
ihned se vzpamatujte a zvolejte nábožně: „O Bože, lituji
toho srdečně, protože Tě nade všecko miluji. Prosím Tebe,
odpusť m1 provinění mé; nechci, nebudu toho více činiti.“
Při tom máme 81 umiňovati, že svátosť pokání přijmeme
co nejdříve. Jest velice škodlivo, ano nebezpečno v téžkém
hříchu bezstarostně trvati; čím déle kdo v něm prodlévá,
tím více se hřích v srdci člověka zakořeňuje a posiluje a tím
tíže lze se ho pak zbaviti. Jak hrozné bylo by, kdyby
nás ve stavu těžkého hříchu překvapila smrf a přec řekl
Pán Ježíš: „Bdětež; nevíte dne ani hodiny!“ Jakž smí
tedy někdo spoléhati se, že bude živ ještě dlouhá léta!
Když by někdo měl přijati některou svátost, ku př.
nejsvět. svátosť oltářní, a vzpomenul

by 81, že má hřích
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těžký, z něhož se zpovidati nemůže, má ve chvíli té vzbu
diti nad ním lítosť dokonalou. Podobně má učiniti, kdo se
oetnul v náhlém nebezpečí smrti (při požáru, povodni,
pádu, v náhlém těžkém onemocnění); a také umírajícím

| mají
seslova
lítosti
dokonalé
předříkávati
Dobře
jest
vzbudit: lítost dokonalou každého večera, než ulehneme,
když jsme svědomí své vyzpytovali; neboť nevíme nikdy,
zdalh nás Pán Bůh třeba ještě téže noci náhle nepovolá
před svůj soud; stalo se tak již mnohým, že 1 ve spaní
náhle zemřeli. Dobré dítě, když ví, že otce mnoho po
hněvalo, lituje a prosí za odpuštění ihned, jinak by ani
V noci spáti nemohlo vědouc, že se naň otec hněvá; když
mu otec odpustí, spí pokojně. Tak bude moci 1 křesťan spáti
pokojně, když před spaním vzbudil nad hříchy svými lítosť
dokonalou, an má to vědomí, že se hněvu Božího báti ne
musí. — Kdy máme vzbuditi nad hříchy svými lítosť do
konalou mimo přijetí svátosti pokání?

ad. 3. Která jest třetí vlastnost lítosti nad hříchy?
Čím větší potká někoho neštěstí, buď že něco
ztratil, neb jinou škodu utrpěl, tím více ho to mrzí,
tím větší mívá nad tím lítost. Když dítě ztratí milou
hračku, nebo ztratí otce, kdy více lituje? Kdyby více
litovalo hračky než otce, bylo by to dítě hodné? Oči
jsou vám zajisté tak drahé, že byste je nedaly ani za
všecky peníze. Když by o ně přišel někdo svou vlastní
vinou, jak by ho to asi trápilo! Tak želí lidé ztráty
zdraví víc, než ztráty majetku; největší pak ztráta na
zemi jest ztráta pozemského života, neboť ten jest nám
ze všeho nejmilejší. Ztráta života pozemského není ale
ještě největší neštěstí pro člověka, neboť byla-li duše
v posvěcující milosti Boží, dostává se jí života věčného,
který má cenu nesmírně větší, než život vezdejší,
1 kdydy byl ten nejšťastnější. Kdo však ztratil milosť
posvěcující, ztratil Boha, Otce nebeského, to největší
dobro, jež nadevšecko miluje, ztratil zároveň život
věčný, a to jest o mnoho a mnoho větší ztráta, daleko
větší, nesmírně daleko větší neštěstí, než ztráta života
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pozemského. V neštěstí tak hrozné upadá člověk každým
těžkým hříchem, a pokud se hříchu takového nesprostí,
jest stále tak, jako by na tenké nitce visel nad hroznou
propastí. Každé chvíle může se nitka přetrhnouti,'může
člověk zemříti, a v strašné propasti (v pekle) na věky
zahynouti.
Protože tedy těžký hřích největší neštěstí na nás
uvaluje, má nás hřích ten více trápiti, mámevíce lito
vati, že jsme těžce zhřešili, že jsme bříchem svým
Boha urazili, nebe ztratili a pekla zasloužili, než
bychom litovali ztráty toho, co nám na světě nejmi
lejšího jest, 1 kdyby to byl náš život.

Kdo takto lituje hříchu svého, má lítosť nade
všecko a to jest třetí vlastnosť lítosti nad hříchy
pravého kajicníka. — Jakou vlastnosť má míti lítosť
pravého kajicníka, za třetí? Jakou vlastnost má míti
předně? za druhé? O kom řekneme, že mai lítosť nade
všecko ? Proč máme hříchů svých litovati nade všecko ?
A kdyby někdo hříchem svým sebe více získal, ku př.
bohatství, úřad, kdyby trestu ušel, a pod., přec musí
ho litovati nade všecko, musí ho nenáviděti proto, že
jím Boha urazil a mnohem více ztratil a utrpěl na
duši, neboť „co prospěje, kdyby člověk celý svět získal,
ale na duši škodu trpěl.“ (Mat. 16, 26.)
Koho by hřích a následky jeho nemrzely tolik,
jako ztráta milé mu věci pozemské, kdo by něčeho
jiného více litoval, než-li toho, že Boha urazil, nebe
ztratil, pekla zasloužil, neměl by lítosti nade všecko,
nebyl by kajicný; lítosť jeho by k odpuštění hříchů
nepostačovala.
Jaká má býti lítosť pravého kajicníka, za třetí?
Kdo má lítosť nade všecko?

Litosť nade všecko má, kdo se více rmouti,
že Boha urazil, než-li kdyby to byl ztratil,
Co mu na světě nejmilejšího jest.
Komu by čeho jiného vice líto bylo, než-li

toho, že Bohaurazil a pekla zasloužil, ten
by neměl lítosti, a nebyl by kajicný.
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ad 4. Čtvrtá vlastnosť lítosti pravého kajicníka
jest, že má býti obecná.
Protože každý těžký hřích
největší zlé jest, každým Doha nejvíce urážíme, nebe
ztrácíme a pekla zasluhujeme, potřebí jest, abychom
všech těžkých hříchů svých nade všecko litovali, ani
jediného nevyjímajíce a o každém si upřímně přáli,
aby se byl nestal.
Kdo všech hříchů svých lituje a o každém si
upřímně přeje, aby se byl nestal, má lítosť nad hříchy
obecnou. Kdo by třeba jen jednoho těžkého .hříchu
nelitoval, t. j. komu některý, třeba jen jediný jeho
hřích stále by se líbil tak, že by si ho nic neošklivil
a vzdáti se ho nechtěl, tomu by lítosť jeho nebyla nic
platna, třeba by litoval dobře všech hříchů ostatních.
Ani ty hříchy, kterých lituje mu nemohou býti odpu
štěny, neboť ve svátosti pokání odpouštějí se buď všecky
těžké hříchy neb žádný.
Kdo nelituje všech těžkých hříchů, Čili nemá
lítosti obecné, není-hříšník kajicný, a lítosti ani nemá,
protože lítosť nad hříchy jest srdečný a upřímný zá
rmutek, že jsme Boha urazili a ošklivosť nad spácha
nými hříchy (všemi), což však není u toho hříšníka,
jenž nelituje hříchů všech.
Proto lituje při zpovědi kajicný hříšník 1 těch
hříchů, na něž si snad při zpytovávní svědomí nevzpo

menul, říkaje: „Iěchto a všech jiných hříchů, které
snad ještě na sobě mám, srdečně lituji..
Kdyžby při tom někdo všedních hříchů všech ne
litoval, není proto sice zpověď jeho neplatná, avšak
odpouštějí se mu jen ty hříchy všední, kterých lituje;
bez lítosti neodpouští se žádný, ani všední hřích. Když
by někdo při sv. zpovědi hříchů těžkých neměl a ze
všedních žádného nelitoval, byla by zpověď jeho ne

platná, protože by se mu žádného odpuštění dostati
nemohlo.
Kdy jest lítosť kajicníka obecná? Proč máme li
tovati hříchů všech? Jaký byl by následek toho, když
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by někdo třeba jen jediného těžkého hříchu nelitoval ?
Jest zpověď neplatná, když by někdo všedních hříchů
nelitoval?

Lítost obecnou má, kdo lituje všech hříchů
svých, o každém sobě přeje, kdyby se nikdy
byl nestal.
Kdo by i jenom jediného těžkého hříchu
neželel, nemá litosti a není kajicný, třeba by
želel všech ostatních.
Které vlastnosti má míti lítosť pravého kajicníka ?
Má-li kajicný hříšník nad hříchy svými lítosť vnitřní,
nadpřirozenou. nade všecko, obecnou, říkáme, že jest

jeho lítost

pravá.

— Kdy jest Jítosť kajicníka

pravá ?
III. Míti nad hříchy lítosť pravou, není nijak snadné.
Abychom k lítosti takové dospěli '*), máme:
'5) Aby katecheta dítky ku pravélítosti

nad hříchy skutečně

přivedl a ji předsv. zpovědí v srdci jejich vzbudil, pokládáme za
nejdůležitější, ale také nejtěžší čásť přípravy dítek ku sv. zpovědi,
ano takřka za korunu veškeré při tom práce katechetovy. V při
čině té ovšem nepostači, aby co litosť jest a jak se vzbuzuje

ditkám jenom povídal, ale jest třeba, aby dítky litosť (vlastními
slovy) vzbuzovati i naučil a ji s nimi častěji (třeba co modlitbu
po přípravě), zvláště před samou sv. zpovědi sám vzbuzoval.
K tomu účelu konej s ditkami krátce předsv. zpovědí (buď v týž
den, aneb den před ní) také vhodnérozjímání neb úvahu o některé
pohnutce lítosti nadpřirozené a přiměřeným vzbuzením lítosti
doprovoď. K tomu cili jsme několik podobných úvah dle i
Schmitta upravených k přítomnému spisku připojili.
Přiležitosť ku vzbuzení lítosti nad hříchy poskytuje se i při
zpovědi samé, když dává kněz dítku naučení; nechť neopomene
ji zpovědnik použiti| Podáváme zde slova, jimiž se tak státi může
dle pastorálky Skočdopolovy, str. 659. (pro ty, kdož snad zmíněné
knihy při ruce nemají): „Miluješ-li Boha, kterýž tvůj Pán i Otec
jest, tolik velebný a tolk dobrotivý? Bůh Otec tě stvořil, Bůh
Syn tě na kříži vykoupil. Avšak pozoruj, milé ditě, kterak málo
miluješ Boha opravdu, neboť urazil jsi jej hříchy svými a zvláště
velice jsi jej rozhněval, že jsi (tuto jmenuje zpovědník některé
čelně
jší provinění
Zdaž ublížil
tobě milý
že mu
málo
radosti
děláša jej jeho.).
zarmucuješ?
Vzpomínáš-li,
žeBůh,
jsi pekla
zaslou
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1. Boba za ni prositi, jak jsem vás již upo
zornil, když mluvil jsem o vzývání Ducha sv. Vše, co
ku spasení našemu slouží (milost Boží nadpřirozená)
dává nám ze zásluh Pána Ježíše Duch sv. I pravá
lítost nad hříchy jest veliká milost Boží, jíž hříšník ku
svému spasení má zapotřebí. Milosť svou dává Bůh ale
jen těm, kteří za ni prosí. Proto i vy prositi musíte

Pána Boha za tento vzácný dar jeho, a to netoliko až
ji budete vzbuzovati, ale již teď po celou dobu pří
pravy každého dne. Čiňte tak zvláště při mši svaté,
která vám na mysl uvádí, co Pán Ježíš také za vás,
za vaše hříchy trpěl; neboť skrze mši sv. dává Bůh
lidem dar lítosti a pravého pokání nejčastěji. [ častěji
za dne, kdykoliv si na přípravu svoji vzpomenete, po
vzdechněte sobě a poproste Ducha sv., aby dal vám
žil za urážky, které jsi učinil Bohu? Pomysli sobě, že bys už nyní
v peklebyl; ó kterak by ti toho lito bylo, když bys tam vzpomněl,
že musíš navždy zůstati mezi dábly, a že nikdy se doetati nemůžeš
do nebe k Pánu Bohu, k milému Ježíškovi a jeho svaté Matce,
nikdy mezi anděly, své milé rodiče a ty dobré ditky, které v nebi
u Pána Boha jsou, tam se radují a všeckodobré mají, co by jen
žádati mohly; o kterak bys plakal, rukama lomil a Boha prosil,
aby tě odtud vysvobodil! Ale všecko tvé prošení bylo by nadarmo:
kdo přijde do pekla, nikdy se odtud Již nedostane. Avšak Pán
Bůh ještě ti chce odpustiti a ty můžeš doufati, že ti odpustí
k vůli Pánu Ježíši, kterýž také za tebe trpěl a umřel; ale musíš
toho litovati, že jsi Boha urazil a rozhněval, za dobré zlým jemu
splácel. Pověz upřímně, co myslíš? Jest ti toho srdečně, opravdu
lito, že se Pán Bůh na tebe hněvá? Jsi potěšen z toho, COjsl
zlého učinil? Žádáš-li sobě upřímně, aby se to bylo nestalo?
Slibuješ-li Pánu Bohu, že sobě pozor dáš a vždy na to pamatovati
budeš, aby se to již nestalo? Tož říkej za mnou: Můj nejmilejší
Bože! jest mi srdečně líto, že jsem Tebe hříchy svými urazil
a rozhněval: obzvláště pak htuji, že jsem (tu jmenují se poklesky
čelnější.) Odpusf mi, nejvýše milosrdný Pane, pro zásluhy Ježíše
Krista, kterýž mne vykoupil. Slibuji upřímně a opravdu, že se
polepším > hned již od dneška budu pozor dávati a vždy na to
pamatovati, abych Tebe neurazil žádným, ani jediným hříchem,
1 slibuji, že 8 pomocí Tvou tak budu živ, jak Ty veliš; dám pozor
a sám sebe nutiti budu, abych se každý den nábožné modlil...
(tu jmenují se vážnější chyby a hříchy, kteréž dítě na sobě má
a nyní napraviti chce.)

Kterak lze k pravé lítosti dospěti
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poznati, kterak Bůh lásky a hřích nenávisti hoden jest.
Vzývejte také v denních svých modlitbách Pannu Marii
svého patrona a anděla strážného, aby se za vás u Boha
přimluvili a pravou lítosť vám vyprosili.
2. Rolník netoliko Boha za úrodu prosí, ale sám
se také přičiňuje; bez takového přičinění byla by jeho

prosba marna. Tak 1 vy ku vzbuzení

tosti

pravé

lí

sami se přičiniti musíte, Kterak?Musíte

opravdu a vážně přemýšleti o tom, čemu nás svatá
víra o lásce Boží k nám, o zlobě hříchu a jeho ná
sledcích učí; neboť čím lépe obé známe, pociťujeme
i častěji si na mysl uvádíme, tím větší nenávistí hříchu
n ošklivostí nad ním, čili tím větší lítostí nad hříchy
naplní se srdce naše. Dejte pozor, chci ukázati vám,
kterak uvažování to díti se má.
a) Již dříve jsem vám o tom pověděl, kterak hřích,

zvláštěhřích těžký jest ohavný,jest největší

zlé, protože jest to neposlušnost Boha, největší nevděk
k němu a proto i největší zneuctění a uražení Boha.

Kdohřeší,jest Boha ne poslušen,

protože

myslí, žádá, mluví neb činí co Pán Bůh zapověděl,
neb nečiní, co Bůh velí. Tato neposlušnosť jest daleko
ohavnější a horší, než kdybyste neposlouchaly svých
milých rodičů, učitelů, nebo i samého krále (císaře)
pozemského ; neboť hříšník neposlouchá samého Boha,
který jest pánem na nebi ana zemi, který všecky lidi
a všecky věci má ve své moci a jimi neobmezeně vládne,
jemuž všickni tvorové a proto i všickni lidé bez vyjimky
poddání býti mají, jehož 1 andělé poslouchají s největší
bázní a uctivostí. A hle! tomuto nejvyššímu, nejmo
«cnějšímuPánu odvažuje se hříšník vzdorovati, jeho ne
poslouchati!

Hříchem dopouští se člověk i největšího
nevděku

proti Bohu. Všecko co máme, od Boha

máme; život, zdraví, pokrmy, oděv atd. Bůh v nestíhlé
dásce své povýšil nás na křtu sv. za své dítky, a slíbil
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nám, budeme-li ho poslušni, nebe, kde na věky blaženi,
šťastni býti máme.
Jak veliká jest to dobrota a láska Boží k nám!
A my za dobrodiní to nejen Bohu neděkujeme, ala
ještě jej za to hněváme, urážíme, dítkami jeho býti
nechceme a tím nejvzácnějším darem Božím, králov
stvím nebeským, takřka pohrdáme. Jaký to nevděk! '!6)

Kdohřeší,zneuctívá

Boha a uráží Jej na

nejvýš,
protože činí, co Bůh nejvýš svatý nade všecko
nenávidí, Jemu jako na potupu, na posměch.
Protože jest tedy hřích nejhorší neposlušnosf, nej
větší nevděk a urážka; kterou jsme Bohu, nejvyššímu
Pánu nebes a země, bytosti nejdokonalejší učinili,
proto ho zajisté máme nenáviděti a míti v ošklivosti
co nejvíce (lítost dokonalá).

b) Uvažmedále, jak jest hříchho den trestu.
Bůh jest nejen nevýš svatý ale také nejvýš spravedlivý,
jenž všecko zlé i trestá. Hřích těžký stíhá Bůh věčnými
i časnými tresty; všední hřích tresty časnými zde na
zemi nebo v očistci. I z toho, že Bůh každý hřích,
zvláště hřích těžký tolik trestá, poznávati můžeme, jak
veliké zlo hřích jest, a jak velice ho Bůh nenávidí.
Samy znáte mnoho příkladů toho, kterak přísně trestal
Bůh hříšníky již zde na zemi. Vzpomeňte si jen na.
potopu světa a záhubu měst Sodomy a Gomorhy, při
nichž tolik lidí potrestáno bylo strašlivou smrtí; vzpo
meňte, kterak Ananiáš a Safira za jedinou lež trestáni
16)Aby srdce krále Davida naplnil lítostí, poslal k němu
Bůh proroka Nathana, který k němu jménem Hospodinovým takto
mluvil: „Já jsem tě pomazal za krále nad Israelem a vytrhl jsem
tebe z ruky Saulovy, a dal jsem tobě dům pána tvého, dal jsem
tobě dům israelský a jůdský: a jestli ti Lo málo, přidal bych ještě
mnohem vice. Proč jsi tedy potupil slovo Hospodinovo, tak žes
učinil zlé před obličejem mým ?“ (II. Král 12, 7—9.) David měl
se při tom rozpomenouti na všecka dobrodiní, která z ruky Boží
přijal — kterak jej Bůh od stáda povýšil až na trůn — atak
měl lépe poznati, jak veliký jest jeho nevděk k Bohu, veliká vina
jeho hříchu. Stalo se; neboť s bolesti velikou zvolal Davíd: „Zhře
šil jsem Hospodinu.“
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byli náhlou smrtí. Vědouce, že také my jsme pro hříchy
své trestů Božích zasloužili, upřímně a srdečně jich
proto litovati máme (lítosť nedokonalá).

ažte konečně,jak
Boží
Ježíš p Kristustrpěti
musel, aby mnoho
nás od sám
hříchůSyn
a věčné
smrti vykoupil. Vtělil se, žil tři a třicet let na zemi
v největší chudobě a mnohých strastech a pronásledo
vání, až konečně v největších mukách a bolestech na
kříži krev svoji za nás vycedil. Jak veliké zlo jest
tedy hřích, když pro něj Bůh ani jednorozenému
Synu svému neodpustil, ale tak bolestně jej umříti
nechal!
Když se, m. d., na toto všecko rozpomenete
a o tom uvažovati budete, jako jsme teď společně
krátce učinili, zdaž bude vám to jedno, že jste také
tak Pána Boha urážely, tak k Němu .nevděčny byly;
zdaž nebudou mrzeti a trápiti vás hříchy vaše a ne
pomyslíte sobě: kéž bych se jich byl nedopustil! Tak
často máte, m. d., přiležitosť pohlédnouti na kříž
a obraz ztrápeného 1 umučeného Syna Božího, ne
pohlížejte naň od dnešního dne nikdy chladně, ne
tečně, ale vzpomeňte si při tom na přebolestné jeho
utrpení a pomyslete si: také mé hříchy byly příčinou
těchto jeho hrozných bolestí. Zvláště pohlížejte na
kříž Kristův častěji, až se budete ku sv. zpovědi při
pravovati a pohled ten zajisté přispěje k tomu, abyste
náležitou, pravou lítosť nad hříchy svými v srdci
pocítily.

3. Vzory pravé lítosti na mysli míti,

abychom příkladem jejich sami také k pravé lítosti
povzbuzení byli. Víte, kterak želeli hříchů svých Nini
vané, kterak oplakával vinu svoji král David;
1 o lítosti sv. Marie Magd., sv. Petra, a kajícího lotra
na kříži jsem vám již pověděl. Podobných příkladů
nalézáme v životech svatých přečetně. Sv. Augustin po
celý život hříchů své mladosti želel, a ještě umírajícíma
rtoma sedm kajících žalmů odříkával. Sv. František

100

Kterak lze k pravé lítosti dospěti.

Seraf. snad v celém životě hříchu smrtelného se ne
dopustil, nicméně nalezli jej bratři často tonoucího
v slzách. Vzor a patron mládeže sv. Alois ve svém
dětském věku, slyše nadávky hrubého vojína, bez
rozmyslu po něm slova ta opakoval; také co dítě něco
střelného prachu si vzal, aby 81 8 ním pohrál. Když

pak byl na

chyby ty upozorněn, tolik jich želel, že

při první sv. zpovědi do mdloby upadl, a po celý život
tyto poklesky svého dětství oplakával. Chlapec jeden
velmi nábožně se zpovídal. Když pak se ho zpovědník
tázal, zdali hříchů svých lituje, odpověděl: Před dvěma
měsíci zemřel mi otec, což byla pro mne veliká bolesf,
avšak mnohem větší, ano nevýslovnou bolest mi působí,
že jsem svého nebeského Otce urážel a hříchy svými

jej ztratil (Podstránský, Výklad II. 335.)

4. Cvičiti

se. Častým opakovánímnějaké věci

nabývá v ní člověk sběhlosti, koná ji pak snáze a lépe.
Proto ve všem, co má člověk uměti, musí se napřed
cvičiti; dítko, které se ve čtení a psaní necvičí, špatně
toho dovede. Tak jest 1 se vzbuzováním lítosti, že čím
častěji kdo je koná, tím lépe dovede toho i při 8v.
zpovědi. Ač netřeba ke vzbuzení lítosti slzí a slov,
přec ku častějšímu cvičení užitečná jest modlitba, ve
které lítosť slovy projevujeme. Proto upozornil a žádal
jsem vás již prve, abyste naučily se dobře z katechismu
a denně u večer po zpytování svědomí říkaly vzbuzení
lásky k Bohu a lítosti nad hříchy. Pamatujte však, že
pouhá ta slova nejsou lítosť sama, a že jen tenkráte
vám to prospěje, když říkati je budete nábožně a se
vynasnažíte živě cítiti, co mluvíte. Lítost vaše týke)
se vždy největšího hříchu a kterého nejčastěji se do
pouštite nejprve a nejvice.
Abyste při sv. zpovědi k pravé lítosti dospěly,
jest vám tedy potřebí, opakuji ještě jednou, Boha za
ni prositi, ke vzbuzení jejímu se přičiňovati, vzory
lítosti pravé na mysli míti a ve vzbuzování jejím

Lítost jest k odpuštění hřichů nezbytné potřebna.
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častěji se cvičiti. Opakuj, čeho jest vám potřebí, abyste
k pravé lítosti dospěly ?
IV. Kdy má se vzbuditi lítosť nad hříchy při sv.
zpovědi? Nejlépe jest vzbuditi lítosťů způsobem uvede
ným hned po zpytování svědomí, neboť jest to zcela
přirozeno, že ihned zármutek a ošklivosť nad hříchy
svými v srdci pocítiti máme, jakmile se rozpomeneme,
že jsme Pána Boha často a mnoho hněvali. Však dobře
jest vzbuditi lítosť nad hříchy ještě pak častěji před
sv. zpovědí a při zpovědi samé třeba učiniti tak zvláště,
když slova lítosti říkáme (před rozhřešením).
Pravil jsem dříve, že viditelné znamení při svátosti
pokání jest (se strany hříšníka) skroušené, t. j. s lítostí
spojené vyznání hříchů a pak rozhřešení kněžské Kdyby
tedy hříšník při sv. zpovědi lítosti neměl aneb vzbudil
lítosť až po rozhřešení, nemohla by tu býti platná svátost
protože by nebylo viditelné znamení celé.
Bez lítosti jest svátost pokání nemožna jako křest
bez vody a biřmování bez křižma. Všecky ostatní částky
svátosti pokání mohou někdy nahraženy neb prominuty
býti, litosť však naprosto nikdy. Nemůže-li někdo zpytovati
svědomí (v těžké nemoci), postačí upřímná žádost a vůle
hříchy poznati. Když by někdo bez viny své hřích, třeba
1 těžký, ve sv. zpovědi zapomenul, není proto sv. zpověď
neplatna; ano není-li někomu možno se zpovídati. ač by
se rád zpovídal, lze nahraditi zpověď dokonalou lítostí.
I při dostiučinění postačí, má-li kajicník upřímnou vůli
vykonati je, jakmile bude moci; od umírajícího a těžce
nemocného se ani nežádá, aby konal skutky kajicné jako
člověk zdravý. Lítosť ale nemůže nahraditi se ničím. Kdyby
hříšník ze všech hříchů vyznal se upřímně, kdyby sebe
více se modlil, posti a se zapíral, kdyby se zcela po
lepšil a dobré skutky konal, nemá-li lítosti nad svými
hříchy, všecko jest mu marné, odpuštění jich dosáhnouti
nemůže.
Kdy má kajicník vzbuditi lítosť nad hříchy? Proč
jest nezbytně potřebno, aby vzbudil ji při sv. zpovědi
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ještě před rozhřešením ? Může býti lítosť nad hříchy něčím

nahražena?

Pověz, co jest lítosť nad hříchy? S lítostí musí
tedy býti spojena ošklivosť nad hříchy. Kdo hříchu
nenávidí a 81 jej oškliví, nemůže ho zároveň milovati,
nemůže mu opět chtíti; jestliže po něm opět touží
a jej znovu činiti chce, patrno, že ho nemá v nenávisti,
že 81 ho neoškliví, ho nelituje. Proto umiňuje Si
hříšník, jenž hříchů svých opravdu lituje, že jich více

činitinebude,nebo má pravý úmysl či pravé
předsevzetí.
A podle toho se ipravá lítost po
znává, má-li kajicník zároveň pravý úmysl či upřímné
předsevzetí. I vaše lítosť nad hříchy nebyla by pravá,
kdybyste zároveň neměly pravého úmyslu, čili upřímného
předsevzetí. (Co byste řekly o dítku, které prosilo by
za odpuštění, ujišťovalo by, že chyby své lituje, ale
zároveň by dalo na jevo, že to bude dělati zase? Dle
toho 1 vy vždy zkoušejte samy sebe, svoji lítost a tažte
se v duchu: chci, budu to zase tak dělati? a tak po
znáte nejlépe, je-li vaše lítosť pravá čili nic.
Kterak můžeme poznati, zdali pravou lítosť máme?

Zdali pravou lítosť máme, to můžeme
nejlépe poznati z toho, když máme pravý
úmysl, čili upřímné předsevzetí.
O tomto pravém úmyslu čili upřímném předsevzetí
uslyšíte více budoucně.

O0pravém

úmyslu.

Co jest spojeno s pravou lítostí? Co si musí ka
jicník o svém hříchu umiňovati? Dnes budete více se
učiti o tom, co pravý úmysl jest a Jaký býti má.
L Hříšník, který opravdu lituje, t. j. v ošklivosti
má hříchy spáchané, přeje si: Kéž bych toho byl neu
činil, kéž bych se hříchů těch byl nedopustil. Splnění
tohoto přání za dobu minulou jest sice nemožné, ale

O potřebě pravého úmyslu.
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možno jest hříšníku učiniti, aby přání jeho v budou
cnosti vyplnění došlo. Je-li tedy lítosť kajicníka upřímná,
bude se přání jeho, aby hříchu neučinil, vztahovati 1 na
budoucnosť, o níž si bude umiňovati, že se hříchů,
které ho tolik mrzí, bude co možná nejvíce varovati.
Kdo by si toho o budoucnosti nepřál a si neumiňoval,
zajisté nepřeje si toho také za dobu minulou, a pro
tože nemá pravého úmyslu, nemá1 lítosti pravé, není
kajicný, zpovídá se neplatně a také se nepolepší. Kdo
se hříchu nevaruje, nezbaví se ho nikdy, jako se ne
zbaví nestřídmý nemoci své, pokud se nestřídmosti
nevzdá Pocestný, když zpozoruje, že zbloudil, musí
cesty nepravé zanechati a vrátiti se na cestu pravou,
jinak by k cíli svému nepřišel; tak 1 hříšník, chce-li
dojíti svého cíle, nebe, musí.zanechati hříchů a vrátiti
se na cestu cnosti, musí zapuditi zlé myšlení, zlé žá
dosti krotiti, zlých skutků se odříci, zkrátka: musí se
obrátiti a navrátiti k Bohu, od něhož se hříchem od
vrátil a vzdálil. Proto napomínal Pán Ježíš hříšníky,
jimž hříchy odpustil slovy: „nehřeš více.“
Co má si kající hříšník umiňovati? Umiňovati 81
něco jest tolik jako míti vůli v budoucnosti něco činiti
neb nečiniti. Vůle lidská může se ale měniti a často
bývá, že lidé chtí dnes něco, jiného, než včera. Mnohé
dítě umiňovalo se již, že se bude pilně učiti, když ale
přišla chvíle k učení, zdálo se mu to obtížné a nemilé
dalo se svésti ku hře a p., a neučilo se; vůle jeho se
změnila. Kdo takovou proměnlivou, nestálou vůli má,
na toho nemůžeme se spoléhati, že učiní, co 81 umi
ňuje neb slibuje. Takto proměnlivá a nestála nesmí,
naše vůle býti, když si umiňujeme, že nebudeme více
hříchu činiti; při tom má naše vůlebýti stálá a pevná.
Pevné jest, co nedá se ohnouti, zlomiti, rozbiti, zvr
bnouti, zvrátiti a p. Pevnou vůli máme tenkráte, když
ničím nedáme se odvrátiti od toho, co jsme 81 umínili.
Vůle kajicníka, že se polepší, jest tenkráte pevná, když
kajicník ani žádostí těla svého, ani lákáním lidí, vybí
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zením, lichocením, posměchem, hanou, trestem, ano ani
samou smrtí nedal by se k tomu přiměti,aby znovu těžkým

hříchemBoha urážel, kdyžby raději

znovu nějakýtěžký

umřel, než-li

hřích spáchal. 0 těch,

kteří dají se pokušením (těla, světa a ďábla) od pra
vého úmyslu svého odvrátiti, píše sv. Vincenc, že po
dobají se dětem, jež rodičové někam pošlou, které ale
hned utekou a se vrátí, jakmile na ně nějaký pejsek
zaštěká.
Co si musí pravý kajicník umiňovati? Co zna
mená něco sil umiňovati? Jaká má býti vůle kajicníka,
že hřešiti více nebude? Kdy jest tato jeho vůle pevná ?
Některé dítko slibuje často, že se polepší, zvláště
slibuje tak, když má býti trestáno, přece ale nikdy
ani málo se nepolepšuje. Vidíme a říkáme, že úmysl
a slib dítka takového není upřímný, že mu o polepšení
opravdu nejde. čili že nemá upřímné vůle polepšiti

života svého. Upřímnou

vůli polepšiti se má ten,

komu na tom opravdu záleží, aby hříchů více nečinil,
kdo to nejen slibuje, ale také opravdu vyplniti chce.
Jen o tom hříšníku, který takovou upřímnou vůli má
se polepšiti, řekneme, že má pravý úmysl, a jenom ta
kový hříšník jest kajicný a odpuštění hoden.
Jaká má ještě býti vůle pravého kajicníka ? O kom
řekneme, že má upřímnou vůli se polepšiti?
Vidíme-li tedy, že někteří křesťané, neb 1 některé
dítky hned po sv. zpovědi zase docela stejně, beze
změny hříchů svých se dopouštějí, soudíme z toho, že
jejich vůle polepšiti se nebyla asi pevná a upřímná,
že tudíž neměli pravého úmyslu a proto ani lítosti,
že nebyli snad ani kající. Ti domnívají se, že snad
proto se zpovídáme ze hříchů, abychom, dosáhnuvše
jich odpuštění, mohli činiti je na novo. Takovým kře
sťanům není sv. zpověď nic platna.
Která jest třetí částka svátosti pokání? Co má
81 pravý kajicník umiňovati? Jaká musí při tom být:
vůle jeho? Kdy má kajicník vůli pevnou ? Kdy má ka
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jicník vůli upřímnou? — Teď již budete moci dobře
pochopiti a si pamatovati, co pravý úmysl jest:

Pravý úmysl jest pevná i upřímná vůle,
života svého polepšiti a raději umříti, než-li
zase hřích nějaký spáchati.
MH.Protože pravý úmysl kajicníka spojen jest neroz

lučně s lítostí, má míti tyže vlastnosti

jako pravá

lítosť. Jaká má býti pravá lítosť? Tak i úmysl kajicníka
má býti vnitřní, nadpřirozený, nade všecko a obecný.
a) Kdy má pravý kajicník lítosť vnitřní? Podobně
jest 1 pravý úmysl kajicníka vnitřní, když nezáleží pouze
ve slovech „opravdu se chci polepšiti a nikdy více ne
zhřešiti,“ ale jest skutečně v srdci, ve vůl. Bůh slyší ne
toliko slova naše, ale zná 1 naši vůli.
db) Kdo má lítosť nadpřirozenou? Abychom hříchů
svých opravdu se varovali, také k tomu mají vésti nás
toliko příčiny nadpřirozené, že hříchem Boha, nejvyšší
dobré urážime, že nebe ztrácíme, pekla zasluhujeme, že
hřích ošklivý jest a nejvyšší zlé. Máme při tom také Boha
prositi, aby srdce naše takovým úmyslem naplnil a jej vy
konati nám pomáhal. Úmysl, který povstává jen z příčin
přirozených nevede k polepšení, aniž postačí k odpuštění
hříchů. Tak mnozí lidé činí úmysly dobré, když k. p.
upadli do nemoci, neb jiného neštěstí, jakmile ale neštěstí
pominulo, nepamatují na úmysl svůj více a V ničem Se
nenapravují.
c) Jaká má býti lítosť pravého kajicníka, za třetí?
Také pravý úmysl kajicníka má býti nade všecko, t. j.
pravý kajicník musí býti hotov raději všecko (úřad, bo
hatství, zdraví 1 život) položit1 a ztratiti než by opět
hříchem Boha urazil; musí býti odhodlán hříchu se ne
dopustiti, 1 kdyby jím celý svět mohl získati, protože by
mu celý svět nic neprospěl, když by duši svou zahubil.
Při veliké bouři na moři házejí lodníci třeba celý draho
cenný náklad lodě do moře, aby se loď nepotopila, a oni
nezahynuli. Kdo chce zachovati život věčný, tomu nesmí
býti těžko rozloučiti se 1 s věcí nejmilejší, jest li že by
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mu v dosažení života věčného překážela. Tak učinili svatí
mučeníci. Kdyby byli chtěli Pána Ježíše a víru svou za
příti a modlám obětovati, byli by nejen na živu zůstali,
ale za to 1 cti a odměny od pohanů došli. Oni však ra
ději podstoupili muka nejhroznější a ukrutnou smrť, než

©by8abyli
prohřešili
modlářstvím
Nám
ovšem
není
po
třebí tolik obětovati, jako mučeníkům, my snáze můžeme
se hříchu uchrániti, a proto máme chrániti se ho tím hor
lhvěji. Od koho Bůh tak velikou oběť žádá, tomu dává
k tomu 1 zvláštní milosť.
d) Lítosť pravého kajicníka má býti za čtvrté obecná;
podobně má býti obecný 1 jeho pravý úmysl. Pravý úmysl
jest obecný tenkráte, když o každém těžkém hříchu, ani
jediného nevyjímaje, máme tak pevnou a upřímnou vůli, že
bychom raději chtěli umříti, než znovu se ho dopustiti.
Nejprve a nejvíce musíme si však umiňovati tak o hříchu,
který máme zamilovaný, aneb který činíme nejčastěji, ze
zvyku; čím tíže jest nám s hříchem takovým se rozloučit,
tím pevnější má o něm náš úmysl býti. Pravý úmysl má
vztahovati se nejen na hříchy, které jsme činili, ale 1 na
všecky, které bychom činiti mohli. Kdyby někdo pět ran
smrtelných měl a jen jedna zůstala by nezhojena, bude
přece museti zemříti; kdyby někdo jen o jediném těžkém
hříchu myslil sobě, že ho po sv. zpovědi, třeba jen jednou
opět učiní, neměl by pravého úmyslu, nebyl by kajicný

a zpovídal by se neplatně!'")
17)Chromacius, místodržitel v Římě za času císaře Diokle
clána, roznemohl se nebezpečně, aniž mu mohl kdo pomoci.
I slyšel o sv. Šebastianu, že mnohé divy koná. Povolav jej táže
se, jakou mocí divy tyto koná? „Mocí Kristovou“, dí Šebastián.
„Uzdraví-li mne Kristus, odvece Chromacius, chci v něho uvěřiti.“
„Ano, uzdraví tě, pravil svatý muž, dřív ale musiš všecky modly
své zničiti“ I přislíbil Chromacius to učiniti; však na to ještě
více se roznemohl. Když pak Šebastián opět přišel táže se: „Vy
hladil jsi všecky modly své?“ „Ano“, di vladař, „nechal jsem jen
jedinkou, ježto jest tak uměle vzdělána a dědictví otcovské.“
„A kdyby měla cenu veškerého světa, musíš ji dáti, chceš-li zdráv
býti“, dí Šebastian, I učinil to Chromacius a ozdravěl. (Podstránský,
Výklad II. 362.)
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O hříších všedních platí zde totéž, co jsme o lítosti
nad hříchy těmi pověděli. I těch, zvláště které nejčastěji
činíme, máme litovati a si umiňovati, že jich činiti nebu
deme; kdo by toho však opomenul, nezpovídal by se
neplatně.
Jaký má býti úmysl pravého kajicníka? Kdy jest
úmysl pravého kajicníka vnitřní «..? Jen ten hříšník, jehož
úmysl, polepšiti se jest vnitřní, nadpřirozený, nade všecko
a obecný, má úmysl pravý a jest kajicný; komu by jen
jedna z těchto vlastností úmyslu scházela, neměl by pra
vého úmyslu a proto i pravé lítosti, nebyl by kajicný, zpo
vídal by se neplatně.

III. Kdo se opravdu polepšiti chce, nečiní úmyslu
jen povšechného a neříká pouze, jako některé dítky
často říkají: já již budu hodnější, chci se polepšiti;
kdo pouze takto říká a sl umiňuje, zůstává obyčejně
stále stejný. Úmysl pravého kajicníka má býti zcela

určitý,
t. j. kajicník má umiňovati si zároveň, v čem
a kterak bude jednati lépe než jednal dosud. To pak
snadno nahlédne a pozná, když dobrým zpytováním
svědomí seznal, v čem a kterak dosud chyboval.
1. Protože hřích jest vědomé a dobrovolné pře
stoupení přikázání Božích a církevních, musí si ka
jicník, chce-li se hříchu uchrániti, zvláště umiňovati
pevně, že bude po sv. zpovědi, ba již dříve v čas pří

pravyplniti a zachovávati
zání Boží a církevní,

všecka přiká

zvláštěta, která dosud

neplnil dobře. Plněním přikázání všech uvaruje se ne
jen hříchů, kterých se dosud dopouštěl, ale i jiných,
které by snad učiniti mohl a na které se také úmysl
kajicníkův vztahovati má, protože by nic platno nebylo
uvarovati se hříchu dřívějšího, když bychom místo něho
činili jiný, neb snad více hříchů nových.
Mezi povinnostmi jež se nám v přikázáních uklá

| dají,
jsou
zvláště
důležity
povinnosti
našeho
stav
(o nichž jsme již při zpytování svědomí mluvili.). Váš
stav jest, že jste žáci, a všecko, co máte činiti, protože
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jste žáci, co se vám od vašich učitelů poroučí a ukládá
(1 v pravidlech kázně), jsou povinnosti vašeho stavu.
Na tom, jak ty povinnosti plníte, záleží vaše budoucnost
zde i na věčnosti. Kdo plní dobře povinnosti své v mládí,
mnohým dobrým věcem se naučí, a bývá z něho 1 po
zději hodný člověk; kdo již v mládi neplní, co se mu
ve škole ukládá, nebude hodný, Bohu i lidem milý 4

proto také šťastnýnikdy. O těchto povinnos tech
svého stavu, protože tak důležity jsou, si tedy,
jako

každý kajicník i vy zvláště umiňujte, že po

svaté zpovědi budete je konati

co nejbedlivěji; ne

boť že povinností těch zanedbáváte, hřešíváte asi nej
častěji.
Co- si má pravý kajicník umiňovati zvláště ?

Pravý kajicník umiňuje sobě zvláště: 1.
že povinnosti stavu svého bedlivě konati a
všecka přikázání zachovávati bude.

2. Uvarovati se hříchu a se polepšiti není zcela
snadné, a nepřichází 8amo sebou, ale jest třeba k tomu
opatrnosti, bdělosti 1 práce. Kajicník musí po 8v. zpo
vědi stále proti hříchu bojovati a tak jej přemáhati;
bez boje není vítězství. Hřích přemoci lze však nejsnáze,

když jest ještě slabý, když teprve začíná; ještě lépe
a jistěji dosáhneme toho, když odstraníme jeho příčinu
Učili jsme se, že dvě věci vedou ke hříchu, neb
bývají jeho příčinou
: pokušení a příležitost ke hříchu.

Pokušení jest lákání a vábení ke hříchu, jež pochází
buď od našeho těla (žádostivosť), neb světa (zlí, hříšní
lidé, pohoršení) a ďábla (zlá vnuknutí). Pokušení po
číná pomyšlením na něco zlého, zlou myšlénkou. My
šlénky zlé, které nám proti vůli naší přicházejí, počí
nají býti hříchem, jakmile máme v nich zalíbení a
dobrovolně v nich trváme. Jest tedy třeba, abychom
na myšlénky své dávali bedlivě pozor, čili nad nimi
bděli, abychom ihned poznali, která jest zlá, která se
Pánu Bohu nelíbí, kterou Bůh zapovídá. Kdo by ai
toho dobře nevšímal, snadno by ve zlých myšlénkách
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měl zalíbení, -dobrovolně by se jimi obíral, a tak by
v pokušení klesl, čili zhřešil. Proto napomíná Pán
Ježíš: „Bděte (t. j. dávejte pozor na své myšlénky) a
modlete se, abyste nevešli (neklesli) v pokušení.“
Když poznáme, že napadla nám myšlénka zlá,
musíme ji ihned zapuzovati, přemáhati a tomu se říká

pokušení

od pírati.

Zapuditimyšlénkuzloumů

žeme toliko jinými, dobrými myšlénkami, nejlépe pa
matováním na Boha, modlitbou. Když by dítku ku př.
napadlo, aby si natrhalo cizího ovoce, má vzpomenouti
si ihned: Bůh mne vidí; Bůh toto zapovídá a nelíbilo
by se mu, kdybych to učinil, proto toho činiti nechci,
nebudu; dej mi, Bože, abych nezhřešil. Které dítko by
sl ale při tom pomyslilo: rád bych si natrhal, jen
kdybych mohl; aneb učiním tak, až tu nebude hlídače,
již v pokušení kleslo a zhřešilo, 1 kdyby si pak nic
utrhnouti nemohlo a neutrhlo.
Kdo myšlénku zlou zapudí, uchrání se hříchu
docela; kdo v ní má zalíbení, dobrovolně v ní trvá,
a věcí zlých, na něž myslí, si 1 přeje, hřeší myšlením
neb žádostí; činí-li, k čemu jej pokušení vábí, hřeší
konečně i skutkem. S myšlénkou zlou jest to asi tak
jako s jiskrou, když nám na šat upadne. Udusíme neb
shodime-li ji hned, neuškodí nám; kdo by ale se zalí
bením na ni se díval, jak se leskne a třpytí, již by
utrpěl na šatu škodu.
O takovém člověku jistě bychom řekli, že jest po
šetilý; však mnohem, mnohem pošetilejší jest a daleko
větší škodu na duši trpí, kdo zlých myšlének ihned ne
zapuzuje; jich nepřemáhá,kdo pokušení neodpírá; takový
velmi snadno, ano zcela jistě zase do hříchu upadne.
Kdo tedy po sv. zpovědi pokušení neodpírá, tomu také
nezáleží na tom, aby se hříchu uvaroval, nemá k tomu
opravdové, upřímné vůle, čili nemá pravého úmyslu.
není kajicný.
Aby kajicník po sv. zpovědi do hříchu opět ne
upadl, čemu musí odpírati? Co jest, odpírati pokušení?

110

Co si má pravý kajicnik umiňovati.

proč jest třeba pokušení odpírati? Co si tedy má pravý
kajicník před sv. zpovědí umiňovati?

věc, jež
tost Druhá
ke hříchu.

ke hříchu vede, jest příleži

Příležitost ke hříchu, jest takové místo, čas, spo
lečnosť neb jiné věci, které buď samy zlé myšlénky
a žádosti budí, aneb vykonání hříšného úmyslu Činí
možným neb snadným, tak že kdo pokušení neodpírá,
ale zlou žádost chová, jest na takovém místě, v té
společnosti a p. u velikém nebezpečí, že zhřeší. Lépe
poznáte to z příkladu: Sv. Petru bylo příležitostí k za
pření Pána Ježíše, že šel do domu Kaifášova; had měl
příležitosť svésti Evu, když přišla ke stromu zapověze
nému. Má-li někdo zlý úmysl přivlastniti 81 cizí věc,
hledí, aby ho při tom nikdo neviděl. Protože v noci
jest to nejsnáze možno, říkáme, že noc poskytuje zlo
ději příležitost ku krádeži. Opilci jest příležitostí ke
bříchu hospoda 1 peníze a p. Hoch učinil hřích, kdy
koliv se 8 jistým kamarádem sešel; ta společnost byla
mu za příležitosť ke hříchu. — Co vede ke hříchu,
za druhé? Co jest příležitost ke hříchu ?
Kdo pokušení nemá, neb je přemohl, tomu ovšem
ta místa, ty osoby a věci příležitostí ke hříchu nejsou.
t. j. on není v nebezpečí, že tam zhřeší, protože zlé
činiti, hřešiti nechce, 1 kdyby mohl. Kdo v pokušení
klesá, sám 81 obyčejně takovou příležitosť ke hříchu
svému vyhledává; někdy však povstává pokušení (t. j.
zlé myšlénky a žádosti) teprve, když se člověk v pří
ležitosti ke hříchu octl, když ku př. zlé řeči poslouchá,
špatné knihy čte a p.
Z toho všeho vysvítá, že kdo se opravdu chce
hříchu uchrániti, musí nebezpečí odstraniti, musí každé

příležitosti

zlésevyhýbatia

varovati,
jako

varuje domu, v němž nakažlivá nemoc panuje, kdo se
nakaziti a umříti nechce. Kdo by do takového domu
schválně, bez potřeby chodil, tomu by málo prospělo
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říci: nechci se nakaziti a umříti, ale bylo by naopak
viděti, že mu na tom nezáleží, nakazí-li se neb ne.
Tak i ku polepšení pouhý úmysl, 1 kdyby nej
lepší byl, nepomůže (sv. Petr při poslední večeři), ne
odstraní-li se příčina a nebezpečí hříchu, příležitosť
zlá. Marné jest, zaháněti ku př. mouchy od stolu, kde
jsou sladké věci; odstraň lákadlo, odlétnou samy.
Marně říká: neučiním více toho hříchu, nechci zhře
šiti, kdo po sv. zpovědi zase chodí na táže místa, ob
cuje s těmi společníky, kteří jej dříve ke hříchu svá
"děli; nříšník takový ukazuje patrně, že muna tom
málo neh nic nezáleží, aby se hříchu uchránil a se po
lepšil, ukazuje, že nemá pravého úmyslu, že není ka
jicný. Naopak, čím lépe a horlivěji se kdo po sv. zpo
vědi vyhýbá oněm místům a osobám, které mu ke
hříchu příležitosť poskytovaly, tím lepší úmysl, polepšiti
se dává na jevo.
Čemu se má kajicník po sv. zpovědi bedlivě vy
hýbati, aby znovu nezhřešil? Co jest příležitosť ke
hříchu? proč má se kajicník bedlivě vyhýbati příleži
tosti ke hříchu?
Nekterá příležitosť ke hříchu chová pro člověka větší
nebezpečí, že zhřeší, než jiná; kde hrozí největší nebez

pečí člověku, že by zase zhřešil, ta příležitost
jmenuje
se nejbližší.
Proto osoby, místa, společnosti, hry, zá
bavy, divadla, obrazy, noviny, knihy a p, které po každé
neb obyčejně nás ke hříchu přivedly, jsou naší duši nej
nebezpečnější, čili jsou nám nejbližší příležitostí ke hříchu.
Jako chrání se člověk jedovaté byliny, houby neb jedova
tého zvířete, tak musí chrániti se takových osob, míst
a věcí, které duši hubí a usmrcují; musí odříci, vzdáti
a vystříhati se jich naprosto a co nejbedlivěji,.1 kdyby to
byly osoby a věci jemu na světě nejmilejší a nejpotřeb
nější (oko, ruka); musí odříci a vzdáti se jich 1 kdyby
tím utrpěl škodu na jmění, na cti, ano kdybý 1 život proto
ztratiti měl. Lékař, aby zachránil život tělesný, odnímá
leckdy nemocným ruku, nohu a nemocný snáší to trpělivě
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věda, že jen tím způsobem může býti před smrtí zachráněn.
Abychom ušli smrti věčné, neměli bychom rádi podobnou

©oběť
přinésti?
Sám
Pán
Ježíš
nás
ktomu
vybízí,
andí
(Mat. 18,8—9): „Pohoršuje-lt tě ruka tvá neb noha tvá,
utni ji a vrz od sebe: lépe jest tobě vjíti do živeta
mdlému nebo kulhavému, než dvě ruce, neb dvě nohy ma
jícímu zavrženu býti do věčného ohně. A pakli oko tvé
pohoršuje tě, vylup je a vrz od sebe: lépe jest tobě jedno
okému vjíti do života, než obě oči majícímu zavrženu
býti do pekelného ohně.“
Kdo se nejbližší příležitosti ke hříchu odříci nechce,
toho úmysl, polepšiti se, 1 kdyby nejupřímnější byl, jest
zcela marný, ten jistě upadne do hříchů předešlých zase.
Neříkej nikdo: Mohu zase mluviti, slyšeti, čísti, viděti,
scházeti se, hráti si a t. d. jako dříve, ale dám s1 lépe
pozor a 8 pomocí Boží hříchu neučiním; není pravda. Kdo
se svévolně do nebezpečí vydává, nemůže ochrany a po
moci Boží v něm očekávati (pokoušení Boha). Zkušenost
učí, že lidem takovým nejlepší jejich úmysly nic nepro
spěly, ano nové jejich poklesnutí bývá horší než dřívější,
jako nemoc, když se vrátí, tak že se pinívají na nich
slova písma sv.: „Kdož miluje nebezpečenství, zahyne
v něm“ (Sir. 3, 27.).

Kdo by nejbližší příležitosti ke hříchu vzdáti se
nechtěl, ač by mohl, tomu rozhřešení kněžské neprospívá,
Bůh mu neodpouští; a kněz by ani rozhřešení dáti nesměl
tomu, kdo by slíbiti nechtěl, že se příležitosti takové vyhne,
neboť by nebyl kajicný a proto odpuštění hoden. — Které
příležitosti ke hříchu má se kající hříšník vyhýbati nejvíce ?
která jest příležitosť nejbližší ?
Proto zkoumejte a přemýšlejte každý o hříchu svém,
který nejčastěji a se zalíbením činíte: Kde se ho dopou
štívám, kdy a s kým se to stává, co bývá toho příčina,
abyste takto poznaly, co jest vám za nejbližší příležitost
ke hříchu tomu, a kterak se jí po sv. zpovědi vyhý
bati máte.
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Nebývá ale vždy možno nejbližší příležitosti ke hříchu
se vyhnouti, když ji k. p. dávají bratří, sestry, spolužáci
a podobné osoby, 8 nimiž společně žíti musíme, sice bychom
museli, jak. jeden svatý dí, utéci ze světa. W takovém pří
padu má kajicník Boha za pomoc prositi a sám co nej
bedlivěji dáti si pozor, aby více ke hříchu svésti se nedal.
Také dobře učiní, když se zpovědníka otáže, kterak by
se zachovati měl, aby nebezpečí hříchu stalo se menší.
Křesťanůmtakovým dává Bůh zvláštní svoji milosť a pomoc,
jako chrání anděl strážný ty, kdož v nezaviněném nebez
pečí těla se nalézají; nemá však křesťan opomenouti Boha
za tuto milosť prositi.
Častým opakováním nějakého hříchu povstává, jak
jsem vám již při zpytování svědomí vykládal, v srdci hříš
níka náklonnost k hříchu tomu, která, vzroste-li, zvykem
neb až náruživostí se nazývá. Taková náklonnost zlá jest
ustavičný pramen hříchů nových, a proto jest kajicníku
(jenž takovou náklonnosť v srdei svém chová,) nezbytně
třeba, aby ji přemáhal a ze srdce odstraňoval. Marně by
se namáhal, kdo by ze studánky vodu vyčerpati chtěl,
amž by dříve pramen ucpal; podobně není možno kajic
níku hříchu se uchrániti, pokuď jej v srdci milovati, k němu
náklonnost chovati nepřestane.
V srdci hříšníka má přijetím svátosti pokání státi
se úplný převrat; co dříve miloval (hřích), má nenáviděti,
čím dříve pohrdal (Bohem a jeho vůli) má počíti milovati.
Kdo chce cíli, musí chtíti 1 prostředkům ; chce li ne
mocný býti zdráv, musí užívati předepsaných léků 1 kdyby
trpky byly; kdo by léků užívati nechtěl, tomu 1 na uzdra

vení opravdu nezáleží. Tak musí 1 kající hříšník uživati

prostředků, které ku přemožení zlé náklon
nosti a tak ku polepšení a zachování milosti Boží na
pomáhají, a že prostředků takových užívati bude, musí si
při sv. zpovědi pevně umiňovati. Podobně 1 vy musíte
sobě umiňovati pevně, že budete po sv. zpovědi (a ještě
lépe bude, když vynasnažíte se činiti tak již hned od ny
nějška) užívati potřebných prostředků, abyste přemohly
o

114

Co si má pravý kajicník umiňovati.

náklonnosť ke zlému, kterou snad i vy máte. Kterých pro
středků by každý z vás měl k tomu užívati nemohu říci
vám teď a všem na jednou, neboť není to u všech dítek
stejné. Již při vyučování sv. náboženství slýchaly jste,
kterak se ta neb ona náklonnosť zlá přemáhá (ctnosti hlavní),
nejlépe ale poví vám to váš zpovědník, když mu upřímně
řeknete, jaké náklonnosti zlé se v srdci vašem nacházejí,
t. j. co zlého činíte nejčastěji a nejraději, a když mu také
povíte, jakou k tomu míváte příležitosť. Čím lépe kněz
toto všecko pozná, tím lépe dovede vám poraditi. A co
vám zpovědník v ohledu tom poradí, to bedlivě zachová
vejte jako nemocný ve všem šetří rady lékaře, jinak by
léčení a tak 1 vaše zpovídání bylo marné.
Některé z těch prostředků, jimiž se náklonnost zlá
přemáhá, jsou pro všecky hříšníky vhodné a prospívají
každému. Výborný prostředek ku přemáhání náklonnosti zlé

jest denní nábožná modlitba,

které proto nikdy

neopomíjejte. Mnohé z vás mohou asi samy na sobě nej
lépe pozorovati, kterak nemívaly tolik chyb, ale byly da
leko hodnější, pokud ae nábožně modlívaly. Tak 1 u do
spělých křesťanů učí zkušenosf, že padají do hříchů víc
a více, .jakmile přestanou se nábožně modliti, neb modlitbu
zcela zanedbávají. Kdo se Pána Boha spouští v modlitbě,
toho 1 Bůh opouští a nedává mu milosti ku přemáhání
zlých náklonností potřebné. Za milosť tu prosíme Pána
Boha denně, když se modlíme Otčenáš. Vzpomeňte ai tedy
na to také vy při modlitbě té, a říkejte po každé co
nejnábožněji slova: „neuvoď nás'v pokušení, ale zbav nás
od zlého.“

Další prostředek ku přemáhání zlé náklonnosti jest:

pamatovati

na všudypřítomnost£ Boží. Co byste

se styděly činiti před lidmi, tím více máte styděti se
a báti činiti před Bohem. Právě proto, že na všudy pří
tomnosť Boží mnohé dítky zapomínají, hřešívají často. —
O jiném prostředku, abyste náklonnost zlou snáze přemohly,
již častěji při této přípravě jsem se zmínil, vybízeje. vás,

abyste denně

zpytovaly

svědomí

o svých hříších
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a zlých náklonnostech, při tom hříchů svých ltovaly, a dobrý
úmysl obnovovaly pro druhý den. Jen tím způsobem po
znáte samy náklonnosti své dokonale, a pak je 1 snáze
budete moci přemáhati.
Také dobře prospívá dítkám v ohledu tom pilné

a pozorné poslouchání

slova Božího,

nebo-li po

slouchání a učení se sv. náboženství. Kdo Pána Boha
a jeho sv. vůle ani dobře nezná, kterakž bude moci a chtíti

ji plniti? Dále, vystříhání

se zahálky;

neboťne

na darmo dí přísloví, že zahálka bývá počátek veškeré
nepravosti. — I to jest dobrý prostředek ku přemáhání

náklonnosti zlé, když křesťančastěji pamatuje na smrť
1 na to. že bude pak Bohu počet klásti ze všech svých
myšlének, řečí 1 skutků. „Ve všech skutcích svých pamětliv
buď na poslední věci své a nikdy nezhřešíš“ (Sir, 7, 40.).
Když bychom s1 zvláště v čas pokušení vzpomenuli: přál
bych 8s1míti tento hřích, těšil bych se z něho, když
bych měl teď zemříti? sotva bychom kdy svolil: ku zlé

žádosti.
Také půst, jejž nám proto cirkev sv. nařizuje
krotí zlé naše žádosti a náklonnosti.
Zvláště účinný prostředek ku přemáhání zlých ná

klonnostíjest častější přijímání svátosti pokání

a nejsv. svátosti

oltářní. O prvé učili jsme se již,

kterak se v ní křesťan proti hříchu posiluje; kterak také
druhá slouží naší duši za posilu, o tom uslyšíte opět na
přípravě k sv. přijímání. Zvláště když byste, m. d, tak
nešťastny byly a zhřešily těžce, nikdy dlouho 8 přijetím
svátostí těch neodkládejte, abyste zlou žádosť a náklonnost
svou, prve než příliš sesílí u se zakoření, novými silami
přemáhati mohly, a tak i nebezpečí nešťastné smrti ušly. !S)
's) Chudý jeden hoch učinil při prvním sv. přijímání to
pevné předsevzeti: kdybych byl jednou tak nešťasten, že bych do
těžkého hříchu upadl, ještě téhož dne budu se z něho zpovídati.
Neštěstí to jej skutečně potkalo, když byl učeníkem. Byla však
toho dne veliká bouře a

kněz
přebýval daleko. Hoch dlouho byl

a*
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Kdo pamatoval si, které jsou prostředky ku přemá
hání zlé náklonnosti? Co má si kajicník o těchto prostřed
cích umiňovati? Co mů 81 tedy pravý kajicník umiňovati,

za druhé?

2. Že bude odpírati všemu pokušení a vy
hýbati se všeliké příležitosti zlé, a že uživati
bude všech potřebných prostředků, aby zlou
náklonnosť přemohl.
3. Kajicník má netoliko pro budoucnost hříchu se
varovati, ale povinen jest spáchané hříchy a jejich ná
sledky napraviti tak, aby vše bylo, pokud možno, zase
jako prve než-li zhřešil.
Hříchem činíme netoliko převelikou urážku Bohu
(napravujeme ji lítostí a skutky kajícími, o nichž usiy
šíte později) a působíme sobě škodu na duši (napra
vujeme polepšením), často i na těle, statku a cti, ale
škodíme jím také často podobně i bližnímu. Bližnímu
můžeme uškoditi hříchem svým hlavně čtverým způ
sobem: na duši (pohoršením), na těle a zdraví, na
statku, na cti a dobrém jménu. Kdo bližnímu hříchem
svým nějakou škodu učinil, má již před sv. zpovědí
umiňovati sobě, že škodu tu, dle možnosti napraví tak,
aby bližní zase v tom stavu byl, jako kdyby se hřích
nebyl stal. Marnotratný syn nahraditi chtěl škodu otci
učiněnou tím, že chtěl býti služebníkem jeho. Zacheus
u Jericha řekl: „Pane, "oklamal-li jsem koho v čem,
nahradím čtvernásob“ (Luk. 1, 9.). Co má si umiňovati
kajicník, který hříchy svými učinil škodu bližnímu ? Ko
likeru škodu můžeme učiniti hříchy svými bližnímu?
Kterak lze škodu bližnímu učiněnou napraviti? Kdo

někoho pohoršil, ke hříchu svedl, má poučiti ho, že jest

na rozpacích, co by učiniti měl; konečně pomodliv se Zdrávas
Maria šel ku sv. zpovědi. Na zpáteční cestě potkal známou paní,
které pln radosti vypravoval, odkuď přichází. Když druhého dne
proti obyčeji svému dlouho nevstával, šla jej matka jeho vzbudit,
nalezla však póuze jeho mrtvolu. Jaký byl by soud dušeubohého
hocha, kdyby úmyslu svému byl nezůstal věren!

Co si má pravý kajicník umiňovati,
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to hřích, má jej před hříchem tím varovati, od něho od
vraceti a dobrý příklad mu dávati; také má jej pohnouti
k tomu, aby se z hříchu toho vyzpovídal. — Když by
hříšník někoho byl na těle poranil, že by měl s léčaním

útraty neb nemohlvydělávati, musel by mu tolik zaplatiti,
mnoho-l: všecka ta škoda obnáší. — Uškodil-li kde bliž
nímu na statku, že něco odcizil, nalezené nevrátil neb
statek bližního pokazil (rozbil, polámal, roztrhal), má od
cizenou neb nalezenou věc navrátiti neb zaplatiti, zkaženou
nahraditi. Povinnosti té sproštěn jest toliko ten, kdo nic
nemá a proto škodu nahraditi nemůže, neb komu to vlastník
věci odcizené, nalezené, zkažené odpustil. Kdo nemůže
škodu nahraditi teď, jest 1 později, když by mohl, nahra
diti povinen. — Kterak může se někomu státi škoda na
cti? Kdo byl by na někoho křivě žaloval, svědčil, neb ho
pomluvil, má řeči své odvolati před tím aneb před těmi,
před nimiž je mluvil, a má bližního odprositi. — Kolikeru
škodu může hříšník učiniti bližnímu svému? Kterak může
hříšník , uškoditi bližnímu svému na duši? na těle? na.

statku? na cti-a dobrém jménu? Kterak má kajicník na
praviti škodu bližnímu učiněnou na duši? na těle? na
statku? na cti a dobrém jménu?
Také menší dítky mohou někdy způsobiti bliž
nímu škodu na duši, na těle, na statku, na cti a mají
povinnost škodu tu dle možnosti napraviti. Kdo z vás
byl by ku př. jiné dítko svedl slovem neb příkladem
svým ke hříchu (ke lži, podvodu, krádeži, nemravnosti
a p.), ať mu poví, že jest to zlé, a napomene je, aby
toho nikdy více nečinilo a z toho se zpovídalo. Kdo
by něco cizího 81 byl přisvojil, nalezenou věc podržel,
neb cizí majetek nějak poškodil, zkazil, nechť cizí věc,
má-li ji dosud, navrátí; neb škodu dle možnosti na
hradí. Navrácení cizí věci může státi se tajně, neboť
nikdo není zavázán, aby mimo zpovědníka ještě ně
komu jinému hřích svůj na sebe prozrazoval, žaloval,
aneb přiznával se ke hříchu také tomů, komu škodu
učinil.
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Jest-li někdo z vás na bratry, sestry, spolužáky,
služebné a p. křivě žaloval, svědčil neb jich pomlou
val, nechť upřímněřekne těm, kterým žaloval, svědčil...
že to pravda není a ty, kterým takto ublížil, nechť
prosí za odpuštění. —
Kdo může škodu učiněnou napraviti ještě před
sv. zpovědí, nechť neodkládá s napravením až po zpo
vědi. Kdo by škody bližnímu učiněné napraviti ne
chtěl, ač by mohl, oho jistě hřích jeho nemrzí, není
kajicný a zůstává stále ve hříchu svém. Zloděj ku př.
zůstává zlodějem, pokud ukradené věci navrátiti nechce,
i kdyby se z hříchu svého vyzpovídal.
"Kdo by učiněné škody napraviti nemohl, neb
nevěděl komu 4 kterak by to učiniti měl, nechť zeptá
se na to zpovědníka.
Z toho všeho poznáváte sami, že napravení škody
bližnímu hříchem učiněné bývá velmi těžké a někdy
skoro nemožné, a že jest mnohem snáze hříchů tako
"vých docela se varovati.
Jakou škodu mohou učiniti dítky bližnímu hřícby
svými ? Kdo takovou škodu bližnímu učinil, Co 8i má
při sv. zpovědi umiňovati ?

3. Že navrátí cizí statek a že napraví po
horšení, kteráž dal a všecku škodu, kterou
bližnímu na cti, na statku aneb jinak učinil.
4. Kdo ve svátosti pokání na Bohu odpušténí
hříchů svých žádá a obdržeti chce, musí býti hotov
sám odpustiti jiným, kteří jemu snad uškodili, ublí
žili, neb jej urazili; kdo by bližnímu odpustiti nechtěl,
nemůže také sám od Boha odpuštění dojíti, jakož sám
za to každodenně prosí, když se modlí Otčenáš, ří
kaje: „odpusťů nám naše viny, jakož i my odpuštíme
našim vinníkům“, t. j. udělej mi to, Bože, tak, jako
já to dělám těm, kteří se proti mně provinili. Pán
Ježíš výslovně praví: „Nebo, jestliže odpustíte lidem
hříchy jejich; odpustíť i vám Otec váš nebeský hříchy
vaše“ (Mat. 6, 14.).

Co si má pravý kajicník umiňovati.
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Jestliže nám tedy někdo ublížil neb uškodil,
jest li náš nepřítel, nesmíme mu toho více vzpomínati,
ale musíme mu ze srdce odpustiti a na dále se k němu
chovati, jako by se to bylo nestalo. Hněv proti bliž
nímu jest, jak vám známo, hřích hlavní, tedy veliký,
a o těch již dříve pravil jsem vám, že mohou býti
odpuštěny ve svátosti pokání buď toliko všecky, neb
neodpouští se žádný. Kdo stále, i po sv. zpovědi hněvá
se na bližního, tedy s hříchem velikým odsv. zpovědi
se vrací, kterakž mohl by mu odpuštěn býti hřích,
jejž stále v srder chová, a kterakž mohl by při tom
očekávati odpuštění i ostatních hříchů svých? Že
hříšník takový neníodpuštění hoden, ukázal Pán Ježíš
nejkrásněji v podobenství o služebníku nemilosrdném
(krátce se applikuje).

Proto napomíná také Pán Ježíš častěji, abychom
nikdy nechovali hněvu proti bližnímu v srdci svém
dlouho, a tak nedopouštěli, aby se tam zakořenil a do
kládá, že nic není Bohu milé, cokoliv bychom dobrého
konali, máme li v srdci svém hněv proti bližnímu.

„Protož přinášíš-li dar svůj na oltář, a tu
meneš, že bratr tvůj má něco proti tobě:
daru svého před oltářem a jdi prve, smiř se
svým, a potom přijda obětuj dar svůj.“
23—24.)

se rozpo
nechej tu
s bratrem
(Mat. 5,

Proto má si pravý kajicník již před sv. zpovědí

umiňovatiza čtvrté,že ze srdce odpustí všem
nepřátelům a škůdcům svým. Opakuj,comá
si pravý kajicník umiňovati, za čtvrté? Za tou příčinou
smiřují se před sv. zpovědí lidé, kteří se dříve hně
vali a ti, kteří společně přebývají neb často spolu ob
cují, prosívají před sv. zpovědí jedni druhých za odpu

štění čili od prošují

se vespolek, protože si snadno

ublížiti mohli; zvláště přísluší, aby odprošovali dítky
rodiče, starší bratry a sestry, příbuzné, žáci učitele
a pod.
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vy, než jdete ku sv. zpovědi, máte po

každé odprositi své milé rodiče (řekněte : tatínku, ma
minko, prosím vás, odpusťte mi, 'že jsem vás tak často

neposlouchal, hněval....,

já toho po,sv. zpovědi již

mikdy neučiním) a domácí vůbec, jakož 1 své učitele
a samy odpustiti máte ze srdce všem. kteří vám snad
ublížili, i kdyby vás za to-neprosili. Kdo by jiným při
gy. zpovědi odpustiti nechtěl, neměl by pravého úmyslu,
nebyl by kajicný.
Co si má pravý kajicník umiňovati za čtvrté?

4. Že odpustí ze srdce všem nepřátelům
a škůdcům svým.
IV. Nepostačí, aby se pravý úmysl toliko před
sv. zpovědí činil, ale třeba jest, po zpovědi jej také
naplňovati, jinak nic neprospívá, 1 kdyby nejlepší byl.
I ti, kdož v pekle jsou snad tisíce dobrých úmyslů či
nili, však neplnili. Strom po ovoci se poznává, pravý
úmysl podle skutků, t. j. podle jednání křesťana po
sv. zpovědi. Kdo po sv. zpovědi chyby své odkládá a se
lepši, aneb aspoň polepšiti se upřímně se snaží, zajisté
měl pravý úmysl. Tak osvědčili pravý úmysl, polepšiti
se král David, Marie Magdalena, sv. Petr, marnotratný
syn a jiní kajicníci. Kdo však po sv. zpovědi vede hned
zase život stejně hříšný jako dříve, kdo nic se nevyna
snažuje, aby chyby své odložil a příležitosti ke hříchu
se vystříhal, sám na jevo dává, že snad také při zpo
vědi pravého úmyslu neměl. Co byste řekly o služeb
níku, který by rozhněvav pána prosili za odpuštění, ale
sotva se mu ho dostalo, zase by předešlé chyby
a urážky se dopustil, zase prosil, a zase hned pána
svého hněval a urážel? Zda-li má opravdovou vůli, se
polepšiti, zda-li zasluhuje odpuštění?
Ovšem není snadno sprostiti se najednou hříchů
všech ; všedních hříchů se uvarovati, jest pro naše slabé
síly skoro nemožno. I kdo dobrý úmysl má, může po sv.

Máme pravý úmysl často obnovovati.
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zpovědi zhřešiti znovu; míti dobrý úmyslznamená toliko,
že nechceme činiti zlé vědomě a dobrovolně. Když jde
někdo na led, má také úmysl, že nepadne, a přec snadno
se mu to státi může a stává často. I ten nejlepší úmysl,
jejž při sv. zpovědi máme, podobá se útlé, slabé květince,
která žárem slunečním vadne, neb prudkým větrem bývá
zlomena. Co květince žár a prudký vítr, to jsou křesťanu
silná pokušení, vábení ke hříchu, při nichž často nadobrý
úmysl zapominá. Jako útlou květinku denně ošetřujeme,
chráníme a vláhou občerstvujeme, tak máme činiti 1 se
svým dobrým úmyslem, máme jej denně občerstvovati, ob

novovati,

abychom naň nezapomenul. To platí zvláště

o chybě a zlé náklonnosti hlavní. Pomyslete si tedy kaž
dého rána (nejlépe při své ranní modlitbě): Dnes chci
s1 dáti celý den bedlivě pozor, abych se chyby té nedo
pustil; snad jest to můj poslední den; chci se tedy cho
vati tak, jako bych měl dnes umříti. Bože, posilni mne!
Když přijde pokušení, vzpomeňte 81na úmysl svůj, obnovte
jej a proste Pána Boha znovu za posilu. U večer vzpo
mínejte si, zdali a kolikráte jste snad opět na úmysl svůj
zapomenuly. Praví-li vám svědomí, že jste zhřešily znovu,
itujte slabosti a nedbalosti své, obnovte úmysl 1 prosbu
svoji k Bohu a uložte si třeba za pokutu nějaký dobrý
skutek. Pozorujte let ptáků a vizte, kterak pohybují stále
křídly, aby se udrželi ve výši. Ve svátosti pokání po
vznesla se také duše kajícího hříšníka k Bohu, a má se
ve výši té udržeti. (Co jest ptáku pohyb křídel, to jest
duši obnovování dobrého úmyslu; čím častěji je konáme,
tim lépe setrváme v dobrém.
A kdybyste, m. d., po sv. zpovědi zase poklesly,
aneb kdyby zdálo se vám chyb vašich býti příliš mnoho
a polepšení přílš těžké neb docela nemožné; nenechte se
tím zastrašiti a od úmyslu svého odvrátiti. Neříkejte: Zase
jsem se zapomenul, nedovedu se před hříchem tím uchrá
niti, nebudu se marně namáhati, již je to jedno, učiním-li
to jednou neb vícekrát a p. (Co se člověku nepodaří na
jednou, má dělati znovu, neb dělati to po částkách. Po
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zorujte mravence, kolikráte spadne s břemenem svým a přec
nepovolí, až se s ním dostane na místo vykázané. '?) Tak
1 vy, když se přičinite, abyste každý den aspoň o něco
málo staly se lepší, 8 pomocí Boží, o niž nikdy neopo
míjejte prositi, dovedete odložiti chyby své jednu po druhé ;
1 takové, které se vám staly snad již zvykem. *“)

S vykonáváním dobrého úmyslu nečekejte až po
sv. zpovědi; ale teď již, v době přípravy ovičte se
v tom pilně, a bude vám to pak mnohem snažší.
Začněte odkládati svoji cbybu hlavní již dnes, a abyste
') Jistý otec poslal syna svého na pole, aby osení vyplel.
Syn shledav, jak je zarostlé travou, zhrozil se práce 1 lehna na
mez, spal. Přišed otec, domlouval synovi, řka: „Není třeba, abys
pole pojednou vyčistil; dosti bude, když vypleješ za den tolik,
co tvé tělo obnáší.“ Syn vstal a dal se chutě do práce a za ně
kolik dní bylo osení čisté. — Tak hříšník při dobré vůli a snaze
poznenáhla se polepší. (Podstranský, Výklad II. 362.)
29) Žádná náklonnosť zlá není v srdci našem zakořeněna
tolik, že by ji křesťan s milostí Boží nemohl odložiti, když by
opravdu chtěl. — Starý voják, jenž tolik oddán byl klení, že
skoro za každým druhým slovem kletbu pronášel, prosil u brány
města známého pána o podporu. Pán ten znaje jeho ošklivý zvyk
krátce jej odbyl řka: „Tomu, kdo kleje, almužny nedávám.“ „Ach,
pane, odpověděl voják, jak rád bych se toho zlého zvyku zbavil,
však nemohu.“ I řekl mu pán: „Zkus to jednou opravdu; hle,
tento zlatý „peníz ti dám, pak-li dnes až do večera více nezakleješ
ani jednou.“ Voják přislíbil, neboť oči jeho zářily při pohledu na
zlato. I musel jíti 8 pánem, který jej vedl okolo rozličných ka
sáren. Tu pokřikovah na něho mnozí známí a kamarádi, posmí
vali se mu a tak jej ku hněvu a klení dráždili. Však muž ten
zůstal jako němý až do večera. Večer dal mu pán slíbený peníz
a spolu moudré naučení; zároveň slíbil mu další podporu, zů
stane-li věren svému předsevzetí a se polepší. Vojín se také sku
tečně přemáhal, z počátků ovšem pouze pro slíběnou odměnu, až
se opravdu polepšil. Jestliže již pohled na zlatý penízdodal vo
jínu klení navyklémutolik síly, aby přemohl návyk, jejž sám měl
z počátku za nepřemožitelný, jak mnohem více má posilovati nás
v podobném případě pomyšlení a vzpomínka na blaženost věčnou,
již Bůh slibuje těm, kteří náklonnosti zlé přemáhají a hříchu
odpírají.

Nejlépe počíti s naplňováním pravého úmyslu hned.
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tak tím spíše učinily, slibte to hned teď Pánu Bohu
a říkejte v duchu se mnou:
„O0Bože vševědoucí, Ty sám nejlépe víš, kterak
z celého srdce lituju, že jsem Tě hříchy svými, zvláště

tím, který nejčastěji činím a který jest mojí hlavní
chybou, urážel. Jak rád bych se všech hříchů svých,
zvláště toho hlavního na vždycky zbavil! Chci se k tomu
všemožně přičiniti a to již od dnešního dne; chci se
všemožně vynasnažiti, abych se již ani jednou hříchu
toho nedopustil; chci pokušení přemáhati i příležitosti
k němu bedlivě se vyhýbati. Prosím Tebe, popřej mi
své milosti, abych šťastně vykonal, co jsem si teď
umínil. Prosím Tě za to skrze zásluhy Tvého milého
Syna Ježíše Krista, Pána našeho. Amen.“

O zpovědi.
I. Chce-li dítko dojíti od rodičů neb učitelů od
puštění viny své, musí se k ní upřímně přiznati; hodné
dítko přiznává se dříve, než-li se ho po vině tážou.
Upřímným přiznáním se ukazuje dítko, že jest mu chyby
jeho líto, že se polepšiti chce, a proto i odpuštění za
sluhuje. I kajicný hříšník musí jednati podobně, chce-li
od Boha odpuštění hříchů svých dojíti; musí jich ne
toliko litovati a míti pravý úmysl, že se polepší, ale
musítaké hříchy své knězi, jejž Pán Ježíš k tomu usta
novil, pověděti, k nim se přiznati. Takové přiznání se
k vině žádal Bůh již na Adamovi v ráji, i na Synu
jeho Kainovi *'); tak vyznával vinu svou 1 král David,
45) Mojšíšovi nařídil Bůh takto: „Mluv k synům israelským:
Muž nebo žena, když by se dopustili nějakého hřichu, kteříž se

Poospodinovo
názivají lidem,
a skrze
přestoupili
a provinili
by,nedbanlivost
tedy vyznají hřích
svůj... by.“ přikázání
(4. Mojž.
5, 6-7.). V knize přísloví čteme (28, 13.): „i-do kryje hříchy BVÉ,

neostojí: ale kdo je vyzná a opustí, milosrdenství dojde.“

124

Co zpověď jest.

an volal: „Zhřešil jsem proti Hospodinu.“ Pedobně. syn
marnotratný přiznal se před Otcem k vině své, an
řekl: „Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou“;
a lotr na kříži slovy: „My zajisté spravedlivě trpíme.“
— Čeho je k odpuštění viny od Boha dále potřebí?
O kom čteme v písmě sv., že se upřímně k vině své při

znával? Přiznal se také Kain k vině své? Došel odpuštění ?
Povídá-li někdo o sobě, co zlého učinil, říkáme
tomu také, že se z toho vyznává, neb že činí vy
z nání. Kajicný hříšník činí tedy knězi vyznání, v němž
mu povídá, co zlého učinil, čím se prohřešil. Povídati
chyby někoho jeho představeným, jmenuje se na něho
žalovati. Tak žalují dítky rodičům. učitelům na své
bratry, sestry: neb spolužáky; dospělí lidé žalují před
staveným, čili vrchnostem světským 1 duchovním. Také

kající

hříšník

žaluje ve vyznánísvémknězi (po

vídáa chyby představenému),

ale ne na jiného,

nýbrž

na sebe žaluje- knězi ze všech hříchů

svých.
Žaloba děje se obyčejně aby vinník byl po
trestán; kajicný hříšník žaluje ale knězi na sebe hříchy
své ne proto, aby za ně byl potrestán, ale aby od

kněze do sáhl

h řešení

hříchů těch odpuštění, jemuž ro z

říkáme.

Komu má se kajicný hříšník vyznávati ze hříchů
svých“ Na koho žaluje kajicný hříšník ve vyznání svém?
Proč žaluje knězi na sebe ze všech hříchů svých? Jak
jmenuje se jinak toto odpuštění hříchů ?
Takové vyznání kajicného hříšníka, v němž na
sebe knězi žaluje ze všech hříchů svých, aby rozhře

šení dosáhl, jmenuje se jedním slovem sv. zpověď.
Odtud kněz, jemuž kajicný hříšník hříchy své vyznává,
má jméno zpovědník a místo, na němž se ve chrámě
sv. zpověď obyčejně koná, sluje zpovědnice. — Co jest
tedy zpověď?

Zpověď jest vyznání, v kterém kKajicný
hříšník na sebe knězi žaluje ze všech hříchů
svých, aby rozhřešení dosáhl.
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II. Jako malomocní u židů měli „ukázati se
kněžím,“ podobně mají dle rozkazu Pána Ježíše činiti
v Novém Zákoně ti, již sklíčeni jsou malomocenstvím
duše t. hříchy; mají jíti ku kněžím, a jim hříchy své
ukázati, z nich se zpovídati. Že Pán Ježíš sám zpověď
ustanovil a nařídil, vysvítá ze slov, jimiž svátost po
kání ustanovil. Kterými slovy ustanovil Pán Ježíš
svátost pokání? Pán Ježíš dal svatým apoštolům slovy
těmi dvojí moc: hříchy lidem odpouštěti, neb zadržo
vati, t. j. neodpouštěti. Pán Ježíš sám, když byl na
zemi, neodpouštěl hříchy hříšníkům všem; fariseové
byli také hříšníci, a přece jim Pán Ježíš neřekl: Od
pouštějí se vám hříchové vaši, ale vytýkal jim je Čas
těji a káral je pro ně, protože odpuštění nebyli hodni.
Vykonávajíce moc od Pána Ježíše jim svěřenou, ne
mohli sv. apoštolové při tomto odpouštění hříchů ří
diti se snad pouhou libovůlí svou, ale měli dle pří
kladu Jeho odpouštěti hříchy jen těm lidem, kteří
toho byli hodni. t. j. kajicným; ostatním pak (neka
jicným) měli hříchy zadržovati, neodpouštěti. Po nich
1 kněží mohou dosavad odpouštět: hříchy pouze ka:
jicným křesťanům ; nekajicným odpouštěti nemohou,
nesmějí. Má-li tedy kněz udělovati svátost pokání, musí
prve rozhodovati, rozsuzovati o hodnosti neb nehod
nosti kajicníka. Hodnosť neb nehodnosť ta nalézá se
ale v srdci hříšníka, jež kněz, nejsa vševědoucí, znáti
nemůže. Aby o ní však přece souditi mohl, musí mu
kajicník sám srdce své otevříti, musí knězi ukázati,
jak to v srdci jeho vypadá, t. j. jaké má hříchy, má-li
nad nimi lítosť s pravým úmyslem. To pak děje se
tak, že se kajicník ze hříchů svých vyznává, Čili že
se zpovídá. Také světský soudce, má-li zločince sou
diti, musí věděti do podrobna, čeho se dopustil, a ne
pouze to, že jest zločinec.

Jestli že tedy Pán Ježíš chtěl a nařídil, aby kněz
rozsuzoval o hodnosti neb nehodnosti hříšníka, chtěl za
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jisté také,- abykříšal; vyzaávije knězi.hříchysvé-soudu
jeho se podrobil, chce-li odpuštění hříchů svých dojíti.
Kolikeru moc dal Pán Ježíš sv. apoštolům slovy:
kterým. ..? Komu jenom měli hříchyodpouštěti ? Komu
neodpouštěti? Kdo nyní vykonává tuto dvojí moc po
sv. apoštolích ? Co musí kněz napřed znáti, aby věděl,
komu hříchy odpustiti má a komu ne? Kterak jen
bude moci kněz poznati a posouditi hodnosť neb ne
hodnosť kajicníka? Co musí kajicník učiniti, aby mohl
kněz posouditi, je-li odpuštění hoden neb není? Kdo
tedy ustanovil, aby se kajicník knězi ze hříchů svých
vyznával?
Proto čteme v písmě sv., že křesťané již za časů
sv. apoštolů jim ze hříchů svých se vyznávali. Tak
píše sv. Lukáš v knize skutků apoštolských (19, 18.):
„A mnozí z věřících přicházeli (k sv. Pavlovi v městě
Efesu) vyznávajíce a vypravujíce skutky své.“ Sv. Jan,
apoštol n miláček Dáně dosvědčuje potřebu zpovědi,
an dí (I Jan 1, 9.): „Pakli vyznáváme hříchy své,
věrnýt jest a spravedlivý (Bůh), aby nám odpustil
hříchy naše, a očistil nás od všeliké nepravosti.“ Také
sv. apoštol Jakub vybízí věřících, aby se zpovídali, řka:
„Vyznejtež se tedy jedni druhým z hříchů svých a mod
lete se za sebe vespolek, abyste spasení byli“ (Jak.
5, 16.). —

Avšak nejen proto mají se lidé zpovídati, aby
kněz rozsouditi mohl, zdali hříšník odpuštění zaslu
huje nebo nezasluhuje, nýbrž z příčinyještě jiné. Kněz
jest při sv. zpovědi netoliko soudce hříšníkův, alo jest
1 lékař duše jeho, který její rány, hříchy uléčiti má;
jest konečně také kajicníku rádcem a učitelem. Chce-li
nemocný od lékaře býti vyléčen na těle, musí mu rány
své ukázati, musí mu bolesf, její příčiny, počátek
a průběh popsati. Kdyby nemocný před lékařem něco
tajil, nemohl by lékař, neznaje stavu nemoci jeho do
konale, jemu vhodných léků podati, a jej uzdraviti.
Také kněz označuje kajicníku při sv. zpovědi prostředky
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a předpisuje léky, kterými by mohl duši svou před
novými hříchy uchrániti. Dává mu totiž vhodná nau

čení, kterak by po sv.zpovědimělse chovati aukládá
mu konání dobrých skutků (pokání), aby jimi za

hříchy své Bohu dostiučinil. Skutkům těm říkáme ulo
žené pokání, a budete se později učiti © ních více.
Kdyby se kajicník knězi nezpovídaj, nemohl by mu
kněz dáti potřebné naučení a uložiti vhodné pokání.
Která jest tedy druhá příčina, proč se má kajicník
knězi zpovídati? Pověz obě příčiny, proč Pán Ježíš
nařídil sv. zpověď?

Pán Ježíš nařídil zpověď, aby kněz roz
souditi mohl, zdali hříšník odpuštění zaslu
huje anebo nezasluhuje, jaké naučení by mu
dáti a jaké pokání uložiti měl.

III. Jaká má býti zpověď kajicníka?
Zpověďpravého kajicníka jest: 1. pokorná
i zkroušená, 2. upřímná i zřetelná, 3. celá
či úplná.
Opakuj, jaká má býti zpověď pravého kajicníka?
Kolik vlastností mámíti zpověďpravého kajicníka ? Které
jsou ty vlastnosti? Která jest první vlastnost zpovědi
pravého kajicníka ?
ad 1.) Při sv. zpovědi máme míti lítosť nad
hříchy. Má-li někdo v srdci lítost, bývá to znáti i na
jeho chování. Člověk takový vyhledává obyčejně sa
motu, bývá tichý a smutný, hledí více dolů a mnoho
si nevšímá, co okolo něho se děje; na hlase a v řeči
jeho jeví se pohnutí a zármutek duše tak, jako jevívá
se bolesť tělesná. Podobně má 1 při sv. zpovědi jeviti
se lítost kajicníka i v řeči jeho a celém chování. Jaké
má tedy toto chování kajicníka při sv. zpovědi býti?
Poznáte to lópe z příkladu. Které z vás zná dobře
příběh o fariseu a publikánovi? Vypravuj nám příběh
ten. Který z těch dvou lidí ve chrámě líbí se vám
lépe? Proč nelíbí se ti fariseus, vždyť byl tak hodný?
Jaký jest, kdo svými dobrými skutky se chlubí a pro
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ně nad jiné se vynáší? Jaký byl tedy fariseus ve
chrámě? Pýcha ale jest, jak víte, hřích hlavní a činí
člověka, 1 kdyby dobré skutky konal, Bohu 1 lidem
odporného. „Bůh se pyšným protivuje,“ stojí V písmě
sv. (Jak. 4, 6.). Publikán ve chrámě líbí se nám. třeba
1 hříšník byl, proto že poznává a uznává své hříchy,
považuje se pro ně za špatného, uznává, že zasluhuje
trestu a pro hříchy své se na znamení lítosti ponižuje,
k zemi sklání. Při tom sám sebe dobrovolně zahan
buje, an o sobě vyznává, že jest hříšník. Co na publi

kánu nejvíce se nám líbí, jest jeho pokora, cnosť to
Bohu i lidem velice milá (jako její obraz, fialka),
neboť „Bůh pokorným dává milosf svou“ (Jak. 4, 6.).
Proto líbil se také publikán ve chrámě Pánu Bohu
více než fariseus, a Pán Ježíš řekl o něm (Luk. 18, 14.),
že „sestoupil do domu svého ospravedlněn,“ t. j. že
mu byly hříchy jeho odpuštěny.
Podobně jako publikán ve chrámě má sobě vésti
kajicník při sv. zpovědi; má považovati se za nehod
ného, aby odpuštění hříchů svých dosáhl jako syn mar
notratný, jenž sám otci svému řekl: „Již nejsem hoden
slouti synem tvým.“ Na znamení této nehodnosti své
1 lítosti nad hříchy má se kajicník také ponižovati
a ochotně. sám knězi o sobě vyznati, co k hanbě jeho
jest, čili má sám sebe zahanbovati. Tím jeví kajicník

cnosť pokory, a zpovídáse pokorně.

Pokora s lí

tostí nad hříchy spojená, nazývá se také zkroušenosť;
protož můžeme zároveň říci, že jest zpověď takového

kajicníkazkroušená.

Na znamení pokory a zkroušenosti žádá se při
sv. zpovědi, aby kajicník (jako publikán a syn mar
notratný činil) vyznával se ze hříchů svých kleče, choval
se ke zpovědníku uctivě, a také se všemu ochotně
podrobil, cokoli mu zpovědník uloží. Osoby vznešené
odkládají proto při sv. zpovědi ozdoby a odznaky své
důstojnosti; při zpovědi není nikdo knížetem, králem,
papežem, ale každý jest toliko kujicným hříšníkem.
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Ludvík IX., král francouzský, když mu kněz při
sv. zpovědi královských titulů dával, nedopustil tomu,
řka: „Zde jste vy otcem a já synem;“ když se při
zpovědi otevřely dvéře neb okna, sám vstal a šel za
vřít. Podobně Christián III., král Dánský, se ve zpo
vědnici jen Christianem nazývati kázal (Podstránský
II, 380.).
Kterak má pravý kajicník vyznávati hříchy své
předně? Kdo má mu býti za vzor pokory? V čem
má se ukazovati jeho pokora? Kterak jmenuje se po
kora s lítostí nad hříchy spojená? Kdo by při sv. zpo

vědi dával na jevo hrdosť

a pýchu(řečí, chováním,

oděvem, ozdobami) a počínal si tak, jako by zpovědí
svou snad sám Pánu Bohu milosť prokazoval, neb kdo

jevil by při tom zúmyslnoulehkomyslnosť

(mlu

vením. smíchem před zpovědí), jako by považoval sv.

zpověď za něco zcela malicherného, lhostejného, ten
ukazoval by, že asi není v srdci jeho lítosti nad hříchy,
že snad není ani kajicný. Pouhé odříkávání hříchů bez
vnitřního citu kajicnosti mu nic neprospěje, 1 když by
mu zpovědník rozhřešení udělil.
O kom jsem teď pravil, že zpovídal by se ne
platně? Jak máse tedy kající hříšník zpovídati, předně ?
Kdo zpovídá se pokorně a zkroušeně?

Pokorně a zkroušeně zpovídá se, kdo
hříchy své s pravým zahanbením a s litosti
knězi vyznává.
Kdo by se při zpovědi hrdě a lehkomy
slně choval, ten by dojista nebyl kajicný
a neplatně by se zpovídal“)
ad 2. Jaká jest zpověď pravého kajicníka, za
druhé ?
Ku kterým lidem mají dítky zvláště býti upřímny ?
Také vy máte zvláště ku svým rodičům a učitelům býti
*) Celé pojednání o této první vlastnosti zpovědi může
u nejmenších žáků vhodně býti vynecháno.
9
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upřímny a to znamená, že nemáte před nimi ničeho
zatajovati, COse v srdci vašem nachází a děje, v ničem
se před nimi přetvařovati a jich klamati. Máte jim
všecko pověděti, jak se to stalo, neb jak sobě něco
myslíte, dle přísloví: co v srdci, to na jazyku. Zkrátka:
máte před rodiči a učiteli svými ve všem takovými se

jeviti, Jakými skutečněJste; pak 10 vás bude se moci
říci, že jste k nim upřímny. Víte samy dobře, že 8l
rodiče a učitelé upřímných dítek velice váží, pro jejich

upřímnost je více milují a jim leckterou chybu, proto
že se k ní upřímně přiznávají buď docela odpouštějí,
neb trest za ni zmírňují. Které dítko jest upřímno
k rodičům neb učitelům?
Však mnohem více než k lidem máme upřímni
býti k Pánu Bobu a zástupci jeho, knězi, ve sv. zpo
vědi; tu na upřímnosti naší záleží tolik, že bez ní od
puštění hříchů dojíti nelze. Abychom tím spíše upřímně
se zpovídali máme uvážiti, že vyznáváme se Bohu
vševědoucímu, který všecko zná a ví, co jsme zlého
učinili 1 si myslili, a jejž oklamati nikomu nelze.
Jako dítko jest upřímné tenkráte, když poví
všecko, co se v srdci jeho nalézá a děje, podobně má
se kající hříšník vyznávati upřímně, t. j. tak, jak
v srdci svém před Bohem za vinna se uznává; má tak

žalovatina sebehříchysvé,jak je při bedlivém

zpytování

svědomí poznal; máčinitivyznání

své právě tak, jako by před soudnou stolicí samého
Boha. stál. Kdo by při sv. zpovědi snad hříchy své
omlouval (jako omlouval Saul před Samuelem svoji
neposlušnost), hledanými slovy a výrazy je jako ozdo
boval (řekl by ku př.: nebyl jsem dosti nábožný, ač
koliv skoro vždy modlitby své docela zanedbával),
vinu zmenšoval (řekl by, že zhřešil myšlením a žá
dostmi, ač stalo se to také skutkem; že „snad“ něco
udělal, ač jistě ví, že to učinil) neb na jiné sváděl;
zkrátka: kdo by se tak vyznával, aby se hříchy jeho
zdály menší, než skutečně jsou, nezpovídal by se
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upřímně. Kdo hříchů svých opravdu lituje, ani 81 ne
přeje, aby byl za lepšího považován, než skutečně
jest. Jako před soudem světským (1 u rodičů a uči
telů) mírní upřímné přiznání trest, podobně upřímnost
při sv. zpovědi, svědčíc o pravé lítosti činí nás od

puštění hodnějšími (syn marnotratný, lotr na pra
vici) 22), neupřímnosť pak a klamání zpovědníka uka
zuje, že hříšník není kajicný a tudíž odpuštění hoden,
a proto se i neplatně zpovídá. Čím hodnější a krás
nější kdo takto před knězem býti chce, tím ohavnější
jest před Bohem. — Kdy jest kajicník při sv. zpovědi
upřímný?
O čem svědčila by neupřímnosť kajicníka
při 8v. zpovědi?
Také ten by nebyl při sv. zpovědi upřímný, kdo
by schválně tak mluvil (příliš tiše, neb rychle), aby
mu kněz nerozuměl; co z úmyslu takto nesrozumitelně
povídá, jest jako by nepověděl. Ač třeba jest, vyzná
vati se ze svých hříchů zticha, aby okolostojící ničeho
neslyšeli, přece má se to, zvláště když jde o hřích

těžký,díti tak, aby zpovědník

všemu dobře

??) Jistý kníže přišed na galeje (loď, na níž pracovali od
souzení zločinci) viděl, jak tu zločinci, hroznými okovy sevřeni,
těžce pracovati musi; i umínil si, že aspoň jednoho propustí,
kterýž by toho nejvíce byl hoden. (Proto tázal se jednoho vězně
po druhém na jich provinění. Každý dokládal, že je nevinen, že
osočen ze zášti a pomsty, přišel na tato místa, 1 prosil úpěnlivě,
aby se kniže nad ním smiloval. — Konečně došlo na nejmladšího
vězně, jehož kniže se ptal, čeho se dopustil? „Vaše Milosti, odvece
vězeň, byl jsem bezbožný chlapec; nechtě "poslouchati ani otce
ani matky, utekl jsem z domu, kradl jsem a loupil a velmi ne
zbedný život jsem vedl; i musel bych dlouho povídati, abych
všecky zločiny své vypravil. Konečně zachvátila mnespravedlnosť;
chci ale rád trpěti, čeho jsem zasloužil“ — Tak upřímné vyznání
pohnulo knížetem, a věda, že všickni ostatní mnohem více jsou
vinni, praví 8 úsměvem“ *Totě bohaprázdný člověk! Co tů 8 ním
v tak ctihodné společnosti ? Sejměte okovy jeho a vyžente jej,
aby těchto poctivých lidí ještě nenakazil.“ I byl hned mladík
propuštěn a polepšil se. — Tak to činí Bůh; odpouští námhříchy
naše 1 tresty, když se z nich zkroušeně vyznáme. (Podstránský,
Výklad II., 370.).
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rozuměl, totiž zřetelně.

Někdy však nerozumějí

lidé tomu, co jiný třeba na hlas povídá proto, že se
vyjadřuje špatně, nejasně, nesrozumitelně neb neúplně.
Ku zřetelnosti při sv. zpovědi náleží tedy, aby se ka
jicník vyjadřoval jasně a srozumitelně, aby hřích svů)
označil a pojmenoval určitě, užívaje při tom slov ob
vyklých a jmen vhodných, aby zpovědník dobře po
znati mohl, co si kajicník při tom myslí. Nepostačuje
ku př. říci při sv. zpovědi jen všeobecně asi takto: Ne
pamatoval jsem na všudypřítomnost Boží; nemiloval
jsem Pána Boha nade všecko, bližního jako sebe sa
mého; zle jsem myslil, mluvil; bližního jsem svedl
ku hříchu; den sváteční jsem nesvětil; zhřešil jsem
proti 4 a 7. přikázání; neb docela, zhřešil jsem proti
desateru přikázání Božích, proti pateru přikázání cír
kevních a p., neboť by z toho kněz nic nepoznal, ja
kého hříchu se kajicník dopustil. Kajicník má pověděti:
jaké byly myšlénky a žádosti jeho zlé, kterým způ
sobem prohřešil se proti lásce k Bohu a k bližnímu,
kterým skutkem přestoupil přikázání 4. a 7., k čemu
svedl bližního a p. Nevíte-li snad někdy, kterak byste
měly hřích nějaký vyjádřiti neb pojmenovati, poproste
zpovědníka, a on vám v tom jistě pomůže. Řekněte
ku př.: učinil jsem hřích proti 6. přikázání, nevím
ale, kterak říci.
Jak má se kajicník zpovídati, za druhé? Kterak
má knězi povídati hříchy své, aby se zpovídal upřímné ?
Proč nemá vinu svoji okrašlovati a zmenšovati? Kterak
má mluviti, aby se zpovídal zřetelně? (Co má učiniti,
kdo neví, kterak nějaký hřích pojmenovati?
ad 3. Třetí vlastnost sv. zpovědi jest, že má

býti celá neb úplná.
Aby se někdo zpovídal cele
neb úplně, třeba jest, aby vyznal knězi všecky své
hříchy, aspoň těžké, na něž se při bedlivém zpyto
vání svědomí upamatoval, aby z nich ani jediného vě
domě nevynechal. Že se hříchy, na které s1 kajicník
při bedlivém zpytování svědomí nevzpomene, ve sv.
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zpovědi zahrnují a odpouštějí zároveň, a že jich má
proto kajicník také litovati, pověděl jsem vám již
dříve. Když by někdo jeden neb více těžkých hříchů,
knězi při zpovědi neřekl (buď že by se styděl, neb
říci ho bál), ač by o něm věděl, a tak kněze oklamal,
byl by vinen, že by kněz o jeho hodnosti neb nehod
nosti dobře souditi nemohl. Rozhřešení, jež by zpo
vědník takovému kajicníku udělil, nebylo by u Pána
Boha platné, protože spočívá na klamu, a zpovědník
by mu ho ani uděliti nemohl, kdyby o klamu tom
věděl. Eroto byla byzpověď jeho neplatná, svatokrá
dežná. Každé zapírání, zamlčování viny jest známka,
že má hříšník lítosť špatnou, neb že nemá lítosti žádné,
že není kajicný.
Jako jest k odpuštění třeba, aby kajicník všech.
těžkých hříchů litoval, o všech pravý úmysl měl, že
se polepší, tak má i ze všech upřímně a zkroušeně
se vyznati.
Kdo by při sv. zpovědi vědomě těžký hřích za
mlčel, tomu nemohou ani ty těžké hříchy býti odpu
štěny, z nichž se vyznával, protože ve zpovědi odpou
štěji se těžké hříchy buď všecky neb žádný. Když na
dveřích více jest zámků, neotevrou se dvéře, kdyby
jen jediný zámek zůstal neodemčen ; tak jest 1 při 8v.
zpovědi
odmyká,když
odpouští;
hříšníku s setěžkými
brána hříchy,
milosti jež
Božíkněz
neotevře,
by
se
ze hříchů svých nevyznal úplně, i kdyby. vědoměza
mlčel těžký hřích třeba jen jediný.
To platí o hříších těžkých. Jaké ještě jiné mohou
býti hříchy? Který hřích jest. těžký ? který jest všední?
Zpovídati se ze hříchů všedních není sice nevyhnutelně
třeba k tomu, aby zpověď byla platná; hříchy ty od
pouštějí se zároveň s těžkými, když vzbudí nad nimi
kajicník pravou lítost. Hříchy všední mohou 1 mimo
8v. zpověď odpuštěny býti, když jich npřímnělitujeme
a při tom dobré skutky (jako jest k. p. almužna, půst,
nábožné a uctivé slyšení mše sv., svaté přijímání a j.)
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konáme. Jest však přece lépe, když se 1 z těchto
hříchů zpovídáme (viz o lítosti nad všedními hříchy),
neboť tím si jich odpuštění lépe a jistěji zasluhujeme;
zvláště pak proto, že dítky a někdy 1 lidé dospělí ne
dovedou vždy dobře o hříchu rozsouditi, zdali jest.
těžký néb všední, a bývají nakloněni spíše k tomu,
aby hříchy své považovali za všední i když jsou těžké.
Je-li někdo v pochybnosti o tom, zdal jest hřích
jeho všední neb těžký, má se z něho vždy zpovídati, neboť
jest to pro spasení duše jeho bezpečnější, an uvaruje se
nebezpečí, že by se zpovídal neplatně. Neví-li někdo jistě,
je-li hříchém, co učinil, má se na to otázati zpovědníka,
který jej rád poučí.
I proto jest užitečno, zpovídati se také ze hříchů
všedních, zvláště těch, které staly se nám zvykem, že dle
toho zpovědník lépe pozná stav duše hříšníka a může upo
zorniti jej na nebezpečí, v němž se snad nachází, dáti mu
potřebnou -radu neb výstrahu, aby hříchy všední nepřivedly
ho ke hříchům těžkým. Kdo by hříchů těžkých neměl,
musel by se ovšem vyznávati ze hříchů všedních, neboť
by se mu rozhřešení, t. j. odpuštění uděliti nemohlo, když
by na sebe nic nežaloval.

Kdy jest zpověď kajicníka úplná? (Co mělo by
za následek, kdyby kajicník ve sv. zpovědi jen jediný
těžký hřích z úmyslu zamlčel? Proč nemohly by mu
odpuštěny býti ani hříchy ostatní? Proč zamlčují někdy
lidé při sv. zpovědi hřích těžký? Jest zpověď neplatna,
když se některý všední hřích nevyzná? Proč jest lépe
také ze hříchů všedních se zpovídati?
Každé opakování hříchu jest nové provinění, nový
hřích. Aby zpověď naše byla celá či úplná, jest po
třebí o každém těžkém hříchu pověděti také, kolikráte

se stal, čili udati počet jeho. Čím častěji kdo těžký
hřích opakuje, tím větší má vinu, tím většíjest hříšník.
Jiný lhář. jiný zloděj jest ku př. kdo lhal, kdo kradl
jednou, než teu, kdo lhal neb kradl desetkrát, stokrát
a p. Když by takový hříšník, který ku př. lhal, kradl
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mnohokráte zpovídal se jen: lhal jsem, kradl jsem,
zdálo by se, že to učinil jen jednou, což by ale pravda
nebylo a proto by zpověď jeho nebyla úplná. — Co
má tedy pověděti hříšník o každém těžkém hříchu,
aby zpověď jeho byla úplná? Proč jest potřebí udati
1 počet hříchů těžkých?
Kdo učinil hřích těžký jen jednou neb málo kdy,
jistě si to zapamatuje, kolikráte to učinil. Bylo-li to
ale příliš často, tak že určitého počtu neví, má udati
počet příbližný, 6. Jay má pověděti, kolikráte as1 se
to stalo. Jak jsem vám již při zpytování svědomí po
věděl, děje se to tak, že si vzpomeneme a přl sv. zpo
vědi povíme, stalo-li se to každý den, neb kolikráte
asi za týden, za měsíc a p. Říci pouze: učinil jsem
to vícekrát, nepostačuje; mohlo by to býti třikráte,
desetkráte 1 stokráte.
Máme li ve zvyku hřích nějaký činiti, povíme
také, jak dlouho zvyk ten již u nás trvá; to platí též
o hříších hlavních ku př. o hněvu, o němž třeba udati,
jak dlouho trvá neb trval — Pověz, kterak udává se
při sv. zpovědi počet hříchů těžkých ?
Při zpytování svědomí vykládal jsem vám, že vzpo

menoutisi mátetaké na okolnosti, čili případnosti
hříchů

svých, zvláště takové, kterými se hřích promě

ňuje, neb znamenitě

zveličuje.

(Cojsou případ

©zpovědi
zvláště
vzpomenouti?
Mohl
bysmpovědět
í ně
nosti hříchu? Na které případnosti hříchu máte si při sv.

jaký příklad, kterak se případnostmi hřích proměňuje, neb
zveličuje? Na tyto případnosti hříchů máte si vzpomínati
nejen proto, abyste je samy znaly, ale také, abyste je zpo
vědníku pověděti mohly. Když žalujete na koho, povíte
všecko, co, kdy, kde, jak a kolikráte zlého učinil, kdo při
tom byl a p., aby p. učitel neb tatínek dobře poznal, jak
veliká jest vina žalovaného. Tak potřebuje také kněz, aby
mohl dobře souditi o velikosti viny, znáti všecky okolnosti
či případnosti hříchu, kterými se hřích proměňuje, aneb
znamenitě zveličuje a proto mu je má kajicník při sv. zpo
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vědi upřímně pověděti. Kdo by takové okolnosti hříchu
knězi při sv. zpovědi vědomě zatajoval, zpovídal by se
neúplně a proto 1 neplatně.
Ač při sv. zpovědi žalujeme toliko na sebe, přec
bývá někdy k označení okolností třeba zmíniti se o osobách
jiných, s nimiž byl hřích učiněn, které někoho ke hříchu
svedly, neb samy svedeny byly. Tu musí se kajicník bed
lhvě chránit: toho, aby neudával jich jmén neb takových
známek, dle nichž by osoby ty snadno poznány býti mohly,
neboť by jim tím bylo ublíženo na cti. Je-li třeba o nichi
se zmíniti, udá se jen všeobecně, bylo-li to dítě neb člověk
dospělý, muž, žena, svohodný, ženatý, příbuzný, cizí a p.
Mimo počet hříchů, co má kajicník ještě o každém
těžkém hříchu pověděti při sv. zpovědi? (Co jsou případ
nosti hříchu? Co působí některé případnosti hříchu? Které
případnosti hříchu má kajicník ve sv. zpovědi pověděti?
Kterak děje se ve sv. zpovědi zmínka o osobách jiných?

Kterak

zpovídá se kajicník cele neb úplně?

Cele neb úplně se zpovídá kdo vyznává
všecky hříchy své i počet jich i připadnosti,
kterými se hřích proměňuje, nebo znamenitě
zveličuje.
Komu počet hříchů jeho není určitě známý,
má říci, kolikráte asi se každého dopustil.
Kdo by vědomě z bázně neb ze stydlivosti
zamlčel těžký hřích, ten by kajicný nebyl
a neplatně čili svatokrádežně by se zpovídal.
Jen když jest úplné vyznání hříchů nemožné, postačí
vyznání obecné neb takové, jaké jest možné. Tak v náhlém
onemocnění těžkém, v nebezpečí života, před bojem, u lidí
hluchoněmých a p. Když by nebezpečí pominulo a možnosť
úplného vyznání se vrátila, musel by se pak ovšem ka
jicník ze hříchů svých vyznati úplně, Kdy dokonalá lítosť
sama (bez zpovědi) odpuštění hříchů působí, o tom již
dříve jsem vám pověděl. Kdo si to zapamatoval dobře?
IV. Při zpytování svědomí upozornil jsem vás na to,
že hned na počátku, dříve než počnete vzpomínati si na
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hříchy, máte si položiti otázku: byla moje poslední zpověď
platna, nebo ne? abyste věděly, za kterou dobu svědomí
své zpytovati mate. Ze všeho dosavadního učení o svátosti
pokání můžete nyní již lépe poznati, kdy jest zpověd ka
jicníka neplatna, a jaká tedy byla vaše zpověď poslední.
Že poznání to jest na nejvýš důležito, chci vám ještě jednou
krátce a přehledně na paměť uvésti, kdy byla by zpověď
vaše neplatna. Neplatna byla zpověď vaše jestli

a) jste před ní svědomí své zpytovaly

dbale, lehkomyslně.

ne

Když by k. p. někdo teprve v poslední chvíli v ko
stele si naspěch připomenul, neb ze zrcadla zpovědního
vyčetl, vypsal několik hříchů, aby je ve zpovědnici říci
mohl, aniž by se opravdu rozpomínal, zdali a kterak se
jich dopustil, neb zdali učinil také ještě hříchy jiné.
Kdy byla by zpověď hříšníka neplatna, předně?

6)jste nemělypravélítosti

a úmyslu, t. j. jest-li

vás v srdci nic nemrzelo, že jste hříchy svými Pána Boha
urazily, aneb jest-li jste s1 třeba jen o jediném těžkém
hříchu svém myslily, že se ho po zpovědi dopustíte zase.
Kdy byla by zpověď vaše neplatna, za druhé?
C) jste při sv. zpovědi z nepravého studu a nemístné

bázně těžký hřích vědomě zamlčely a tak se neúplně
zpovídaly; to platí 1 o hříchu, který jste za těžký pova
žovaly, třeba by skutečně těžkým nebyl. Neb jest-li jste
schválně tak vyznávaly hříchy své, aby vám kněz neroz
uměl (nezřetelně),
neb vyznávaly je jinak, než se to
skutečně stalo, tak aby se zdál hřích váš býti menší (neu
přímně).
Kdy byla by zpověď vaše neplatna, za třetí ?
ď) Konečně byla by minulá zpověď vaše neplatná,
jest-h jste při ní měly úmysl ten, že nevykonáte, co vám
zpovědník uloží, že nenavrátíte věci cizí, kterou jste na
lezly neb si přisvojily, nenapravíte škody, kterou jste ně
komu hříchem svým způsobily. Z které příčiny byla by
zpověď vaše neplatna, posledně ? Kdo poví všecky příčiny,
pro néž byla by zpověď vaše neplatna ?
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Kdo takovýmto způsobem z úmyslu,

neb z pouhé

nedbalosti

schválně

některou částku svátosti

pokání vykoná špatně, ač mohl snadno lépe a dobře ji
vykonati, ten ovšem jest nekajicný a zpověď jeho neplatna.
Kdo by ale některou z těch pěti věcí byl nevykonal ná
ležitě proto, že toho bez viny své lépe neznal, lépe činiti
neuměl neb nemohl, nechť se netrápí snad myšlénkou, že
by jeho zpověď bývala neplatna; byla zajisté platna, jen
když všecko vykonal tak, jak nejlépe uměl a mohl. Také
to opakuji a připomínám ještě jednou, že všecko, co jsem
o nedostatečné lítosti úmyslu a zpovědi řekl, platí jen
o hříchu těžkém a nikoliv také o hříších všedních.

Ačkoliv máte býti pozorny a opatrny, abyste dobře
poznaly, kdy byla snad zpověď vaše neplatna, přec nebylo
by dobře, kdybyste v ohledu tom byly opět příliš úzkost
vy « domýšlely se snad, že byla zpověď vaše neplatna
1 když by to pravda nebylo; tím byste sebe zbytečně trá
pily a zpovědníka zdržovaly. Jen když vám svědomí vaše
určitě vytýká, že jste z úmyslu neb trestuhodné nedbalost:
nevykonaly při sv. zpovědi všecko, jak jste vykonati měly,
jest to bezpečným znamením, že jste se zpovídaly neplatně.
Když by někdo věděl, že minulá zpověď jeho byla
neplatna, ale on by při následující zpovědi nic o tom ne
řekl, nýbrž zpovídal by se pak vždy jen za dobu od po
slední zpovědi, jsou všecky tyto zpovědi jeho neplatny a
svatokrádežny, protože není kajicný, an nezpovídá se
upřímně a úplně. Hříšník takový má netoliko ty hříchy,
které od poslední zpovědi učinil, ale i ty, z kterých se
při zpovědi neplatné vyznával a mimo ně ještě veliký hřích
svatokrádeže, z nichž také upřímně a úplně vyznati se
povinen jest. Neplatny a svatokrádežny zůstávají všecky
následující zpovědi, pokud se první zpověď neplatná a sní
všecky následující nenapraví. Proto jsme se učili, že má
kajicník 'takový zpytovati svěcomí své za celý čas od po
slední zpovědi platné. Zapínáte-li šat a zapnete jeden
knoflík chybně, jsou pak chybně zapjaty 1 všecky následu
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jící, a není jiné pomoci, než aby se od toho prvního všecky
zapjaly znovu.
Zpovídal-li se někdo neplatně, svatokrádežně, jaké
jsou všecky jeho následující zpovědi, pokud té neplatné
nenapraví?

Po svatokrádežné zpovědi jsou následující
zpovědi člověka neplatny, dokud by jich ne
napravil, počínaje od první neplatné.
V. Kterak mohou se neplatné zpovědi na

praviti?

Aby neplatné zpovědi napravil, musí ka
jicný hříšnik:
1. Nejprve zpovědníku říci, že poslední neb některá
z dřívějších jeho zpovědí byla neplatna a pověděti, pro
kterou příčinu neplatna byla, aby zpovědník sám mohl
posouditi, zdali jest to skutečně pravda, neb se toho ka
jicník jen domýšlí. Byla-li zpověď kajicníka neplatna proto,
že těžký hřích zamlčel, musí pověděti, který to byl hřích,
proč a v kolika zpověděch jej zamlčel, neboť tolikráte
zpovídal se neplatně a dopustil se hříchu svatokrádeže,
z něhož vyznati se má úplně, t. j. říci počet 1 okolnosti jeho.
Aby neplatnou zpověď napravil, co musí vyznati ka
jieník nejprve? Co ještě musí o zamlčeném hříchu pověděti %

1. vyznati hřích zamlčený a povědětitaké,

v Kolika zpověděch jej zamlčel:;

2. Proč musí kajicník pověděti v kolika zpověděch
těžký hřích zamlčel? Protože všecky zpovědi, v nichž
hříšník těžký hřích zamlčel, byly neplatny a svatokrádežny,
má hříšník ten na duši ne pouze ty těžké hříchy, z nichž
v první neplatné zpovědi se vyznával, ale všecky hříchy
těžké, z nichž vyznával se v následujících zpověděch, ve
kterých o'té neplatné ničeho neřekl. Aby jich odpuštění
dosáhl, nezbývá mu, než aby se ze všech hříchů těch znovu
vyznával, čili aby všecky ty zpovědi opakoval celé. Když
by hned první zpověď někoho bývala neplatná, musel by
opakovati všecky zpovědi celého svého života. — Aby

140

Kterak se neplatné zpovědi napravují.

hříšník napravil neplatnou zpověď, které zpovědi musí
opakovati?

2. musi netoliko první neplatnou zpověď,
ale také všecky následující zpovědi, v kterých
o té neplatné ničeho neřekl, celé opakovati;

3. Kterou svátost přijímáme obyčejně po sv. zpovědi?
Někdy přijímají lidé ještě jiné svátosti, ku př. svátost biř
mování, neb jinou svátosť živých. Které svátosti jmenujeme
svátosti živých? Jestliže někdo ve stavu těžkého hříchu
přijímá nejsv. svátost oltářní, neb některou jinou svátost
živých, přijímá ji nehodně, a tím dopouští se po každé
znovu hříchu svatokrádeže. Mezi těmito hříchy svatokrádeže
největší jest nehodné přijímání nejsv. svátosti oltářní,
o němž píše sv. apoštol Pavel takto: „Kdo nehodně ji.a
pije (tělo a krev Páně), odsouzení sobě jí a pije. “ Kdo
tedy neplatnou zpověď napraviti chce, musí se 1 z toho
vyznati, zdali a kolikráte v tom stavu (ve stavu těžkého
hříchu po neplatné zpovědi) nejsv. svátosť oltářní neb jiné
svátosti přijímal. — Co musí říci, za třetí, kajicník, který
chce neplatnou zpověď napraviti?

3. musi také říci, zdali a kolikráte po ne
platných zpověděch nejsvětější svátost anebo
jiné svátosti přijímal.
Pověz všecko, co musí kajicný hříšník říci, aby ne
platné zpovědi napravil, předně? po druhé? po třetí? Jen
tenkráte, když se kajicný hříšník upřímně vyzná, který
hřích zamlčel, v kolika zpověděch jej zamlčel, když všecky
tyto zpovědi opakuje celé a poví také, zdali a kolikráte
po nich přijal nejsv. svátost oltářní, neb jiné svátosti, a
když těchto všech svých hříchů opravdu lituje a se po
lepšiti chce, dosáhne odpuštění a napraví předešlé zpovědi
neplatné. Proto 1 vy, než počnete zpytovati svědomí, rozpo
meňte se, zdali poslední neb některá dřívějšívaše zpověď nebyla
neplatna, abyste ji pokud časjest, napravily ; stává se někdy, že
kdo v mládí neplatnou zpověď napraviti zanedbá, později
třeba na to zapomene, a neučiní tak nikdy více. Jak
hrozné má to pak pro něho následky na věčnosti!

O zpovědi generální.
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Aby neplatné zpovědi napravil, musí tedy kajicník
konati zpověď za delší dobu, někdy 1 za celý svůj život.
Zpověď, již někdo za delší dobu neb za celý svůj život

koná, jmenuje se Zpověď generální

čili doživotná.

Kdyby snad již nyní neb někdy budoucně potkalo vás to
neštěstí, jehož Vás Bůh uchovej, že byste byly po delší
dobu neplatně se zpovídaly, budete také museti vykonati
takovou zpověď generální. Zvláště ti žáci a žákyně, které
se k prvnímu sv. přijímání připravují, nechť se na své
minulé zpovědi dobře rozpomínají a zkoumají, zdali jim
takové zpovědi není potřebí, aby snad již první jejich svaté
přijímání nebylo nehodné.
Kteří křesťané se po delší dobu neplatně zpovídali,

těmjest zpověďgenerálnínevyhnutelně

potřebna,

neboť jest to jediný prostředek, jímž neplatné zpovědi na
praviti lze. Však 1 těm kteří vždycky zpovídali se platně,

jest zpověďgenerálnívelmi

užitečna,

Onaťprospívá

k tomu, aby naše lítosť byla větší a upřímnější, když se
při ní na všecky své hříchy rozpomeneme a uvážíme, jak
jsme dosud,. hned od maličkosti, nevděční byli za všecka

dobrodiní, která nám Bůh prokazoval, a zbavuje nás po
chybnosti a- nejistoty, ve které by snad přece někdo mohl
býti o tom, zdali se vždy platně zpovídal neb ne. Proto
konávají horliví křesťané také dobrovolně zpověď generální,
a to zvláště v důležitých dobách života, když ku př. nový
stav nastupují, a také na konci života, když se na smrť
připravují. Podobně činívají nábožné ditky 1 před prvním
Bv.přijímáním, že dobrovolně zpověď generální konají, aby
tím spíše mohly býti ubezpečeny, že bylo první jejich sv.
přijímání hodné.
Co jest zpověď generální? Komu jest nevyhnutelně
potřebna? Proč jest i jiným křesťanům užitečna? Kdy ko
návají horliví křesťané dobrovolně zpověď generální? Kdy
činívají tak 1 dítky?
Zpověď generální jest ovšem těžší než obyčejná, ale
přece není tak těžka, abyste potřebovaly se úzkostlivě
báti, že toho snad nedovedete. Zpytování svědomí koná se
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jak obyčejně, jen že počíná se buď od té doby, co jsme
počal: hřích poznávati, neb od poslední zpovědi platné, a
proto jest k němu ovšem větší pilnosti a delšího času třeba
Při zpovědi samé bude vám zajisté zpovědník nápomocen,
když byste v něčem si nevěděly rady. Musíte ovšem zpo
vědníku hned na počátku říci, že chcete vykonati zpověď
generální, a zdali dobrovolně neb proto, že byla dřívější
vaše zpověď neplatna. Když dospělí lidé přejou si vyko
nati zpověď generální, dobře učiní, když to zpovědníku
oznámí dříve, a požádají ho, aby jim určil čas, kdy by
ji vykonati mohli; když jest mnoho lidí u zpovědi, nemůže
jim zpovědník potřebného k tomu času věnovati.

VI Již dříve jsem vám pověděl, proč se někdy
lidé nezpovídají úplně a upřímně, ale zamlčují těžký
hřích; které jsou ty dvě příčiny? Ano, bázeň neb styd
livosť, musím však hned dodati: bázeň neb stydlivosť,
jaké míti nemají, a za níž často skrývá se pýcha neb
pokušení ďábla, který béře lidem stud, když hřích činiti
chtějí, a vrací jim ho, když se z hříchu vyznati mají.
Báti se máme Pána Boha urážeti, styděti se máme hřích
činiti, nikdy ale se báti a styděti upřímně ze hříchů se
vyznávati. Obě, bázeň 1 stydlivosť jsou při sv. zpovědi
nejen zbytečny, ale 1 na nejvýš škodlivy; zbytečny
proto, že se ani báti, ani styděti nepotřebujeme, zpo
vídati se upřímně; na nejvýš škodlivy pak proto, že
mají za následek zpověď neplatnou, svatokrádežnou.
Povím vám také, proč

nemáme se styděti ani báti, zpovídati se
upřímně.

1) Čeho se asi hříšník při tom bojí? Snad toho
by se bál, že by se na něho hřích, zločin jeho
prozradil, a on byl by zaň trestán od svých předsta
vených, neb měl by proto hanbu neb škodu, ztratil
lásku a p. I kdyby to možné bylo, aby se takto na
někoho hřích prozradil, byl by přec pošetilý, kdo bál
by se soudu světského zapomínaje při tom na soud
Boží a trest věčný. Čo bylo by lépe, přetrpěti zde za
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sloužený trest, neb trpěťi za hřích svůj věčně v pekle?
Avšak prozrazení sv. zpovědi netřeba se naprosto ni
komu báti, protože sv. zpověď, t. j. všecko, z čeho
a kterak se někdo ve zpovědi vyznává, jest tajemství,
a sice největší a nejdůležitější tajemství na světě,

které nikdy prozrazeno býti nesmí. Kněz nesmí

ze sv.zpovědianitoho nejmenšího pro

z ra dit1 pod žádnou výminkou na světě, i kdyby sám
měl proto trpěti, neb docela umříti.
Co se ve sv. zpovědi knězi svěří, jest jako do

hrobu vloženo. Tak podstoupili mučenickou smrť ra
ději, než byli by něco ze zpovědi prozradili v Čechách
sv. Jan z Nep., kanovník v Praze a generální vikář
či zástupce arcibiskupa, jenž byl po dlouhém trápení
r. 1393. s mostu do řeky Vltavy vhozen, a na Moravě
bl. Jan Sarkander, farář v Holešově r. 1620.
Jakmile zpovědník ze zpovědnice vystoupí, jest
jako by*o hříších vyznaných byl ani neslyšel, a nesmí
ani s hříšníkem o jeho hříších mluviti; tím méně smí
mu činiti snad výčitky, jej kárati neb docela pro hříchy
jeho trestati, 1 kdyby byl hříšník jeho podřízený, ale
musí ve všem chovati se k němu tak, jako by ničeho
nevěděl. Proto nepotřebuje se také obávati žák, že by
upřímným přiznáním se k velikému hříchu ztratil snad
lásku svého katechety, že by dostalo se mu horší
známky neb podobně. Již dříve slyšely jste, že žalu
jeme ve sv. zpovědi na sebe ne proto, abychom byli
trestáni, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, a když
Bůh odpustí a nehněvá se ná toho, kdo se upřímně
z hříchů svýchvyzná, jakž by mohl kněz jednati jinak ?
Sv. zpověď jest, m. d., tajemství ne pouze pro
kněze, ale 1 hříšník nemá vyzrazovati, co ve sv. zpo
vědi sám mluvil, neb co jemu kněž povídal. Také ten,
jak jsem vám již jednou pravil, dopustil by se hříchu,
kdo by o sv. zpovědi vyzvídal, nahlížel do lístků, na
nichž mají některé dítky hříchy své napsány, aneb kdo
by u zpovědnice naslouchal. Když by někdo náhodou
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něco ze sv. zpovědi zaslechl, jest přísně zavázán, za
chovati o tom mlčení. Proto upozorňoval jsem vás již
na to, kterak opatrně máte chovati lístek, na nějž
budete snad při zpytování svědomí poznamenávati své
hříchy a že nemáte býti zvědavy, abyste poznaly hříchy
dítek jiných. Proto se mají také při sv. zpovědi říkati
bříchy zticha tak, aby kněz toliko sám slyšel, z čeho
se kajicník zpovídá.
Které jsou příčiny, pro něž nevyznávají se někdy
hříšníci ze hříchů svých úplně a upřímně? Proč ne
máme se styděti ani báti, zpovídati se upřímně?

1.) Zpovědník nesmí nikomu a nikdy ani
nejmenší věci ze zpovědi ozuámiti.
2. Někteří hříšníci stydí a bojí se, zvláště když je
zpovědník zná, vyznati se ze hříchů svých upřímně, pro
tože je znepokojuje myšlénka: „co si kněz o mně pomyslí,
co o mně řekne, když mu to na sebe povím; takového
hříchu by u mne jistě nehledal, neočekával.“ Obávajíce se,
že by kněz o nich špatně soudil, za špatné je považoval,
raději hřích těžký zamlčují.
Ve zpovědnici zastupuje kněz místo Pána Ježíše a
proto jedná a jednati musí s kajicným:i hříšníky tak, jako
8 nimi jednal sám Pán Ježíš Kdežto nekající hříšníky
ovšem káral a výčitky jim činil (fariseům), rozmlouval a
jednal s kajicnými hříšníky, 1 8 těmi největšími vlídně a
laskavě. (Marie Magdalena, Zacheus, hříšná žena), a pro
pouštěl je s otcovským napomenutím: „jdi a nehřeš více.“
Tak 1 zpovědník, třeba hříchu nechválil a na jeho zlobu

a následky poukazoval, přec je dná a kajicníkem co nej
více možná laskavě,
a toliko otcovsky jej napomene,
potěší a povzbudí. Právě tím, že 1 z velikých hříchů svých
vyznává se kajicník, upřímně, dokazuje, že je opravdu
kajicným, a že zasluhuje, aby 8 ním jednal kněz laskavě
a šetrně, jako laskavě a šetrně jedná se s člověkem těžce
nemocným, aby spíše se uzdravil.
Kněz jsa člověk, jenž také volá denně k Bohu: pod

pusť nám naše viny. ..“ zná pokušení ke hříchu a dobře
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ví, kterak jsou lidé slabí

a křehcí,a kterak snadno

do hříchů padají; ví také, že ke sv. zpovědi nejde a jíti
nepotřebuje, kdo by hříchu neměl, jako nejde k lékaři,
kdo není nemocen. Vyznání hříchů těžkých nikdy kněze
nepřekvapí, že je na ně zvyklý.
Jako nemoc za neštěstí považujeme, s nemocným
útrpnosť máme, jenu pomáháme, a z uzdravení jeho se
těšíme, tak má 1 kněz při sv. zpovědi s hříšníkem útrpnost
A z jeho upřímného vyznání (a proto 1 polepšení) se ra

duje,
jako radoval se otec z návratu syna marno
tratného.
Bylo by tedy na nejvýš pošetilé, kdyby se dítko
strachovalo, co si velebný pán o něm pomyslí, vyzná-li
mu hřích veltký. Zajisté nic zlého 81 o něm nepomyslí;
buď ho ani nezná a hříchu jeho si nepamatuje, což při
velikém počtu kajicníků bývá obyčejně, aneb, zná-li je,
raduje a těší se z něho, že jest tak upřímné a považuje
je za hodné, protože upřímné vyznání jeho dokazuje, že
má opravdovou litosť, a se v skutku polepšiti chce, že jest

opravdu

kajicné.

I bude si pak zpovědníkdítka

toho více vážiti a je milovati.
Když se ale kajicník ze hříchů těžkých nevyznává,
neb snad ani neví, co by na sebe při zpovědi žaloval,
musí se zpovědník spíše obávati, že snad hříchů svých ani
nezná, neb jich vyznati nechce a že proto není kajicný.
Upřímným přiznáním se 1.k těžkému hříchu způsobí ka
jicník zpovědníku daleko větší radosť, než zármutek; neboť
kterak by se neměl radovati kněz nad hříšníkem opravdu
kajicným, když řekl sám Pán Ježíš, že jest v nebi nad
hříšníkem takovým radosť větší, než nad devadesáti devíti
spravedlivými, kteří pokání nepotřebují (Luk. 15, 7.). %)
5) K sw. Františku Sal. přišla jednou vážená pani ku sv.
zpovědi a když se upřímně vyznala z těžkých hříchů svých, které
se stavem jejím daleko se nesrovnávaly, pravila na konec: „Úti
hodný otče, zač mne budete nyni považovati?“ „Za světici“, od
pověděl sv. bisku
Ku sv. Ludviku Bertrandu, horlivému knězi ve Španělích,
přišel jednou cizí muž a vrhnuv se k nohoum jeho, prosil za vy
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Kterak nakládá zpovědník s kajicným hříšníkem?
Proč má s ním útrpnosť? Proč se z něho raduje? (o st
pomyslí zpovědník o dítku, které se upřímně z hříchu
svého vyznává? Proč nemáme se tedy styděti am bát:
zpovídati se upřímně, za druhé?

2. zpovědník dobře zná lidskou slabost,
raduje se z lidi opravdu kajicných a nakládá.
s nimi laskavě.
3. Ovšem pravda jest, že se k vině nikdo rád nezná,
zvláště k takové, které by od něho nikdo neočekával,
u něho nikdo nehledal. Však právě zapření a přemá
hání sebe, pýchy své, jehož jest k upřímnému vyznání
veliké viny potřebí, svědčí o lítosti a pravé kajicnosti
hříšníka. Komu by však toto zapření a přemožení sebe
zdálo se příliš obtížné, tak že by raději chtěl při sv. zpo
vědi hřích zamlčeti, nechť dobře napřed uváží, kterak by
s1 tím nejen nepomohl, ale mnohem více uškodil a stav

©svůj
zhoršil
Neupřímností
svou
vesv.zpovědi
hříšn
Pána Boha oklamat: nemůže, 1 kdyby kněze oklamal; a že
rozhřešení, jež mu oklamaný kněz udělí, nemá u Boha
platnosti, pověděl jsem vám již dříve. Kdo tedy klame
slyšení sv. zpovědi. I vyznáva! se z mnohých velikých nepravostí
s při tom bystře pozoroval tvář světcovu. Když již byl hotov
a dlouhou řadousvých hříchů a přec na tváři svého zpovědníka
ani nepatrné změny nepozoroval, pravil ku konci: Ještě mám vy
znati se ze hříchu, jehož právě v této chvíli jsem se dopustil.
Jakého, tázal se sv. Ludvík. Odpověděl cizinec: Vida, že na tváři
Vaší nejeví se žádná změna, ani zármutek ani hněv, když z tak
těžkých hříchů jsemse vyznával, pomyslil jsem si, že snad hříchy
ty nejsou vám neznámy, že jste snad také sám takových se do
pustil. Na to pravil mu sv. Bertrand: „Ovšem nepovažuji sebe
za lepšího nad tebe; i já jsem člověk hříšný, ale těch hříchů,
z nichž ty jsi se vyznával, jsem se nedopustil. Že jsem však tebe
vyslechl bez udivení, stalo se proto, že.jsi sám dobrovolně přišel
a ze hříchůsvých -se vyznával, čímž dal jsi na jevo, -že se ti
hříchyty více nelíbí, že Sl je ošklivíš, Jich lituješ a se polepšiti
chceš. Když jsem upřímné vyznání tvé slyšel, byla moje radost
nad nynějším tvým obrácením a polepšením větší, než zármutek
nad prvěiším poblouzením. (Mehler IV. 477.)
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zpovědníka, klame sám sebe, připravuje se o odpuštění a
následkem toho 1 o nebe, a dopouští se hříchu mnohem
většího, než-li jest snad ten, jejž upřímně vyznati se styděl.
Upřímné dítko jde od sv. zpovědi na duši čisté a
proto 1 šťastné, cíti úlevu, pokoj a radosť; jinak jest ale
s takovým, které hřích těžký zamlčelo. Svědomí jeho pů

sobí mu stálý

nepokoj,

činí mu Víc a více výčitek,

předstírajíc mu, kterak zpověď jeho byla marna a jest
neplatna, že netohko odpuštění hříchů nedosáhlo, ale že
jest horší než bylo dříve. Takový nepokoj trápí hříšníka
nekajicného ustavičně a výčitek těch ujíti a pokojného
svědomí nabyti nemůže jinak, než upřímným vyznáním ve
sv. zpovědi. Jestli však nékdo se stydí vyznati se ze
hříchů upřímně dnes, zdaž budoucně bude se styděti méně,
když bude museti 1 to říci. že jednou neb vícekráte již
hřích svůj zamlčel? A kdyby po celý život svůj hřích ten
tajil, přec přijde doba, kdy jej bude museti vyznati, ne

bude-lichtíti nešťastně

umříti a navěky zahynouti.

Zdaž není tedy mnohem lépe, vyznati se ze hříchů svých
upřímně knězi soukromí, a to hned ponejprv, než nepo
kojně živu býti a jednou nešťastně umříti ?
Aby udusil hlas svého svědomí a jeho výčitek se
zbavil, vrhá se mnohý dále do hříchů a rozkoší světa,
ztrácí víru, naději 1 lásku k Bohu, a konec jeho bývá
často zoufalství. Jak jinak bylo by s nešťastníkem, kdyby
vinu svou upřímně knězi vyznal, jí litoval a uložené po
kání vykonal!
Proč tedy jde hříšník ku sv. zpovědi, nechce-li se
ze hříchů svých upřímně a úplně vyznati? Zdaž proto
někdo užívá koupele, aby byl po ní špinavější? Zdaž proto
jde nemocný k lékaři, aby se nemoc jeho zhoršila? Brání-li
někomu stud ze hříchů těžkých se vyznati, nechť vzpo
mene, že, nestyděl-li se hřích činiti před Bohem, andělem
strážným, ano často 1 před lidmi veřejně, nemá také se
styděti vyznati se z něho knězi soukromí a se polepšiti.
Polepšiti se není hanba naprosto žádná, jako není hanba
umyti se, když se někdo poskvrnil. Jestliže by se člověk
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styděl choditi před lidmi se skvrnou na tváři, zdaž mnohem
vice nemá styděti se býti před Bohem poskvrněn na duši?

Hříchy, které se nám ve svátosti pokání odpou
štějí jsou u Boha smazány, zapomenuty na vždy; z těch
pak, jichž odpuštění zde na zemi nedosáhneme, bu
deme na věčnosti souzení a pro ně odsouzení. Kdo
tedy styděl by se upřímně se vyznati ze hříchů svých
soukromě, nechť pováží, zdali nebude to pro něho
hanba daleko větší, když hřích jeho bude jednou při
posledním soudu veřejně, nejen před Bohem a anděly,
ale 1 přede všemi lidmi objeven, a on takto veřejně

bude

zahanben;

když poznají všickni, jak se

dítko takové za živa přetvařovalo, zpovědníka, snad
1 rodiče, učitele klamalo? To bude hanba, proti níž
malé zapření při sv. zpovědi jest jako nic. Hanba hří
šníků nekajících při soudu posledním bude tak velika,
že volati budou: hory padněte na nás, pahrbkové při
krejte nás? Pak rádi by se vyznávali, rádi zpovídali
úplně a upřímně, bude však již pozdě.
A co ještě daleko horší jest, že po této veřejné

hanběbudenásledovatiodsouzení

tracení.

a věčnéza

Této veřejné hanby a toho věčného zatra

cení nemůže bříšník ujíti jinak, než když se upřímně
ze hříchů svých knězi vyzpovídá. A kdybychom 1 ve
řejně měli se vyznávati ze hříchů svých, přece bylo
by to tisíckrát lepší, než na věky trpěti. Za starších
dob mnozí křesťané, aby věčné tresty od sebe odvrá
tili, dobrovolně vyznávali se ze hříchů svých veřejně, ano
sv. Augustin vyznání hříšného života svého, jaký v mládí
před svým obracením vedl, napsal a v knize nám za
nechal. Když jest někdo poraněn neb těžce nemocen,
zdaž stydí se ukázati ránu lékaři, aby byl uzdraven?
zdaž bude raději chtíti zemříti, než by ranu svoji
ukázal? A což jest smrť těla proti věčné smrti duše,
do níž jistě upadá, kdo hřích těžký při sv. zpovědi
upřímně vyznati by se styděl aneb bál. Či není snad
duše naše aspoň takové péče hodna, jako naše tělo ?
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Co jest tedy lépe, vyznati se ze hříchů svých zpo
vědníku soukromě, neb se pro ně při posledním soudu
před celým světem zahanbiti a k věčnému zatracení
odsouzen býti?
Proč tedy nemáme se styděti ani báti, zpovídati
se upřímně, za třetí?

3. jest lépe soukromě zpovědníku se vy
znati, nežli ve hříších nepokojně žiti, ne
šťatně umřiti a na poslednim soudu se pro
ně před celým světem zahanbiti a k věčnému
zatracení odsouzen býti.
Stává se také někdy, že hříšník při sv. zpovědi

hřích těžkývyznati zapomene; je-li pak také takova
zpověď neplatna? Byla-li příprava hříšníka toho ku
sv. zpovědi dobrá a bedlivá, tak že zapomenutí ne
stalo se jeho vinou, není zpověď Jeho neplatna,
a hřích zapomenutý se mu zároveň 8 ostatními
hříchy odpouští; přec však jest povinen hřích ten
při budoucí zpovědi vyznati, aniž by musel opa
kovati zpověď celou. Aby hřích zapomenutý ve svá
tosti pokání odpuštěn byl jest třeba při sv. zpovědi
1 nad takovými hříchy vzbuditi litosť. Proto také říká
kajicník. „Iěchto a všech hříchů svých, které snad
ještě na sobě mám,“ t. j. z kterých jsem se nevyznal,
protože jsem si na ně při zpytování svědomí nevzpo
menul, aneb v té chvíli na ně zapomněl. To však ne
platí o takových těžkých hříších, na které by někdo
zapomenul vlastní vinou, t. j. protože se nedbale ku
sv. zpovědi připravoval, zvláště protože nedbale své
domí své zpytoval. Kdo pro takovou nedbalost na hřích
těžký si nevzpomene, a proto jej při sv. zpovědi ne
vyzná, toho zpověď jest ovšem neplatna.
Jest zpověď kajicníka neplatna, když při ní bez
viny své na těžký hřích zapomene? Čo má učiniti ka
jicník, který bez viny své těžký hřích vyznati za
pomenul?
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Když by někdo bez viny na těžký hřích
zapomněl, není zpověd jeho neplatná, on pak
by při budoucí zpovědi jenom ten zapome
nutý hřích pověděti povinen byl.

VII.Kterak se sv. zpověď koná?

Když jste byly s pomocí Boží dobře (aspoň den
před v. zpovědí) svědomísvé vyzpytovaly a nad hříchy
svými opravdovou lítost s pravým úmyslem vzbudily,
shromáždíte se v určenou ku sv. zpovědi hodinu ve
škole, kde každý z vás tiše usedne na své místo a bude
se modliti neb vzpomínati na své hříchy, aby při sv.
zpovědi na žádný nezapomněl, a při tom nechť každý
pravou lítosť s úmyslem nad hříchy svými vzbuzuje. “*)
Cestou do chrámu Páně nesmíte hlasitě mluviti, abyste
co možná nejméně roztržity byly; nejlépe bude, když
docela nic nebudete mezi sebou hovořiti. U zpověd
nice postavíte se po obou stranách do řady tak, aby
nikdo nestál příliš blízko u zpovědnice a nemohl snad
slyšeti, co se tam mluví. V celém chování vašem u zpo
vědnice nechť jest znáti zkroušenosť, t. j. pokoru
a lítosť nad hříchy; každý z vás nechť si tu nábožně
modlí a ještě jednou nechť obnovuje pravou litosť
a pravý úmysl. Ohlížení se, pozorování jiných, mmlu
vení neb docela smích jevil by srdce lítosti a zbožných

citů prázdné.
Ti nejprvnější v řadě ať klečíce očekávají okamžik,
kdy se k nim zpovědník obrátí. Když se zpovědník

k dítku obrátí, prosí

požehnání

slovy:

ho dítko ihned za svaté

„Prosím Vás, ctihodný otče, za svaté po
žehnání, abych se mohl dobře a zcela vyzpo
vídati.“
2) „Katecheta promluv k nim (k dítkám před sv. zpovědí)
srdečnými, laskavými slovy, vzbuď 8 nimi lítosť nad hříchy, upevni
v nich předsevzetí polepšiti se a povzbuď jich k upřímnému vy
znání.“ (Blanda, Pastorálka 149)
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Když vás bude zpovědník žehnati, poznamenáte
se sv. křížem na znamení důvěry, již v zásluhy Pána
Ježíše skládáte, očekávajíce pro ně odpuštění hříchů
svých. Hned potom počnete říkati (možno-li, klečíce)

obecnou zpověď:

„Já bídný hříšník zpovídám...“

Kdo umí již dobře říkati obecnou zpověď z pa
měti? Budoucí hodinu budu toho žádati na všech, aby
mi odřikaly obecnou zpověď z paměti. Toto odříká
vání obecné zpovědi ve zpovědnici nesmí se ale díti
tak, jako když někdy odříkáváte ve škole svoji úlohu
z paměti, nýbrž máte říkati ji nábožně, t j. mysliti
na to a v srdci cítiti všecko, co ústy říkáte. Kteří
jdou po prvé ku sv. zpovědi, řeknou při tom: „že jsem

od své maličkosti

často a mnoho zhřešil.“

Dospělí lidé neb dítky, které se již zpovídaly, udá
vají v obecné zpovědi dobu, kdy se poslední jejich svatá
zpověď (nebo poslední platná zpověď) stala. Řeknou ku př.,

že jsemod své poslední

zpovědi, která se před

čtvrt rokem, na počátku, na konci školního roku, nebo
v době adventní, velikonoční a p. stala. Pokud chodíte do
školy ví sice o vás zpovědník, kdy jste posledně u sv.
zpovědi byly, u jiných toho ale vždy nevi. Věděti to po
třebuje zpovědník, jak jsem již jednou pravil, aby mohl
o hříších a o hodnosti kajicníka dobře souditi. Zpovídá-li
se ku př. kajicník, že učinil nějaký hřích od poslední
zpovědi pětkráte, desetkráte, není to pak zajisté jedno,
byla-li ta poslední zpověď před rokem neb před měsícem,
stalo- se to tedy pětkráte za rok neb za měsíc. Mimo
to již tím dopustil by se křesťan hříchu, když by každého
roku nevykonal sv. zpovědi v čase velikonočním, což také
kněz poznati může a má, když poví mu kajicník, kdy po
sledně byl u sv. zpovědi.

Hříchy své vyznávámenetoliko „Bohu

všemo

houcímu,“ ale 1 „Marlii, jeho důstojné
matce, všem milým svatým“ jako bychomje
brali za svědky svého pravého pokání, protože na
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našem obrácení mají také podíl a z něho se radují.
Jako radují se svatí z toho, když bývá Bůh od lidt
ctěn, tak rmoutí se nad tím, Boha-li svýrni hříchy
urážíme. Rmoutí se nad tím 1 proto, že nás milují
a O spasení naše pečují. Proto se také u Boha za
hříšníka přimlouvají, milosť pravého pokání mu vypro
šují, z jeho kajicnosti a polepšení velice se těší, jak
sám Pán Ježíš dosvědčuje, když praví, že v nebi jest
radosť nad jedním hříšníkem pokání činícím větší, než
nad devadesáti devíti spravedlivými .
Když byl obecnou zpověď odříkal Jmenuje

vyznává

Či

kajicník svoje hříchy, na něž 81při zpy

tování svědomí vzpomenul, a to tak pošeptmo, aby
okolostojící neslyšeli, ale přece tak zřetelně, aby zpo
vědník všemu dobře porozuměl *); je-li ve chrámě
hluk neb zpěv, třeba ovšem mluviti hlasitěji. Vyznání
hříchů má díti se v určitém pořádku a to nejlépe
v tom pořádku, v kterém jsme svědomí své zpytovali;
kdo takového pořádku nedbá a ho nezachovává, pro
zrazuje, že nezpytoval neb neumí zpytovati svědomí
své náležitě, a snadno hřích nějaký zapomene. Ře
kněte ku př. při sv. zpovědi asi takto: Proti prvnímu
přikázání prohřešil jsem se, Že jsem se ráno, večer,
někdy (jednou, častěji a p.) nemodlil, nebo že jsem
býval často při modlitbách svých roztržit. Proti dru
hému přikázání, že jsem asi pětkráte vzal jméno Boží
na darmo, nebo zaklel. Proti třetímu příkázání nejsem
s1žádného hříchu vědom. Proti čtvrtému přikázání.. .*Š).
25) Jako toto tak i mnohá jiná upozornění opakují se
v knížce této vícekráte a to z úmyslu, neboť jsme přesvědčeni,
ze takových potřebných napomenutí nelze ditkám, zvláště malým,
am dost často připominati a opakovati.
26)Uznáváme za prospěsné, když vedou se dítky k tomu,

aby zpovídaly se takto v pořadu přikázání Božích a třebaje i
při zpovědi jmenovaly (ovšem jen dle řady a nikoliv dle znění);
poslouží to paměti dítek a zpovědník může pak také snadno dítku
pomoci, když by je při zpovědi strach opanoval, neb z jiné pří
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Hříchy stejného druhu mají se spojiti a říci po
hromadě. Místo: Přelhal jsem rodiče, přelhal jsem
bratry a sestry, přelbal jsem p. učitele, přelhal jsem
velebného pána řekne se kratčeji: Přelhal jsem rodiče,
bratry a sestry, učitele, velebného pána (jak často?).
Tím stává se zpověď stručnější a kratší, tak že dítko
nezdržuje zpovědníka příliš dlouho. Má-li někdo hřích
zvláště těžký neb takový, za který by se styděl, nechť
poví jej nejdříve, pak bude mů vyznání ostatních ve
lice snadné, jako bývá ve válce snadno poraziti (pře
moci) vojsko, když vůdce jest zabit, (David a Goliáš).
Hřích takový jest jako had, který se rád skrývá,

a pokud skryt jest snadno může uškoditi, jakmile jest
odkryt, prchá; jest jako zloděj, který dá se na útěk,
jakmile vidí, že jest prozrazen.
Malé dítky, zvláště ty, které jdou ponejprv ku
sv. zpovědi, bojíce se, aby žádného hříchu nezapomenuly,
vkládají 81 někdy do své modlitební knížky lístek, na
němž hříchy své napsané mají, při sv. zpovědi do
něho hledí a hříchy své čtou.
Není to sice zakázáno, neb hříšno, ale také toho
nemohu chváliti, a nemají činiti tak zvláště dítky větší,
které již vícekráte u sv. zpovědi byly. Víte samy, že
když někdo bez viny své ve sv. zpovědi nějaký hřích
říci zapomene, není proto zpověď jeho neplatna, zvláště
když by to byl hřích pouze všední, jaké malé dítky
obyčejně mívají. Jenom tenkráte směly byste při zpo
vědi říkati hříchy své z lístku, když byste si jich na
prosto zapamatovati nemohly; myslím však, že žáků
tolik slabé paměti mezi vámi mnoho nebude. *?) Komu
činy paměťopustila. Řekne mu ku př.: Dosud jsi se zpovídal ze
hříchů, které jsi učinil proti 1—4 přikázání; pověz také, zdali
jsi učinil nějaký hřích proti 5 přikázání.
37) Díitkám ducha slabého neb příliš bázlivým nebylo by
dobře docela zakazovati toho, aby přisv. zpovědi hříchy své četly ;
jinak hleď však katecheta tento, někde až příliš zakořeněný obyčej
co možná nejvíce obmeziti a odstraniti. Vimeť ze“ zkušenosti,
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pak opravdu bude toho třeba, aby si své hříchy napsal,
nechť učiní to jasně a zřetelně, aby zdlouhavým jich
čtením při sv. zpovědi kněze příliš dlouho nezdržoval.
Kdo si hříchy své snadno zapamatovati může a přece
říká je z lístku, ukazuje, že nevzal si dostatečné práce
a píle, aby se ku sv. zpovědi náležitě připravil; tím
větší nedbalost prozrazoval by, kdo by snad ani dobře
přečísti nedovedl, co má na lístku napsáno, neb do
cela chtěl odříkávati hříchy tak, jak jsou ve zpovědním
zrcadle. Tak veliká nedbalosť u přípravě ku sv. zpo
vědi snadno by zpověď učiniti mohla neplatnou.
Ku sv. zpovědi jděte, m. d., s důvěrou a bez
všeliké bázně a strachu; víte zajisté, že se vám při
ní nic zlého nestane a státi nemůže, že zpovědník
přijme vás vlídně a laskavě, a také vám pomůže, kdy
byste si snad v něčem nevěděly rady, jen ho o to dů
věrně a upřímně požádejte. 5)
eho nejvíce, ano jedině při sv. zpovědi máte se
bati a varovati, jest neupřímnosť, neb docela zamlčení
kterak'u mládeže, zvláště dospělejší (některých študujicich) na
pisování hříchů, a čtení jich při sv. zpovědi z listku ne pouze
k lenosti a nedbalosti u přípravě jakož 1 ku prozrazení zpovědi
(ditky sotva mohou miti misto bezpečné, kde by listek svůj před
okem zvědavých uschovati mohly) vede, ale i horší ještě nepři
stojnosti za následek mivá. Měl-li by zpovědník o úplnosti zpo
vědi některého dítka pochybnosť, snadno ji otázkami doplní; a
kdyby i bez viny ditka zpověd jeho neúplnou zůstála, neni ne
platna a nevzejde z toho ditku škoda taková, jakou mu napiso
vání hříchů a čtení jich při zpovědi často přináší. O tom, kterak
čtení hříchů z lístku dobré zpovědi, zvláště zkroušenosti při ní
často, ano obyčejně, bývá na ujmu viz důkladné pojednání vdp.
B. Hakla v časopisu k. d. r. 1884. Srovnej též Blanda, Pastor. 144.
18)Aby zpovědník ditky k důvěře a tim 1 k upřímnosti

povzbudil, všeho strachu je zbavil a před neúplným vyznáním
zachránil, přijímej je ve zpovědnici s láskou a trpělivostí co
možná největší. Ostatních pokynů, kterak s ditkami ve zpovědnici
jednati se má, zde neuvádime, že každý zpovědník má při ruce
knihu pastorálky; poukazujeme v ohledu tom z našich spisovatelů
zvláště ku Skočdopole, Bohosloví pastýřské, str. 656; Blanda,
Pastorálka, str. 145.
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některého hříchu. Snad 1 někoho z vás pokoušeti bude
duch zlý, a bude vás sváděti k tomu, abyste při sv.
zpovědi nebyly upřímny a nepověděly všeho, co a kterak
jste učinily. Snad 1 vám bude našeptávati: kterak bys
mohl se k tomu hříchu přiznati, musel bys se zaň před
knězem styděti, co by si o tobě velebný pán pomyslil,
neměl by tě více rád a p. Poznejte, že jsou to jen
úklady ďábla a nenechte se nijak svésti. abyste jich
uposlechly. Proč se nemáte nechati svésti k zamlčení
těžkého hříchu neb okolností jeho, pověděl jsem vám
již dříve. Když jste hřích činiti chtěly, byl to týž hlas
ďáblův, který vám našeptával: učiň to, bude to dobré,
přijemné, užitečné; vždyť to neni tak zlé, jiní to také
dělají a p. Tak činí to ďábel vždy: když nás ku hříchu
svádí, vinu jeho zmenšuje, při zpovědi Ji pak zveličuje,
aby od upřímného vyznání kajicníka odstrašil a je za
mezil, čili jak jsem jednou již pravil: při hříchu nám
bázeň a stud odjímá, při zpovědi obé vrací. Pročež
mějte na to bedlivý pozor a ničím nenechte se másti
a od upřímného vyznání odstrašiti; při tom proste
Boha, zvláště při mši svaté, aby vás k upřímnému vy
znání posilnil. Možná, že hřích, jehož vyznání působí
někomu strach, není ani tak veliký, jak se mu zdá,
a kdyby skutečně veliký byl, není to nijak příčina, proč
by se měl báti neb styděti, vyznati se z něho upřímně.
Aby mohl zpovědník o hodnosti neb nehodnosti
kajicníka souditi, potřebuje také věděti, má-li kajicník

nadhříchysvýmiupřímnou
lítosťapravýúmysl,

a proto mu to musí kajicník, když se byl ze hříchů
svých vyznal, pověděti. Čo má ještě pověděti kajicník
zpovědniku na konci zpovědi ? To pak říká se obyčejně
těmito slovy, jež 1 vy máte vždycky, když vyznání
hříchů svých ukončíte, nábožně a pozorně řiíkati:

„Těchto a všech jiných hříchů ...“
Kdo umi již dobře slova ta říkati z paměti?
Pouhé odříkání slov těch by samo neprospělo
hříšníku, kdyby také pravda nebylo, co v nich povídá,
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t. j. kdyby lítosti v srdci svém skutečně necítil a že
se polepší, 81 opravdu neumiňoval, čili kdyby lítost
jeho nebyla vnitřní. Kdo má lítost vnitřní? Proto pravil
jsem, že musíte slova ta říkati pozorně a nábožně.
Někdy zpovědník důvěřuje kajicníku a předpokládá,
že pravou lítost a pravý úmysl má a proto odříkání
těchto slov lítosti od něho nežádá; děje se to ale jen
tenkráte, když jest mnoho lidí u av. zpovědi, aby se
tím času ušetřilo.
VIII. Když kajicník ukončil vzbuzení lítosti a pra

vého úmysluprosbou

telné

pokání,

za rozhřešení

a spasl

má dáti pozor na to, co mu bude

zpovědník povídati a na co se tázati.“9) K otázkám
zpovědníka má kajicník odpovídati upřímně, jako od
povídá nemocný lékaři, nač se jej tento táže. — Nač
má kajicník pozor dáti po dokonané zpovědi? Kterak
má kajicník odpovídati k otázkám, jež mu klade
zpovědník ?

Pak dává kněz kajicníku naučení

a radu,

kterak by se mohl a měl budoucně hříchů svých uva
rovati. Při tom nemá býti kajicník nepozoren a roz
tržit (vzpomínati si snad ještě, jest-li nějaký hřích
nezapomenul), aby vše náležitě slyšel a pochopil. Potom
ukládá zpovédník kajicníku, aby vykonal za hříchy

své některé dobré skutky, čili ukládá mu pokání.
I tu třeba jest, aby byl kajicník pozoren, aby věděl,
jaké pokání mu kuěz uložil. Kdyby snad dobře neroz
uměl, co mu kněz za pokání ukládá. má se ihned na
to otázati. Kdyby zpovědník, neznaje poměrů kajic
níka, ukládal inu za pokání něco, co vykonati by ne
39) Uzná-li toho zpovědník potřebu, klásti dítku otázky,
nechť nečiní tak, až dítko vyznání své ukonči, jinak by je snadno
mohl uvésti ve zmatek. Někdy bývá dobře i hodných ditek na
to neb ono se tázati, neboť se u nich často jevívá veliká ostý
chavosť. I když nezda se zpověď ditka býti neúplna, dobře učiní zpo
vědník, když se vhodnou otázkou přesvědčí, zdali mnohého hříchu
dopustilo se dítko skutečně, neb jej jenom ze zrcadla zpovědního
vyňalo.
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mohl, neb jen velice těžko, má mu to kajicník ihned
oznámiti, že by toho vykonati nemohl a prositi za po
kání jiné. Kdyby si snad kajicník mezi řečí kněze
vzpomněl, že ve zpovědi těžký hřích zapomenul, má
oznámiti to teprve, až když knéz domluvil. — O čem
dává kněz po zpovědi kajicníku naučení? Co ukládá
mu činiti? Kterak má kajicník kněze při tom poslou
chati? Nač nemá si v té chvíli vzpomínati? Úo učiní,
kdyby mu mezi tím samo napadlo, že nějaký hřích
zapomenul?
Na konec uděluje zpovědník kajicníku rozhře
šení, jímž mu hříchy odpouští. Rozhřešení uděluje
kněz kajicníku tím způsobem, že se nad ním modlí,
a když pronáší slova: „Rozhřešuji tě ze hříchů tvých
ve jménu Otce, 1 Syna, i Ducha sv.,“ žehná jej zároveň
znamením sv. kříže. Takového viditelného znamení jest
kajicníku třeba proto, aby byl ujištěn, že se mu od
puštění hříchů dostalo. Proto 1 sám Pán Ježíš kajicným
hřišníkům odpuštění jejich hříchů ohlašoval slovy:
Odpouštějí se ti hříchové tvoji. Kajicník má pozor

dátina to, kdy se mu rozhřešení

uděluje,

má se při tom pokorně bíti v prsy. hříchů svých li
tovati a za odpuštění jich Pána Boha prositi slovy
publikána: Bože buď milostiv mně hříšnému. — Co
uděluje kněz kajicníku na konec? Kterak uděluje kněz
kajicníku rozhřešení? (Co má činiti kajicník, když mu
kněz rozhřešení uděluje? Kdo poví všecko, nač má
kajicník po skončené zpovědi dáti pozor?

„Po skončené zpovědi máme pozor dáti,
na Co se nás zpovědník táže, jaké naučení
nám dává, jaké pokání ukládá a kdy rozhře
šení uděluje.
Co jest rozhřešení?

Rozhřešení jest odpuštění hříchův, jehož
kněz na místě božím uděluje kajicnému
hříšníku.
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O rozhřešení kněžském.

Když kněz slova rozhřešení nad kajícím hříšníkem
pronáší a tak hříchy mu odpouští, má to takovou
platnosť a takové účinky pro duši kajicníka, jako kdyby
mu odpouštěl hříchy Pán Ježíš sám, jak vysvítá jasně
ze slov, kterými dal Pán Ježíš sv. apoštolům moc hřicby
odpouštěti. Kterými slovy dal Pán Ježíš sv. apoštolům
moc lidem hříchy odpouštěti? Ca znamenají slova: „od
pouštějí se jim “? Totéž znamenají slova Pána Ježiše,
která již dříve sv. apoštolům řekl: „Cožkoliv rozvá
žete na zemi, bude rozvázáno na- nebi,“ ježtoliko
o poutech hříchů rozuměti se mohou. Proto pravíme,
že kněz uděluje kajicníku odpuštění hříchů (rozhře
šení) na místě Božím,“ t. j. misto Pána Ježíše, místo
samého Boha. — Jakou platnosť má rozhřešení kněžské ?
Z kterých slov Fána Ježíše vysvítá, že má rozhřešení
kněžské takovou platnost, jako by ho Bůh sám
uděloval?

Rozhřešení kněžské má takovou platnost,
jako by ho Bůh sám uděloval.
Rekl zajisté Pán Ježíš apoštolům svým
„Cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno
inauebi;“ „kterýmžkoli odpustili bystehřichy,
odpouštějí se jim.“

Mat. 16, 19. Jan 20, 21.

Obdržev rozhřešení vstane kajicník, poděkuje zpo
vědníku, pak tiše a radostně odebéře se na určené
místo, kde nejprve nábožně vykoná modlitby, ktere
mu snad zpovědník za pokání uložil, pak 1 jiné z mod
htební knížky, v nichž za milosť od Boha obdrženou
vroucně děkuje. Při tom má 81 také pevně umiňovati,
že všecko vykoná, co mu zpovědník poradil neb po
ručil, a prositi k tomu Boha za pomoc. Slušno, aby
díkučinění vaše aspoň čtvrt hodiny potrvalo; kdo by
po sv. zpovědi spěšně se vzdálil, málo byl by asi
vděčen Bohu za tak velikou milosť, již mu právě pro
kázal. I doma máte se toho dne více a lépe modliti,
máte jej světiti jako den sváteční, zbytečných zábav,

Úvaha o av. zpovědi.
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schůzí a veškeré roztržitosti se varovati. To zvláště
pro ty platí, které půjdou druhého dne k sv. přijímání.
Někdy nemůže kněz kajicníku uděliti rozhřešení hned.
Jsou totiž některé veliké hříchy (jako ku př. vražda,
Zhářství, křivá přísaha a j.), z nichž rozhřešení udělovati
právo pro sebe podržel biskup neb 1 sám Svatý Otec.

Hříchůmtakovýmříká se hříchy

vyhražené,

neb

latinským jménem reserváty. Také při soudu světském
nemá každý soudce práva souditi všecky lidi a všecky
zločiny ; veliké zločiny předkládají se obyčejně soudu vyš
šimu k rozsouzení. Aby hříšník, jenž hříchy vyhražené na
sobě má, nemusel sám jíti k biskupu, neb papeži, a za
rozhřešení jich prositi, vyžádá si od nich kněz písemně
plnomocenství, a pak sám ve jménu jejich hříšníku roz
hřešení uděluje. Jsou však případy, kdy kněz sám 1 z vy
hražených hříchů rozhřešení udělovati smí, jako zvláště
v nebezpečí smrti. Vyhražení některých těžkých hříchů
děje se proto, aby velikosť a ohavnosť hříchů těch byla
patrna. a hříšník od konání jich spíše odstrašen.

Uvážíte-li m. d. všecko, čemu jsme se o sv. zpovědi

učili, poznáte z toho snadno, jak-veliká jest láska, jak
veliké milosrdenství. Boží k lidem, že jim tak snadnou
podmínku ustanovil Bůh k tomu, aby ujíti mohli zla tolik
velikého, jako jest těžký hřích a jeho následky: hněv Boží
a tresty věčné v pekle. Nic zajisté nesmělo by nám za
těžko přicházeti, cokoli by nám Bůh k odvrácení takového
zla činiti ukládal, 1 kdyby to byla smrť ta nejbolestnější,
Však láska a milosrdenství Boží žádá od nás tak málo,
žádá od nás toliko, abychom hříchů svých litoval, z nich
se zkroušené a upřímně vyznali. Jak máme tedy Bohu za
tak velikou milosť a lásku býti vděčným:i! Vděčnosť svou
nejlépe tím dokážeme, když si dobrodiní toho budeme vá
žiti a často ho užívati.

Abychomse častěji

z povídali,

tohojest nám

také nevyhnutelně potřebí proto, že častěji hřešíme.

Kdo
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by myslil, že zbytečno jest zpovídati se častěji, když zase
znovu do hříchu padáme, musil by také umývání těla,
čistění šatů a prádla míti za zbytečné, proto že se zase
popráší, pošpiní. Jak vyhlížela by a líbila by se vám asi
zahrádka, v níž by se po celý rok tráva neplela? A řekne
snad také zahradník: nač bych se namáhal s plením, vždyť
tam tráva poroste zas. Duši jest čistoty (svatosti) mnohem
více zapotřebí, než tělu, a právě častější zpověď nejpro
spěšněji pomáhá k jejímu zachování, že člověka před
opětným klesnutím chrání. Již pouhé pomyšlení: musel
bych se z hříchu toho opět zpovídati, neb nedávno jsem
se z hříchu toho zpovídal a polepšení slíbil, mnohého od
hříchu odvrátí. Také naučení, napomenutí, povzbuzení
a výstrahy zpovědníka nezůstávají u dobrých křesťanů bez
účinku. Jako odvracíme se s ošklivostí od toho, kdo nedbá
čistoty těla, tak, ano mnohem více jest Bohu protivna
duše, již by člověk zřídka neb nikdy z kalu hříchu ne
očisťoval. Proto mnozí svatí zpovídal: se každý týden, ano
někteří konali sv. zpověď každého dne.
Pověděti, jak často se zpovídati má, může každému
nejlépe jeho zpovědník, který zná stav duše jeho 1 ná
klonnosti zlé, a dle toho dovede 1 posouditi, jak časté
zpovědi mu třeba jest, aby se hříchu zbavil a zlou ná
klonnosť přemohl. Kdo do těžkého hříchu upadl, tomu jest
zpověď jediný prostředek, aby se hříchutoho zbavil. S vy
konáním sv. zpovědi nemá hříšník nikdy dlouho odklá
dati. Když zabodl si někdo do nohy trn, jak dlouho jej
tam ponechá? Když hoří, hned volají lidé na poplach
a pomáhají. Kdo těžce se roznemohl, volá lékaře hned;
čím déle by prodléval, tím hůře bylo by pro něho. Když
duše zkázu béře, mělo by člověku býti lhostejno ?
Trvati ve hříchu těžkém, jest velice škodlivo, že se
hřích v duši rozmáhá a zakořeňuje; jest 1 na nejvýš ne
bezpečno, an nikdo neví ani hodiny, kdy jej Pán povolá.
Proto napomíná Bůh již v St. Zákoně (Sir. 5, 8.): Ne
prodlévej obrátiti se ku Pánu, aniž odkládej den ode dne
(t. j. netrvej ve hříchu a neodkládej s pokáním); nebo
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náhle přijde hněv jeho a čas pomsty zahubí tě“ (t. j.
může náhle přijíti smrť, a pak byl bys na věky zavržen).
Těm, kteří nejsou o duši svou tolik pečlivi, aby zpovídali
se dobrovolně vícekrát za rok, ukládá církev sv. (ve 4.
přikázání), aby vykonali sv. zpověď aspoň jednou za rok,
a to v čas velhkonoční; kdo by rozkazu toho neuposlechl,
prohřešuje se těžce. Dle řádu školního býváte vy třikráte
do roka vedeny ku sv. zpovědi a k sv. přijímání; kéž
byste přijaly svátosti ty. vždycky hodně! Také až ze školy
vyjdete, podržte a zachovávejte obyčej ten a připravujte
se po každé ku přijetí obou svátostí tak bedlivě, jak jste
se ve škole učily a k tomu vedeny byly, neboť jen ten
kráte bude vám přijímání jich sloužiti ku blahu duše
a k dosažení blaženosti věčné. Přijímejte po každé svá
tosti ty tak, jako by to bylo již naposled (pomyslete si,
jak byste asi v tom případě hříchů svých litovaly, jak
upřímně je vyznávaly); vždyť to jednou také skutečně pro
každého z nás naposled bude a to spíše snad, nežli se
toho nadějeme.

O dostiučinění.
I. Kolik věcí náleží ku pravému pokání? Kterýcb
jest těch patero věci? Dokud učili jsme se, kterak se
konají prvé čtyry, zbývá tedy ještě poučiti se o pátá

z nich, o dostiučinění.
Za hříchy dostiučiniti slove
též káti se. — Kterak jmenuje se pátá částka, která
k pravému pokání náleží?
dostiučiniti za hřícby?

Kterak říkáme jinak místo

Kromě poznání hříchů, kromě lítosti, pra
vého úmyslu a zpovědi náleží k pravému
"pokání ještě, aby hříšník za své hříchy Bohu
dostiučinil, aneb za své hříchy se kál.

Každý člověk, stala-li se mu urážka neb škoda,
žádá zadostiučinění neb náhradu. Tak jest i kajicník
po sv. zpovědi povinen dostiučiniti Bohu za urážku
a mimo to napraviti škodu hříchem svým způsobenou.
11
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Někomu (koho jsme urazili) dostiučiniti znamená: čl
niti mu věcí povinných tolik, až je dost, až je 8 námi
zase spokojen, na nás se nehněvá, a od nás ničeho
více k požadování nemá. Hříšník má Bohu za hříchy
své dostiučiniti,. znamená podobně: má Bohu učiniti
tolik a takových věcí, až je dost k tomu, aby u Boha
viny hříchu neměl, a zlých následků hříchu obávati
se nemusel. Co za hříchy své činiti má Bohu, poví a uloží
kajicníku zpovědník. Že pak hříchem nejen Boha urá
žíme, ale také často sobě 1 bližnímu škodu působíme,
náleží k dostiučinění i to, aby kajicník škodu tu na
pravil, t. j. aby učinil 1 sobě 1 bližnímu tolik a ta
kových věcí, až by vše bylo zase tak, jako by hříchu
byl neučinil, až by sám neb bližní mohl býti spokojen.
Kdo ku př. leností zanedbal prospěch ve škole, má
hleděti větší pilností zanedbané dohoniti a tak napra
viti; kdo způsobil bližnímu škodu hmotnou, hanbu neb
zármutek, má pak tolik činiti, co by bližnímu ku pro
spěchu, cti.a radosti bylo, až se to učiněné škodě,
hanbě neb zármutku vyrovná. Komu má kajicník za
hříchy své především dostiučiniti? Kdo poví mu, kterak
má za hříchy své Bohu dostiučiniti? (Co má kajicník
ještě po sv. zpovědi napraviti? Ku dostiučinění náleží
tedy dvě věci, čili:

Dostiučiniti jest: 1. ochotně konati, €o
nám zpovědník za hříchy naše ukládá;
2. napraviti škody, které jsme sobě a bliž
nímu hříchem spůsobili.
:

Co jest dostiučiniti? Škodu napravovati má za
povinnost ovšem jen, kdo hříchem svým nějakou učinil.
Kolikerá škoda se hříchem-někomu státi může, a kterak
má kajicník škodu bližnímu učiněnou napraviti, o tom
jsme si vykládali, když jsme jednali o pravém úmyslu
(krátce se zopakuje); zbývá nám tedy jen poučiti se
o prvém, proč a kterak máme po sv. zpovědi ochotně
konati, co nám zpovědník za hříchy naše ukládá, a

čemužse krátce říká kající

skutky

neb uložené

Proč jsme povinni Bohu za hříchy“dostiučiniti.

pokání,
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Kterak jmenujeme to, co nám zpovědníkza

bříchy naše konati ukládá?

Co nám zpovědník za hříchy naše Konati

ukládá, jmenujeme kající skutky neb pokání.
Slovo pokání tři věci znamená. Již na počátku učili

jsme se, že má hříšníkpravé

pokání

činiti

čili

kajicným býti, aby odpuštění hříchů dojíti mohl a že
k tomu náleží patero věcí (které jsou ty věci?), z nichž

pokání

od knězenuuložené

jest jen posledníčásť.

Vše, co kajicník vykonati má, jest cnosť

pokání.

Když kajicný hříšník obdrží od kněze rozhřešení, přijal

tím svátosÉf

pokání.

Kolikerý význam má tedy slovo

pokání? Předně znamená pokání cnosť čili jak říkáme
kajicnosť, která celé srdce hříšníka má naplňovati. Po
druhé jsou to kající skutky, jež kněz ukládá, a jež po
sv. zpovědi vykonati máme. Po třetí jest to svátost, čili
viditelné znamení, jímž se kajícímu hříšníku odpuštění do
stává. (Co znamená slovo pokání, předně? eo po druhé?
co po třetí?
o

II. Proč jsme povinni za hříchy své

Bohu dostiučinit1?

Víte, že za každou vinouná

sleduje neb následovati má trest, jak toho spravedlnost
žádá. Velikosť trestu řídí se dle velikosti viny. Když pro
vinilec uložený sobě trest přetrpěl, učinil, co žádala spra
vedlnosť, čili učinil spravedlnosti zadost; proto nemusí
více trpěti a jest mu 1 vina odpuštěna. Hříchem, zvláště
hříchem těžkým dopouštíme se veliké viny proti Bohu,
jejž na nejvýše urážíme. Proto že jest Bůh nejvýš spra
vedlivý, žádá toho spravedlnost Boží, aby hříšník trpěl
trest za hřích svůj. Kolikery jsou tresty, jež Bůh za hříchy
těžké ukládá? Žádá tedy spravedlnost Boží, aby, kdo
zhtešil těžce, trestán byl věčně v pekle, a často již 1 zde
na zemi. Spravedlnosti Božské zadostiučimti bylo by tedy
tolik, jako trpěti věčně v pekle, což také všickni lidé za
sluhovali.
|
Dlužník, nemůže-li dluhu zaplatiti, zůstává přec
dlužníkem, leč by mu někdo dlužnou částku daroval,
11*
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a tak za něho dluhy zaplatil. Tak učinil nám Bůh
nejvýš milosrdný, že smiloval se nad námi a sám postaral
se, aby náš převeliký dluh u Něho (vinu hříchu) zaplatil
za nás někdo jiný, abychom my nemuseli spláceti ho věčně,
abychom nemuseli býti zavržení. Bůh nejvýš milosrdný
poslal Svého Syna Ježíše Krista na svět a Syn Boží pře
trpěl sám, co by všickni lidé za hříchy své věčně trpětt
měli, a tak učinil sám, co žádala nejvyšší spravedlnósť
Boží za hříchy naše, čili učinil za nás spravedlnosti Božské za
dost. Tím pak zasloužil nám Pán Ježíš, že my trestů věčných
za hříchy své trpěti nemusíme, jako nemusí dluhu platitr

© ten,zaněhož
zaplatil
jejněkdo
jinýBůh
toto
zado

©

učinění Kristovo přijímá tak, jako bychom je vykonalt
(trest věčný přetrpěli) my sami, a pro ně, čili jak říkáme,
pro zásluhy Pána Ježíše odpouští nám nejen trest věčný,
ale 1 hříchy naše ve svátosti pokání.

Cojestspravedlnosti
Božské
zadostučin
Jak

tresty ukládá Bůh za hříchy těžké? Proč nemůžeme my
sami Bohu za hříchy své zadostiučiniti? Kdo učinil Bohu
za všecky lidi zadost? Kterak učinil Pán Ježíš Bohu za.
hříchy lidí zadost? (Co dává nám Bůh pro toto zadosti
učinění Kristovo?
Nemocnému nepostačí lék sám a nic by mu nepro
spěl, kdyby mu ho někdo nepodával a kdyby ho neužíval ;
jest tedy třeba, aby nemocný takto také sám, třeba dostt
málo, k uzdravení svému se přičinil. Tak 1 nám neposta
čuje samo, že Pán Ježíš za nás Bohu učinil zadost, a takto
se nám o výborný prostředek postaral, jímž můžeme se
zbavit1 hříchů a věčných trestů. Tímto zadostiučiněním
Kristovým nejsme my všeho přičinění sproštěni, ale máme
také sami ku smíření svému s Bohem a napravení urážky
Jemu hříchem učiněné aspoň tolik konati, mnoho-li nám

je možno,mámetaké sami Bohu dostiučiniti.

Toto naše zadostiučinění by ovšem samo k odpuštění
hříchů a věčných trestů nestačilo, aniž tím k zásluhám
Pána Ježíše něco přidáváme, neb přidati můžeme, ale za
dostiučinění naše působí, že stáváme se pro ně zadostiučinění

Kterak nám zadostiučinění prospívá.
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Kristova hodni a účastni, t. j. že zadostiučinění Kristovo platí
1 za naše hříchy a věčné
tresty, jež nám Bůh proto odpouští. Zá
sluhy Kristovy působí zároveň, že 1naše skutky, třeba nepatrné,
jsou-li 8 nimi spojeny, Bohu se líbí a mají u Něho velikou
cenu. Nemůžeme-li sami Bohu za hříchy své učiniti zadosť,
aspoň tím ukazujeme, že máme upřímnou vůli, napraviti
urážku Bohu učiněnou a že bychom rádi učinili tak sami,
kdybychom mohli, a protož konáme na znamení kajicnosti
aspoň tolik, mnoho-li můžeme. K tomu vybízí nás sám
Spasitel, an dí: „Čiňte hodné ovoce pokání“ (Luk. 3, 8.).
Někdo má ku př. platiti sto zlatých dluhu a rád by
ho zaplatil, jen kdyby mohl; nemá však více, nežli pět
zlatých. Ten zajisté rád položí těch pět zlatých, kdyžby
se našel, kdo by zaň zaplatil ostatní. Kdyby však ani těch
pět zlatých dáti nechtěl, ale spoléhal se, že dobrodinec
zaplatí sám dluh celý, jistě by dobrodiní toho hodným
býti se neprokázal.
Kdo učinil Bohu zadost za hříchy všech lidí? Proč
máme přece také my za hříchy své Bohu zadosti činiti?

Povinni jsme za hříchy své dostičiniti,
proto že dostiučinění Kristova jen tehdy se
účastníme, když se vynasnažujeme, sami tolik
učiniti, co můžeme, abychom uražení Boha
zase napravili.
.
III. Zadostiučinění, jež hříšník sám koná, jest mu

velice

užitečno

a má dvojíúčel: potrestáníhříš

níka a jeho napravení.
1. Ač nám Bůh ve svátosti pokání pro zásluhy, čili
zadostiučinění Kristovo odpouští hříchy a věčné tresty,
neodpouští nám vždy také trestů časných,„jako je odpouští
lidem na křtu svatém. To děje se proto, že hřích dědičný

má člověk bez svého přičinění a 1 osobní hříchy, které
někdo před křtem sv. učinil, pocházejí více z nevědomosti
a neznalosti vůle Boží; kdežto hříchy osobní, jež se ve
svátosti pokání odpouštějí, činí hříšník sám vědomě a do
brovolně, a tak jimi lehkomyslně .milosť posvěcující na

krtu sv. nabytou ztrácí. Jest tedy zajisté spravedlivo, aby
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také sám za ně aspoň něco trpěl, a tak hříšnosť a trestu
hodnosť svoji cítil a poznával. Proto ukládá Bůh hříšníkům
tresty zde na zemi 1 tenkráte, když vinu hříchu a tresty
věčné jim odpustil, jak vidíme na mnohých příkladech,
o nichž vypravuje nám dějepis biblický. Tak stíhal Bůh
tresty časnými Adama, Mojžíše, Arona, lid israelský na.
poušti (4. Mojž. 24.), Davida a j.
Když někdo časnýchtrestů nepřetrpí zde na zemi, musí za
ně duše jeho v očistci trpěti tolik, až jest spravedlnosti
Božské učiněno zadost. Tresty očistcové nejsou, m. d.,
lehké a malé, ale jsou daleko větší, nežli všecko trápení,
jež bychom si na zemi jenom pomysliti a představiti mohli.
Bylo by tedy zajisté velice pošetilo ano nerozumno, duštr
svou v toto trápení lehkomyslně vydávati, když by je
někdo způsobem mnohem snažším odčiniti a od sebe od
vrátiti mohl. A to jest nám skutečně možno konáním
skutků kajících. Bůh přijímá kající skutky křesťana, jež
mu kněz po sv. zpovědi ukládá, a jež on ochotně a z lásky
k Bohu na sebe béře, aby sám sebe za hříchy své poku
toval, Bůh přijímá je v náhradu za časný jeho trest, jejž
takto kajicník od sebe, ne-li celý, aspoň z části odvrací
(Ninivané).
Proč jest křesťanu užitečno, aby kající skutky konal,
čib za hříchy své dostiučiml?

Velice nám prospívá za hříchy dostičiniti:
1. proto že dostičiněním odvracujeme od
sebe časný trest, který se nám ve svátosti
pokání neodpustil.
2. Aby hříšník za své hříchy trpěl pokuty časné
aneb konal kající skutky, toho žádá 1 moudrost a dobrota
Boží. Lidé bývají často příliš lehkomyslni, a mnozí hřeší
proto, že spoléhají se, že snadno dostane se jim odpuštění
ve svátosti pokání. Kdyby nebylo takovým hříšníkům za
hříchy jejich zcela nic trpěti aneb činiti, považovali by
je za něco zcela nepatrného a tím spíše by do nich upa
dali znovu.

Jaké kající skutky ukládají se při zpovědi.
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Každý trest má za účel nejen pokárání, ale 1 po
lepšení a napravení vinníka. Bůh podobně jedná jako
moudrý otec, který právě proto, že dítko své miluje, je
za provinění trestá, aby poznalo ošklivosť své chyby, a po
druhé se jí lépe a pilněji varovalo. Dítky netrestané bý
vají špatné a nezvedené, proto že snadno a často do chyb
svých znovu upadají nepotřebujíce se trestu obávati.
K tomu slouží 1 kající skutky, aby se jimi u kajic
níka ošklivosť nad hříchy vzbuzovala. a rozmnožovala, zlé
žádosti a náklonnosti umenšovaly a potlačovaly, aby hříšník
byl v pokušení opatrnější a tak snadno v něm neklesl
a opět nezhřešil. Z toho patrno, že konání skutků kajících
hříšníku 1 k napravení velice prospívá tím, že umenšuje
náklonnost ke hříchu, a činí jej opatrnějším, aby tak
snadno zase nezhřešil.
Proč jest konání skutků kajících křesťann prospěšno,

za druhé“

2. proto že konání kajících skutků zmen
šuje náklonnost ke hříchu, a nás opatrněj
šiímidělá, abychom tak snadno zase nezhřešili.
IV.Jaké skutky kajícíukládá kněz při sv.
zpovědi?
Na počátku ukládala církev kajicníkům za pokání
skutky těžké, a žádala, aby konali je veřejně, zvláště když
také hřích spáchán byl veřejně a na pohoršení jiných.

Kajicníci

prvotní

církve

byli při službáchBožích

vyloučeni ze shromáždění věřících, tak že, pokud pokání
jejich trvalo, ani na oběti mše sv. podílu míti, ani svá
tostí přijímati nesměli. Ve zvláštní kajicné roucho oděni
stáli kajicníci ti při službách Božích v předsíni chrámové,
a prosili vcházejících za modlitbu. Také museli se mnoho
modliti, postiti se a dávati almužnu, zdržovati se vyražení,
odříkati si pohodlí a jinak sebe zapírati. Takové pokání
trvalo dle velikosti hříchů buď několik dní, neb až 1 ně
kolk let; při vině zvláště veliké ukládalo se 1 na celý
život. Teprve když pokání dokonal, aneb v nebezpečí smrti
byl, obdržel kajicník rozhřešení.
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Abyste lépe poznaly, jak přísné pokání to bývalo,
ukážu vám to na několika příkladech, jak ve starých spi
sech zaznamenány jsou: Kdo z neopatrnosti bral jméno
Boží nadarmo, neb se zapřísahal, měl sedm dní při chlebě
a vodě se postiti. Kdo o Bohu a svatých potupně mluvil,
musel, aby rozhřešení došel, konati pokání po 7 neděl
a 7 pátků přísně se postiti. Kdo mezi mší sv. ve chrámě
mluvil, konal pokání po 10 dní. Kdo něco málo odcizil,
měl uloženo pokání na jeden rok. Kdo se těžce provinil
proti rodičům, musel po 3 léta se káti; kdo křivě přísahal,
po 7 let a p. Při opětném pádu do hříchu se tresty zvý
šovaly. Tomuto přísnému pokání musely se podrobovati
a podrobovaly se ochotně 1 osoby nejvznešenější, jako se
o císaři římském Theodosiovi vypravuje. *“)
Církev sv. ukládala kajicníkům proto tak přísné po
kání, aby jím nahradili a od sebe odvrátili co možná nej
vice časných trestů, jež za hříchy své zasloužili. Považte,
m. d., mnoho-li takových pokut jste také vy asi již za
hříchy své zasloužily!
Pokání, jež nyní církev sv. při zpovědi ukládá, jest
mnohem menší a Jehčí, než bývalo dříve, ne snad proto,
že by hříchy nyní většího trestu nezasluhovaly, neb že by
Bůh zlé nyní tolik netrestal jako dříve. Příčina jest ta,
že horlivosť kajicníků ochábla a že by mnohý raději zcela
zanedbal s Bohem se smířiti, než by se podrobil pokání
tak přísnému, jako dříve bývalo. Vždyť 1 teď, kdy lehké
jen se ukládají skutky kající, mnozí křesťané pravé po
kitní činiti zanedbávají. Protože hříchem činili jsme něco,
39) Císař Theodosius odsoudil jednou v čas zbouření i mnoho
nevinných k smrti. Slyše sv. Ambrož, biskup Milánský, že císař
chce přijíti do kostela, vyšed bránil mu vkročiti do svatyně Boží.
Když se císař omlouval, že David také zhřešil, odpověděl sv.
Ambrož: „Jestliže jsi následoval Davida v hříchu, následuj ho
také v pokání.“ Theodosius se podrobil sv. biskupu, celých osm
měsíců do kostela nešel, ustavičně na modlitbáeh a postech trval;
konečně postaviv se mezi kající, veřejně ze svých hříchů se vy
znal. Pak jej sv. Ambrož teprv mezi věřicí přijal. (Podstránský,
Výklad II. 402.)

Jaké skutky kající ukládají se při zpovědi,
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co se Bohu nelíbí, jej zneuctívá, máme konati za pokání
skutky takové, které se Pánu Bohu líbí a jemu ke cti slouží,
a máme konati skutků těch tím více, čím více jsme dříve
konání jich zanedbávali abychom činili nejen to, co povždy
Bohu povinni jsme, ale abychom také doplnili a nahradili,
co Bohu na povinné cti bylo od nás takřka zadrženo.
Proto ukládají se za pokání obyčejně některý z dobrých

skutků: modlitba,

půst a almužna a j., jimiž

zároveň obojího účelu skutků kajících nejsnáze a nejlépe
se dosahuje.
Kajícími skutky mají se prameny hříchů ucpávati.
Hlavní z pramenů těch jsou tři, jak dí sv. Jan (I. Jan

2, 16.): „Všecko,což je na světě, jest žá dosť

žádost

očí a pýcha života.“

těla,

Proti žádostitěla

směřuje půst, mrtvení sebe; žádost očí (touhu po statcích)

léčí almužna,skutky milosrdné; pýše

života

na odpor

stojí modlitba, rozjímání, cvičení se v cnostech, zvláště
v pokoře.
Které skutky ukládají se obyčejně za pokání při
sv. zpovědi?

Při zpovědi ukládají se za pokání modlitba,
půst, almužna a jiní kající skutkové.

V.Kterak máme uložené pokání vy
konuti?
1. Konajíce uloženě pokání máme si připomínati
a uznávati, že jest jen velice nepatrné, co my za hříchy
své konáme a trpíme, a že jsme zasloužili mnohem
větší trest, trest smrti. Uznávati máme dále, že pro
tyto své skutky odpuštění hříchů hodni nejsme a že
odpuštění to očekávati a obaržeti můžeme pouze pro
zadostiučinění Kristovo, jež jest tak veliké a nesmírné,
že Bůh všem lidem pro ně hříchy odpustiti může a chce.
Jedině v toto zadostiučinění Kristovo máme i my ve

škerusvoji důvěru skládati

a Boha prositi,uby

pro ně 1 tyto nepatrné kající skutky přijal v náhradu
za hříchy naše. Uznávajíce nehodnosť svoji, máme se
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pro ni před Bohem ponižovati a naplňovati srdce své

pokorou

Bohu milou.

Čím má naplněno býti srdce naše, když uložené
pokání konáme? Proč jen můžeme odpuštění hříchů
očekávati? V co máme tedy důvěru svoji skládati?

Pokání od zpovědníka uložené máme vy

konati:

1. s pokorným srdcem a s důvěrou v ne
skončené dostiučinění Kristovo.
2. Pokání od kněze uložené má zvláštní moc
a účinek, že. Bůh pro ně časné tresty nám odpouští
a proto nemáme a nesmíme na něm měniti ničeho ;
ba ani lebčí za těžší a lepší skutky zaměňovati není
dovoleno. ale máme vykonati všecko tak, jak nám to
uloženo bylo. Právě v té poslušnosti spočívá veliká
zásluha; vždyť již v Starém Zákoně řekl Samuel králi
Saulovi, 2e lepší a Bohu milejší jest poslušnost než
oběti (I. Král. 15, 22.). Kdyby někomu vykonání skutků
kajicích, jež mu kněz ukládá, bylo snad příliš těžké
neb nemožné (chudému almužna, nemocnému půst),
má, jak jsem vám již pravil, říci to knězi inned a pro
siti © pokání jiné. Kdyby nemožnost ta teprve později
povstala a my uložené pokání vykonati nemohli, máme
říci to při budoucí zpovědi, a prositi o pokání jiné.
Kterak máme uložené pokání vykonati, za druhé?

2. věrně tak, jakž nám uloženo bylo;
3. Udá-li zpovědník čas, ve kterém se uložené
pokání vykonati iná. máme času toho určitě dodržeti,
a nekonati ho ani dříve, ani později; neudá-li času,
má se pokání vykonat buď hned, neb co nejdříve
možno. Čím déle by kdo 8 pokáním odkládal, tím ne
dbaleji by je pak konal, neb by snad na ně docela
zapomenul. Kterak máme kající skutky vykonati za třetí?

3. Bez odkladu, co nejdříve lze.

Proč není dobře s konáním kajících skutků od

kládati?

Kterak se má uložené pokání vykonati.
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Pověz všecko, kterak máme pokání od zpověd
níka uložené vykonati?
Když by někdo uložené pokání vykonati opomenul
(vyjímaje nemoc, kdy pokání sám vykonati nemůže), ač
při zpovědi úmysl měl, že je vykoná, nebyla by proto
zpověď jeho neplatna. Ovšein by tím znovu hříchu se do
pustil a sice hříchu těžkého, bylo-li mu uloženo pokání za
hříchy těžké, a stalo li se opomenutí z úmyslu, schvalně,
jinak lehkého, a má se z něho při budoucí zpovědi vy
znati (viz zpytování svědomí). Byl by to zajisté nevděk
k Bohu, když by hříšník tak snadnou věc vykonati zanedbal,
ač mu Bůh tolik daroval, odpustil. Také by sobě kajicník
ten velice škodil, an by tím zbavoval se mnohých milostí
(odpuštění časných trestů), jakož 1 vydatného prostředku
k polepšení. Jednal by jako nemocný, který by předvolal
lékaře, ukázal mu rány, předepsaný lék si opatřil, avšak
užívati ho nechtěl. Jak rád podstoupil a vykonal by jednou
mnohem těžší skutky kající, až bude mu snad nevýslovně
trpěti v očistci, ale bude již pozdě. Znáte snad všechny
příběh o hochu, který šel za parního dne s otcem přes
pole, Nalezl na cestě podkovu, ale nechal ji ležeti, že byl
leniv, aby se sehnul. Otec podkovu zvednul a prodal
v nejbližší obci, za ztržené peníze koupil pak třešně. Když
se dále v parnu cestou ubírali, trápen byl hoch nesmírnou
žízní. Otec, jda napřed, pustil jednu třešní na zem, a hoch
se hbitě pro ni sehnul, aby se ochladil. Tak pouštěl otec
a hoch zvedal jednu třešní za druhou, až všech požil. Na
to se otec obrátil k synovi a dal mu naučení, řka: „Kdy
bys byl, pošetilý hochu, chtěl se jednou sehnouti pro pod
kovu, byl bys nemusel stokrát sehnouti se pro třešni.“
Tomuto potěšilému hochu podobají se křesťané, kteří ne
chtějí konati skutků kajících, neb konají je nedbale.
Kdo by však hned při sv. zpovědi měl úmysl ten,
že uloženého pokání nevykoná, a škody učiněné nenapraví,
toho zpověď byla by neplatna, odpuštění hříchů by se mu.
dostati nemohlo. Hříšník takový nebyl by kajicný, a uka
zoval by, že ani lítosti nemá, a na polepšení že mu nezáleží.
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VI. Pravili jsme a samy jistě nahlížíte, že kající
skutky, jež nyní církev sv. ukládá (svátostní pokání) jsou
malé, nepatrné naproti veliké vině naší a časným trestům,
jež za hříchy své zasluhujeme. Abychom za hříchy své
učinili úplně zadost, měli bychom tolik kajících skutků
konati, až by bylo dost, t.j. až by skutky těmi vyrovnány
byly všecky tresty časné, jež jsme zasloužili; jinak bychom
zbývající tresty museli dotrpěti v očistci. Trpěti v očistci
by si však nikdo nepřál a proto radí sv. Augustin: Ne
chceš li, aby tě Bůh trestal, trestej sebe sama.
Mnoho-li kajících skutků k vyrovnání našich časných
trestů třeba jest, aneb zdali kdo vykonal jich tolik, mnoho l
mu třeba bylo k odvrácení všech časných pokut, toho nikdo
věděti a pověděti nemůže. Aby tedy horliví kajicníci aspoň
co možná nejvíce časných pokut od sebe odvrátili a od
puštění jich 81 zasloužili, nespokojují se tím, co jim zpo
vědník uložil. Jako marnotratný syn sám 81 ukládal za
trest, že chce býti v domě otce svého služebníkem, tak
ukládají si křesťané a konají po zpovědi také dobro

volné

skutky

kající.

Jsou ku př. na úmyslten

více horliví v modlitbě, v slyšení mše sv. (1 všedního dne),
konají pouti, přispívají k ozdobě chrámu Páně aneb pod
nikají jiné věci, jež ke cti Boží slouží. Ochotně podrobují
se a svědomitě zachovávají nařízené posty, jež také proto
církev sv. nařizuje, abychom měli příležitost za své hříchy

© pokání
činiti
Také
sedobrovolně
zapírají
aodříka
si
požitků a radostí dovolených, udělují hojnější almužnu,
a vůbec konají co možná nejvíce skutků tělesného a du
milosrdenství.
Podobně hleďte i vy, m. d., abyste za hříchy své
dobrovolně si uložily a konaly nějaké skutky dobré a Bohu
milé; takové skutky, jež vykonati vám jest snadno možno.
Tak zajisté bylo by Bohu milé, když by někdo z vás na
úmysl ten přemohl ku pí. svoji ospalosť a časněji vstal,
aby se více mohl modliti, učiti. aby mohl jíti na mši sva
tou; když by si odepřel nějakou zábavu, radost, pokrm,
aby mohl uděliti něco chudému (spolužáku); když i v ob
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tížné věci rád a ochotně poslechne rodičů a učitelů svých
a podobně.
Dobrovolné skutky kající konají horliví kajicníci ne
pouze krátký čas po sv. zpovědi, ale snaží se, aby po
celý život svůj byli živi kajicně. A jest toho zajisté třeba
nám všem, neboť nikdy nemůžeme říci že bychom za
hříchy své již dosti se byli káli a tak všech časných
trestů odpuštění 81 zasloužili; a mimo to novými 1 všed
ními hříchy vždy nové tresty na sebe uvalujeme.
Tak káli se po celý život přemnozí světci, o nichž
nám písmo sv. vypravuje, a to někdy 1 za jediný hřích,
jako David, Marie Magd., sv. Petr, sw. Pavel a j. Také
církevní dějepis vypravuje nám o velikém počtu horlivých
svatých kajicníků, kteří na pokání za hříchy své (ano
často 1 za hříchy cizí, t. j. jiných lidí) dobrovolně odřekli
se světa a všech jeho radostí, všeho 1 toho nejpotřebněj
šího pohodlí. Odešli do samoty a zde oplakávali hříchy
své až do smrti; velmi mnoho se modlili a přísně postili
majíce za pokrm pouhý chléb a byliny lesní, nosili roucho
žíněné a tělo své trýznili mrskajíce je a líhajíce na holé
zemi; a přece se ještě při tom báli, že dostiučinění jejich
není dostatečné. Tak ku př. čteme o kajicnici Maru Egypt
ské, která po několik let vedla prostopášný život v Alex
andru, že po 47 let takto přísně na poušti se kála. Také
o sv. Alolsiu jsem vám již vypravoval, kterak po celý
život oplakával dvě nepatrné chybičky svého mládí a za
ně se-kál. Rozvažte, kterak my za hříchy své málo ko
náme, porovnáme-li své skutky kající se skutky těchto
kajicníků a přec 1 těmto nepatrným skutkům se mnozí
ještě vyhýbají!
Kdo ukládá kajicníku pokání za hříchy? Které skutky
ukládá zpovědník kajicníku na pokání za hříchy? Protože
kající skutky, jež zpovědník ukládá, jsou velmi malé a ne
patrné, jaké pokání koná kající hříšník sám ještě za
hříchy své?

Kajicný hříšník vykonává ještě dobrovolné
pokání, poněvadž to, kteréž církev ukládá,
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obyčejně příliš malé bývá a protož i samo
sebou nepostačuje, aby kajicnosť naši na jevo
přivedlo a tresty Boži od nás odvrátilo.
VII O dvojím pokání za hříchy jsme se tedy již po
učili: předně o tom, jež zpovědník ukládá, po druhé o ta
kovém, jež ukládá si a koná kajicník sám dobrovolně.
Jest však ještě třetí prostředek, jímž můžeme za hříchy
své činiti pokání Bohu zvláště milé, a o tom chci vám
konečně ještě něco pověděti.
Víte, že potkávají nás často v životě našem včci
nemilé a nepříjemné, rozličná protivenství, strasti a ne
štěstí (neúroda, nemoci, války, chudoba a j.). Mnozí lidé
81 na věci takové často stěžují a naříkají, jsou 8 nimi ne
spokojeni, ano až proti Bohu reptají (židé na poušti) za
pomínajíce,

že co Bůh činí, dobře činí, a že 1 takové

věci jsou k našemu prospěchu, třeba bychom toho teď
sami neviděli a nechápali. Nespokojeností a reptáním ovšem
sobě neulehčují, ale proti Bohu se velice prohřešují a o du
chovní prospěch z věcí těch plynoucí se připravují.
Kající křesťan má všecka tato utrpení a protivenství
z ruky Boží ochotně přijímati a snášeti je trpělivě, uzná
vaje, že jsou to zasloužené pokuty za hříchy. Takovým

trpělivým snášením utrpení a protiven

ství koná křesťan za hříchy své pokání,
jež jest
Bohu zvláště
milé. Vědapak, že pokut takových
hříchy svými zasloužil mnohem více, prosí křesťan Pána
Boha, aby ty ostatní pro zásluhy Ježíše Krista mu pro
minul a zejména na věčnosti jej netrestal. Tak prosil sv.
biskup Augustin, an říkával: Zde, Pane, pal a řež, ale na
věčnosti měj útrpnosť a milosrdenství.“
I vy, m. d., zvykejte sobě od nynějška všecko, co
koli by vás nemilého potkalo, nějaké neštěstí, ztrátu, ne
moc a p. takto za zaslouženou pokutu od Boha považovati
a vždycky býti spokojeny, co v dobrotě své milý Bůh na
vás sešle. Snášejte to trpělivě v tom úmyslu, abyste také
tím Bohu za hříchy své zadostiučinily a časné tresty od

sebe odvrátily.
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Ovšem nemůžeme a nesmíme všecko, co nemilého
Bůh na lidi sesýlá, považovati za trest za hříchy. Víte
samy, kterak dopouštěl Bůh zlé věci také na lidi sprave
dlivé, aby je zkusil, v cnosti utvrdil a jim ku získání zá
sluh příležitost poskytl (Josef Eg., Tobiáš, 1 mnozí svatí
v Zákoně Novém) Sám Pán Ježíš pravdu tu dosvědčil a
potvrdil. Když se ho tázali sv. apoštolové, kdo zhřešil,
zdali člověk slepý neb jeho rodiče, že slepý se narodil,
odpověděl jim Pán Ježíš: „Ani tento nezhřešil, am rodi
čové jeho: ale aby zjevení byli skutkové Boží na něm.“
(Jan 9, 3.).
Kterak může křesťan činiti za hříchy své pokání
Bohu zvláště milé ?

Pokání Bohu zvláště milé jest, když utr
pení a protivenství, kteráž Bůh na nás sesýlá,
trpělivě snášíme, za jistou věc pokládajíce,
že jsme za hříchy své ještě více zasloužili.
0 církevních odpustcích.
I. S učením o svátosti pokání a zvláště o dostiuči
nění úzce souvisí učení o církevních odpustcích. O svátosti
pokání jsme se učili, že se v ní kajicnému křesťanu od
pouštějí hříchy a tresty věčné, ne ale vždycky také tresty
časné. Bůh v nestíhlé moudrosti a dobrotě své ponechává
nám je k přetrpění neb odčinění skrze kající skutky. Co
nepřetrpí neb kajícími skutky nenahradí hříšník zde na
zemi, bude jednou muset přetrpěti v očistci „dokudž by
nezaplatil všeho dluhu“ (Mat..18, 34.). Že bychom byli
přetrpěli neb odčinil: všecky své tresty časné zde na zem),
a nemuseli se tedy obávati muk očistcových, toho jistotu
míti nemůžeme nikdy, 1 kdybychom sebe více skutků ka
jících vykonali. Obávati se ale muk očistcových, jež daleko
převyšují 1 největší trápení zde na zemi, jest pro každého
na nejvýš trapné a hrozné, zvláště před smrtí.
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Církev sv. chová však ještě jeden prostředek, kterým
strachu takového se zbaviti, a prominutí těch časných trestů,
jichž na zemi odčiniti a nahraditi nemůžeme, dosáhnouti

nám možno jest. Prostředek ten jmenuje se odpustky
a záleží v tom, že církev sv. užívajíc moci jí od Krista
Pána svěřené, věřícím pod jistými výminkami tyto časné
tresty zcela neb z části odpouští. Toto odpuštění časných
pokut jest něco od účinků svátosti pokání zcela rozdílného,
tak že nedosahuje se ho pouhým přijetím této svátosti,

ale uděluje se kromě,
pokání,

t. j. odděleně od svátosti

ač přijetí svátosti té obyčejně předcházeti musí,

Můžeme dosáhnouti také odpuštění časných trestů,
které bychom po odpuštění hříchů buďto zde na zemi nebo
v očistci vytrpěti měli? Kdo má moc odpuštění těch čas
ných trestů nám udělovati? Kterak jmenuje se toto od
puštění časných trestů? Co jsou tedy odpustkové ?

Odpustkové jsou kromě svátosti pokání
udělované odpuštění časných pokut, kteréž
bychom ještě po odpuštění hříchů svých
budto na zemi nebo v očistci trpěti měli.
II. Církev sv. odpouští buď všecky časné tresty, jež
jsme na sebe hříchy svými uvalili aneb jen čásť trestů těch.
Odpouštějí-li se nám všecky časné tresty, jež bychom na

zemi neb v očistci trpěti měli, jmenují se odpustky
takové plnomocné.
Dosažení odpustků plnomocných
má pro naši duši týž účinek, jakobychom byli Bohu za
všecky své tresty dostiučinili (kajícími skutky), neb je sami
přetrpěli. Duše křesťana, jenž plnomocných odpustků do
sáhl, jest tak čista a prosta veškeré viny a trestu, jako
po křtu sv., a kdyby v tom stavu měla se odebrati na
soud Boží, nic by jí nepřekáželo, aby ihned vešla do bla
ženosti věčné. Dosažení odpustků plnomocných neznamená
však, že má křesťan potom prost býti také všech strastí
a soužení pozemských, jež obyčejně za trest za hříchy
své pokládáme, protože strasti ty nebývají vždy trestem
za hříchy a také proto, že novými i všedními hříchy vždy

Co máme o odpustcích věřiti.

nové tresty časné na
ných uděluje v církvi
Někdy odpouští
časných, jež by trpěti

říkáse odpustky

1%%

sebe uvalujeme. Odpustků plnomoc
toliko Svatý Otec.
církev sv. věřícím jen čásť trestů
měli na zemi neb v očistci a tomu

neplnomocné,.

Čásťta určuje

se délkou času, a říká se ku př. odpustky čtyrmceti dnů
jednoho roku, sedmi let a p. Tím pak nerozumí se snad,
že by se odpouštělo tolik časných trestů, mnoho-l: bychom
měli trpěti na zemi neb v očistci za 40 dní, jeden rok,
7 let a p., ale znamená to, že církev sv. promíjí kajicníku

tolik časných pokut, mnoho-li by jich od sebe odvrátil
když by dle starého řádu církevního tolik dní neb let
konal přísné skutky kající. Kolikery jsou odpustky? Co
jsou odpustky plnomocné ? Co působí odpustky plnomocné ?
Co jsou odpustky neplnomocné ? Co znamená, udělují-li se
odpustkové 40 dnů, jednoho roku a pod.?

Odpustkové jsou dvojí: plnomocní a ne
plnomoení.
Plnomocní jsou odpnštění všech časných
pokut, kterých jsme za své hříchy zasloužili.
Neplnomocní jsou, když se nám odpouští
jenom něco těch pokut, na př., co bychom za
40 dnů, jeden rok neb za více let vytrpěti měli.

III Co máme o odpustcích
O tom dí katechismus:

věřiti?

O odpustcích věříme: 1. že pravá církev
má od Pána Ježíše moc, odpustkův udělovati ;
2. Že jsou nám odpustkové velmi užitečni
a protož i že jich sobě vysoce vážiti a se při
činiti máme, abychom je získali.
ad 1. Moc církve sv., udělovati odpustky, dal Pán
Ježíš sv. apoštolům všem, když k nim řekl: „Zajisté pra
vím vám, cožkoli svážete na zemi, bude svázáno 1 na nebi:
cožkoliv rozvážete na zemi, bude rozvázáno na: nebi“
(Mat. 18, 18.). Zvláště ale svěřil Pán Ježíš tuto moc av.
Petrovi, an k němu samotnému řekl: „Tobě dáme klíče
království nebeského, a. cožkoliv svážeš na zemi, bude
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svázáno 1 na nebi 1 cožkoliv rozvážeš na zemi, bude
rozvázáno ina nebi.“ (Mat. 16, 19.). Slovy těmi dal Pán
Ježíš církvi uv., a zvláště hlavě její moc, rozhodovati nad
věřícími ve všech věcech duše a spasení jejího se týka
jících a tudíž 1 moc, duchovni tresty po zásluze nejen
ukládati, ale je 1 odpouštěti ; neboť „rozvazovati“ znamená
v záležitostech duše tolik, jako odstraňovati všecky vazby,
všecky překážky, jež by duši bránily, aby hned po soudu
soukromém vejíti mohla do království nebeského. A takovou
překážkou jsou zajisté 1 tresty časné.
K tomu poukazuje 1 „moc klíčů“, již Pán Ježíš svěřil
sv. Petrovi, neboť úplným odpuštěním časných trestů sku
tečně se duši brány nebes, pro ni dosud zavřené, otvírají.

Protože Pán Ježíš toliko sv. Petru takovou moc klíčů dal,
má v církvi toliko jeho nástupce, Svatý Otec, moc udě
lovati odpustky plnomocné.
Že odpuštění časných trestů, jež církev sv. uděluje,
neplatí pouze o pokutách církevních, ale 1 u Boha platnost
má a časných trestů, jež od Boha jsme zasloužili se týká,
jasně vysvítá ze slov Pána Ježíše „bude rozvázáno 1 na nebi“,
Že církev gv. majíc od Krista právo odpouištěti hří
šníku hříchy a tresty věčné má 1 menší právo odpouštěti
mu také tresty časné z části neb docela, jest zcela přiro
zeno, tak jako přirozeno jest, že císař pán, jenž právo
má provinilcům prominouti trest smrti, má 1 to právo, od
pustiti trest delší neb kratší vazby ; a jako přirozeno jest,
že otec neb matka má právo dítku za provinění trest
1 ukládati 1 promíjeti.
Kterými slovy dal Pán Ježíš církvi sv. moc udělo
vati odpustky? Komu zvláště řekl Pán Ježíš ta slova?
Které odpustky v církvi uděluje jenom nástupce sv. Petra,
Svatý Otec čili papež 7
Církev sv. užívala také hned od počátku této moci
své ji od Krista udělené. Tak užil moci té sv. Pavel
v řeckém městě Korintu, kde jednoho křesťana pro veliké
provinění z církve vyloučil a jemu přísné pokání uložil.
Když pak kajicník onen uložené pokání velmi horlivě ko
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nal a polepšení své dokázal, přijal jej sv. Pavel na pří
mluvu jiných křesťanů Korintských zase do církve, a zbý
vající trest mu odpustil (I. Kor. 5, 3; II. Kor. 2, 10.)..
Podobně činila církev sv. 1 později V době pronásledování.
Někteří křesťané odpadli od víry z bázně před velikými
mukami; později litovali provinění svého a prosili biskupů,
aby opět byli do společnosti věřících přijati I bylo jim
za odpadlictví jejich uloženo dlouhé veřejné pokání. Mnozí
z kajicníků těch prosili'svatých vyznavačů, kteří pro víru
v žalářích trpěli, nebo křesťanů, kteří o církev velikých
zásluh 81 získali a proto 1 veliké vážnosti požívali, aby se
za ně u biskupa přimluvili a zkrácení těch pokut jim vy
mohli. Byli-li takoví kajicníci zvláště horlivi v konání ulo
žených skutků kajících, odpouštěli jim biskupové na pří
mluvu a pro zásluhy vyznavačů zbývající ještě tresty buď
zcela neb aspoň částečně, a tak udělovali jim odpustků.
jakých 1 nyní církev sv. uděluje.

Církev sv., udělujíc odpustků nijak nesprošťuje ka
jicníka povinnosti, aby také sám skutky kající konal, ale
pouze to, čeho se mu buď pro slabosť neb nedostatek

časuještě nedostává,doplňujea nahražuje
nosti

Božské

spravedl

z duchovníhosvého pokladu, jejž tvoří

neskončené zadostiučinění čili zásluhy Pána Ježíše a mno
hých svatých, jichž tito pomocí milosti Boží dobyli, činíce
skutků kajících více než sam1 potřebovali (viz učení o obco“
vání svatých). Vímeť ku př., že byl Bůh hotov i Sodomě:
a Gomoře odpustiti pro deset spravedlivých. Zásluhy sva
tých a zvláště zásluhy Panny Marie připojuje církev av.
k zásluhám Kristovým, ne že by tyto samy nepostačovaly,
ale že co svatí vykonali má původ svůj také v zásluhách
Kristových (milosti Boží), a z nich takřka vyplývá, vyrůstá.

Zdali sprošťuje nás církev sv. konání skutků kajících
tím, že uděluje nám odpustků? Co jenom doplňuje a na
hražuje spravedlnosti Božské? Odkud nahražuje církev
sv. spravedlnosti Božské, co my sami vykonati nemůžeme ?
Kterak uděluje církev odpustků ?
i

12*
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Církev uděluje odpustků, že za nás božské
spravedlnosti nahražuje z pokladu neskonče
ného dostiučinění Kristova i svatých.
ad 2.) Užitek

odpustků jest zřejmý, Představme

si člověka, který jest mnoho dlužen, ale nemá, čím by
zaplatil. Každé chvíle může přijíti věřitel, a může jej pro
dluh jeho uvrhnouti do žaláře (jako dříve bývalo). Dlužník
má ovšem před žalářem veliký strach, ale sám si pomoci
nemůže. Tu oznámí se mu, že bohatý pán chce dluh jeho
zaplatiti, vykoná-li za to věc velice snadnou. Zdaž nebude
se dlužník ten na výsosť radovati, zdaž nepřijme vděčně
nabídnutí svého dobrodince a nepodrobí se ochotně přání
jeho ?
My všickni dlužní jsme spravedlnosti Božské ; každé
chvíle může přijíti smrť a uvrhnouti duši naši do hrozného
očistce, kde bychom museli hrozně trpěti, až by zaplacen
byl dluh celý. Jaká to tedy veliká milosť, jaké dobrodiní

prokazuje se nám udílením odpustků,které

nás těchto

časných trestů v očistci zbavují! milosť,za kte

rou ani dosti děkovati nemůžeme. Vždyť každý člověk
nerad trpí a rád se bolesti zbaví, a kdož nepřál by si
také hned po smrti účasten býti života věčného? Jak si
tedy máme odpustků vážiti; jak vděčnosť svoji dávati na
jevo zvláště častým dobrodiní toho- užíváním |
Který jest první užitek odpustků? Trestů časných
zbavenu býti potřebují zajisté všichni, nejen hříšníci, ale
1 spravedliví, neboť kdo jest tak čist, aby neměl ani hříchu
všedního, jehož snadno pouhou myšlénkou neb slovem do
pustiti se můžeme,
Udělováním odpustků nijak nepodporuje se u ka
jicníků vlažnosť a nedbalosť v konání skutků kajících a
nepřispívá se k tomu, aby lidé lehkovážně hřešili spolé
hajíce se, že dojdou nejen odpuštění hříchů a trestů věč
ných ve svátosti pokání, ale že 1 prominutí časných pokut
snadno dosáhnouti mohou získáním odpustků. Právě naopak:
odpustky vzbuzují k pravému pokání, bez něhož jich zís
kati nelze. Odpustky udělují se jen horlivým kajicníkům,
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kteří přičiňují se. za hříchy své dostiučiniti tolik, mnoho-li
v silách jejich jest, ale jen ze slabosti a nedostatku času,
neb pro velikosť těch pokut nemohou splatiti všecko, co
Bohu spláceti povinni jsou. Kdo by odpustků získati chtěl
jen proto, aby snad nemusel, obtížným skutkům kajícím
se podrobiti, a tak spíše tělu svému hověti mohl, marně
by jich očekával. Jen když lidé nemohou platiti daně, od
pouštějí se jim z části neb zcela; jen když chudý nemůže
pracovati, uděluje se mu almužna, ale nikoliv tomu, kdo
by platiti, pracovati mohl, ale nechtěl. A tak i žádost a

přání naše, abychom získal: odpustků, má nás povzbu

diti k tomu, abychom za hříchy své pravé po
kání tím horlivěji činili, a to že k velikému
našemu užitku jest, nikdo pochybovati nebude. — K čemu
vzbuzuje nás přání, abychom získali odpustků ?
Kdo odpustků dosáhnouti chce, má nejen býti kajicný,

ale má také, jak brzy uslyšíte, po každé svátost

po

kání a oltářní hodně přijati a mimo to dobré
skutky

konati.

To pak jest třetí užitek, jenž křesťanu

ze získání odpustků vyplývá, že vedou křesťana k častěj
šímu přijímání svátosti pokání a oltářní a ke konání do

brých skutků.
Kolkerý jest užitek, který přinášejí nám odpustky ?
Který jest užitek první“ který druhý? který třetí?

Odpustkové jsou nám. velice užitečni ;
neboť:
1. zbavují nás časných trestů za hříchy;
2. vzbuzují nás k pravému pokání, bez něhož
nikdy nelze odpustků dojiti; 3. vedou k ča
stějšímu přijímání svátosti pokání a oltářní

a.ku konaní dobrých skutků.
IV.Kterak lze odpustky získati?

Aby někdo získati mohl odpustky, třeba jest, aby

byl vestavu posavěcující milosti Boží, aby
neměl těžkého hříchu. Pokud někdo, maje na duši hřích
těžký, trpěti má tresty věčné, nemůže mu odpuštění časných
trestů prospěti, jako by neprospělo zločinci, aby se mu

182

Kterak lze odpustky získati.

trest několikaletého žaláře odpustil, když by odsouzen byl
k smrti. Kdo jest ve stavu těžkého hříchu, jest nepřítel
Boží, a proto nemůže se takových zvláštních milostí od
Boha nadíti; jest mrtvý úd církve a protož nemá podílu
na duchovním pokladu jejím. Kdo tedy získati chce od
pustky, a ve stavu těžkého hříchu se nalézá, musí prve
přijati hodně svátosť pokání. Všedních hříchů odpuštění
získati

lze 1 mimo svátost

pokání;

vwšak1 při všedních

hříších odpouštějí se nám zasloužené tresty časné jenom
za ty hříchy, jež nám ve chvíli té odpuštěny jsou.

Protože udílení odpustků jest milosť zvláštní, která
není se svátostí pokání spojena, nepostačuje k získání jich
konati jen tolik, co při každé zpovědi se žádá, ale ka

jicníkmusíkonati ještě jiné skutky dobré, které
k tomu účelu církev sv. předpisuje a musíje
konati v ten čas (v určené dni) a na tom místě (v někte
rých chrámech, u některých oltářů), jak toho církev sv.
žádá. Kdyby někdo byl sice ve stavu posvěcující milosti
Boží, ale.skutků předepsaných nekonal, neb konal je jindy
a jinde, odpustků nedosáhne.
Obyčejně ukládá církev sv. za podmínku k získání
odpustků, konati takové skutky dobré, jež by nejen
k obrácení hříšníka a utvrzení jeho v cnosti, ale 1 ku cti
Boží a“prospěchu bližního sloužily. Zvláště jest to mo
dlitba (na úmysl Svatého Otce), půst, almužna a j. Co se
těmito nejpřednějšími dobrými skutky rozumí, pověděno
již dříve (při dostiučinění). Tak udělovaly se v dřívějších
dobách a dílem 1 dosůd se udělují odpustky těm křesťa
nům, kteří (ač jestli byli k získání jich i jinak schopni)
bojovali proti nevěřícím (ve válkách křižáckých), neb při
spívali penězi svými ku zřízení chrámů, ústavů dobročiňných,
ku podporování missií, kteří vykonali pouť na proslavená
v církvi místa, jako do Říma, do Jerusalema, neb i na

a jiná
místa
bližší
odcírkve
zvláště
označená
austanove
p.
Když někdo na ustanovený dobrý účel (ku cti Boží
a ku prospěchu bližního) přispívá darem peněžitým, aby
odpustky získati mohl, tím sobě odpustků nekupuje. Mi
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losti duchovní nemohod ani prodávány, ani kupovány býti,
a neměl-li by kdo při konání skutků těch na duši posvě
cující milosti Boží a ducha opravdu kajicného, ani všecko
bohatství světa by mu neprospělo k získání odpustků.
Vůbec třeba při konání všech těchto (k získání odpustků)
předepsaných skutků dobrých míti na paměti, že na vnitřní
kajicnosti křesťana při tom mnohem více záleží než na
zevnějším skutků těch konání.
V jakém stavu musí na duši býti křesťan, aby mohl
získati odpustků? (Co mimo to má ještě vykonati? Při
konání předepsaných skutků kajících, na čem nejvíce
záleží ?

Odpustky může získati každý katolický
křesťan, když ve stavu posvěcující milosti
boží jest, a když koná ty dobré skutky, za
kteréž eírkev jistých odpustků uděluje.
V. Ačkoliv duše zemřelých křesťanů pravomoci a
soudu církve více nepodléhají, a proto jim církev sv. ani

odpustků udělovati nemůže, přec možno jest, aby církevní
odpustky těm duším, které se v očistci nacházejí, prospěšny
byly. Sv. víra naše učí, že jest obcování svatých, t. j.
spojení duchovní mezi věřícími na zemi, svatými v nebi
a dušemi v očistci, a že věřící na zemi mohou duším
v očistci prospěti konajíce za ně modlitby, oběť mše sv.
a j. dobré skutky, jichž zásluha od Boha duším v očistci
připočtěna býti může. Podobně se to má 1 8 odpustky,
když někdo z věřících dobré skutky k získání odpustků
předepsané vykoná v tom úmyslu a 8 prosbou, aby duším
v očistci prospěly k odpuštění časných trestů, t. j. aby
Bůh skutky ty přijal tak, jako by je duše v očistci vyko
naly samy. My za to Boha prosíme doufajíce, že nás Bůh
na přímluvu církve své vyslyší, a pro zásluhy Pána Ježíše
duším v očistci časné tresty promine, Proto učíme se, že

se mohouodpustkydušímv očistcizískatitolikonaspů
sob přímluvy.
— Kteraklze dušímv očistcizískati od
pustky? Co znamená, že lze duším v očistci získati od
pustky na spůsob přímluvy£ Kdo může takto duším v očistci
odpustky získati?
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Odpustky duším v očistci na spůsob přímluvy získati
lze ale jen tenkráte, když církev svatá a zvláště Svatý
Otec, jenž jest duchovního pokladu církve nejvyšší správce,
a proto určiti může, komu užitek z něho má býti při

vlastněn, toho někomu dovoluje,

aneb výslovně od

pustků pro zemřelé uděluje.

Kdy jen mohou odpustky duším, v očistci býti získány?
Kterak mohou odpustky duším v očistci býti získány?

Odpustků můžeme na spůsob přímluvy
také duším v očistci dobývati:
1. když to církev dovoluje anebo když
výslovně pro zemřelé odpustků uděluje,
2. když dobré skutky, za které se odpustků
těchto uděluje, s tím úmyslem konáme, aby
duše v očistci dosáhly užitkův jejich.
Také vy, m. d., máte asi všecky mezi zemřelými
osoby vám zvláště milé a drahé, buďto rodiče, bratry,
sestry neb příbuzné, dobrodince a přátely; snad 1 jejich
duše trpí v očistci časné tresty, a toužebně očekávají po
moci od svých milých přátel na zemi. Protož neopomeňte
1 vy užiti tohoto prostředku, získání pra ně odpustků,
jímž tak snadno lásku a vděčnosť svoji osvědčiti a zároveň
jim velice prospěti můžete.
VI. Na konec chci pověděti vám, kdy a kterak lze
odpustků nyní udělovaných získati, abyste 1 vy, pokud
vám možno, milostí těch účastnými se státi hleděly.
Za některé skutky dobré lze odpustky získati vždy, kdy
koliv je někdo vykoná dobře, s myslí kající a ve stavu po
svěcující milosti Boží.. Kdo ku př. nábožně vyslovuje nejsv.

jméno Ježíš, získá odpustků 25 dní; kdo v hodinu smrti
je vyslovuje, stává se účasten odpustků plnomocných. Kdo
nábožně dává křesťanské pozdravení „Pochválen buď Pán
Ježíš Kristus“, získá odpustků 100 dní; podobně, kdo se
nábožně modlí „Anděl Páně“. Kdo božské cnosti vzbuzuje
7 let a 7 krát 40 dní; kdo navštěvuje velebnou svátosť,
dvě léta.
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Jindy bývá dosahování odpustků obmezeno na určité
doby, místa, předměty a osoby. Tak uděluje církev sv.
odpustků plnomocných za obyčejných podmínek na den
Jména Ježíš a Jména Panny Marie i po celý oktav. Ve
chrámech řádu sv. Františka Seraf. ($+1226), t. j ve
chrámech tak zvaných františkánů, minoritů a kapucínů
udělují se dne 2. srpna odpustky plnomocné, jež „Porci
unkula“ se nazývají. Podobnou milostí obdařeny bývají
a jiné chrámy, ano 1 některé oltáře (oltáře privilegované),
že získati lze odpustky, když se na místech těch přede
psaným podmínkám dostojí. Když kněz u privilegovaného
oltáře slouží mši sv. za zemřelé, může pro duše jejich,
jsou-li v očistci, získati odpustky. Také nošení a nábožné
užívání věcí posvěcených (křížků, amuletů, škapulířů) spo
jeno bývá s odpustky.
Jindy udělují se odpustky osobám, které jsou v ně
jakém spolku neb bratrstvu zapsány, jako k, př. těm

| dítkám,
které
jsou
údy
„Dědictví
Maličkých.“
Umíraj
neb těžce nemocným uděluje kněz jménem Svatého Otce

tak zvané apoštolské

požehnání

neb generálníab

soluci, 8 níž plnomocné odpustky spojeny jsou.

Zvláště paměti“hodny jsou odpustky

milosti

vého léta. Roku 1300. udělil papež Bonifác VIII. plno
mocné odpustky všem křesťanům, kteří toho roku velmi
četně do Říma připutovali, a zde chrámy sv. apoštolů
navštěvovali a ustanovil, aby odpustky ty udělovaly se
každých 100 let poutníkům Římským. Brzy ale zkrátili
papežové dobu tu na 50, až 25 let a rozšířili udělování
odpustků těch na celou církev. A tak děje se to až do
savad, že církev sv., aby horlivost věřících povzbudila
a odměnila, otevírá každý 25. rok duchovní poklady své
a uděluje z nich věřícím hojných milostí. Rok takový na

zýváse protomilostivé léto nebtakérok jubilejní,

t. j. rok duchovních radostí. Podobně prohlašuje každý
papež milostivé léto brzy po svém zvolení a nastoupení
nejvyššího úřadu v církvi, neb z jiné důležité příčiny.
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Již v Starém Zákoně nacházíme obraz milostivého
léta; byl to tak zvaný rok jubilejní, v němž dálo se totéž
v ohledu tělesném, co u nás v duchovním. Rok jubilejní
byl u židů z rozkazu Božího (3. Mojž. 25.) každý „rok
padesátý. V roce jubilejním byly Israelitům všecky dluhy
odpuštěny, pozbytý majetek vrácen 10troci na svobodu puštěni.
V milostivém létě mívají také zpovědníci ku prospěchu vě
řících větší plnomocenství ohledně rozhřešování ze hříchů
biskupu a papeži vyhražených. Co jsou odpustky milo
stivého léta?

Odpustkové milostivého léta jsou plnomoecní
odpustkové, kteréž povoluje svatý Otec každých
20 let a kromě toho ještě jindy z důležitých
příčin; v čas milostivého léta obdržují zpověd
nici zvláštní moc nad sliby a některými hříchy
jakéž obyčejně nemají.

Úvahy *"
Kterak sv. Karel Boromejský vzbuzoval lítost nad
hříchy.
Doufám, m. d., že pilně a dobře připravovaly
jste se ku sv. zpovědi, již nyní (opět) vykonati máte,
jmenovitě, že bedlivým zpytováním svědomí takřka
všecky záhyby srdce svého jste prohlédly, abyste v nich
chyby, hříchy své do jedinéhovyhledaly. Doufám také,

že již doma nád hříchy svými lítost jste vzbudily
a pevný pojaly úmysl, nejen z nich při sv. zpovědi
se upřímně vyznati, ale i po ní všemožně se jich va
rovati. Lítost nad hříchy a pravý úmysl máte však
opět a opět, zvláště pak při sv. zpovědi obnovovati
a čím lépe toho dovedete, tím jistější bude hříchů
vašich odpuštění, tím dokonalejší 1 polepšení vaše.
Abyste tedy ve chvíli této a při 8v. zpovědi dovedly
nad hříchy svými vzbuditi lítosť co možná nejlepší,
chci ukázati vám, kterak slavný a svatý arcibiskup
Milánský Karel Borom. si při vzbuzování lítosti po
čínal. Hleďtež ho, pokud možno, v tom následovati.
Sv. Karel Bor. činil při tom čtvero zastavení:
u hrobu, v nebi, v pekle a u kříže Páně na hoře Kal
varii. Podobně čiňte i vy v duchu teď se mnou.
+) Úvahy tyto, určené k tomu, aby u dítek krátce před
sv. zpovědí lítosť nad hříchy vzbudily, zpracovány jsou z větší

části podle spisu J. Schmitta: Anleitung zur Ertheilung des Erst
communicanten-Unterrichtes. Určeny jsou především pro žáky
škol měšťanských, pro něž 1 původně pracovány byly.
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1. Představte si v duchu, že stojíte u hrobu,
jenž by se před vámi otevřel. Čo spatřily byste v něm?
Setlelou mrtvolu, pokrm červů, pohled to tak ošklivý,
že byste ho sotva snésti mohly. To jest tedy člověk,
přírody vládce a pán, tvor nejdokonalejší na zemi!
Pouhá hromádka prachu a kostí! (Co učinilo jej tak
bídným? tak ošklivým? Smrť. A kdo smrti jest pří
čina? Hřích; bez hříchu nebylo by smrti. Ano hřích,

který z krásného anděla učinil ohavného ďábla, ten
1 ušlechtilému tělu lidskému tuto hroznou připravil
změnu a zkázu. Jak ohavný jest tedy hřích sám, když
tolik zohavuje všecko, čeho se dotkne. Zdaž možno
jej tedy sobě oblíbiti a jej milovati?
Vypravuje se, že za dávných dob ukrutný tyran
dal nepřítele svého přikovati k 'mrtvole, aby s ní stále
pohromadě býti musel. Jaké to asi bylo trápení hni
jící a rozpadávající se mrtvolu stále za sebou vléci.
Mnohem ohavnější než taková mrtvola jest hřích těžký
a duše v něm se nacházející. A tuto mrtvolu, hřích
těžký, snad také vyJiž déle nosily jste s sebou, a snad
dosud ji v srdci svém chováte. Jak ošklivé jest v pří
padě tom srdce vaše před Bohem! Zdaž nehrozíte se
toho? A chtěly byste ještě dále v hrozném stavu tom
trvati? Či snad znovu se těžkého hříchu dopouštěti?

Zdaž tělu
chtěly
Dyste nezřízeným
činiti jej znovu
proto,
abystetělu,
ho
věly
a jeho
žádostem
; onomu
z kterého podobně nepozůstane, než hromádka kostí
a prachu? Abyste okamžitou rozkoš těla porušitelného
naplnily, chtěly byste ďáblu vydati a zahubiti nesmr

telnou duši?
2. Vystupte v duchu se sv. biskupem do nebe.

Kdybyste (představily 81, m. d., nejkrásnější věci na
světě, ku př. zahradu plnou nejrozkošnějších květin,
neb město, jak popisuje je sv. Jan ve svém zjevení,
jehož ulice byly by ze zlata, brány z perel a zdi ze
samých lesklých drahokamů — jest to vše proti kráse
a dlávě nebes jako malá lampička proti lesku sluneč
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nímu. A kdyby někdo všecku radost, co jí kdy na
zemi lidé měli, pocítiti mohl najednou, přec bylo by
to proti blaženosti nebeské jako kapka proti celému
moři. A veškeru tuto krásu, rozkoš a blaženost při
pravil Bůh lidem všem bez výminky, nejen králům
ale 1 žebrákům, učeným i neučeným, vznešeným i pro
stým, bohatým i chudým, starcům i dětem. Nikdo není
před Bohem tak nepatrný, aby slávy a radosti té
účastným státi se nemohl. Blaženosti nebeské nic ne
může nás zbaviti, o ni oloupiti než toliko hřích, a to
třeba jen jediný hřích. Jak ohavný a zlý jest tedy
hřích, který nás o takové blaho olupujel A vy věděly
jste to a přece jste ho činily, přece jste hřešily! Vě
děly jste, že kdo lže, krade, jest nemravný a pod.
nebe ztrácí a přece mnozí z vás takovými snad byli!
Když jednou Esau hladov z lovu domů přišel,
prodal za krmi z čočky své prvorozenství, a všecka
s ním Spojená práva a zaslíbení. Jak pošetilý byl
Esau, pomyslí si asi mnohý z vás! Však mnohem po
šetilejší jsou mnozí křesťané 1 mnohé dítky, any zu
nepatrný zisk, za hříšnou rozkoš prodávají nebe, své
právo na dědictví věčné. Toto právo, jež větší cenu
má než statky celého světa, prodávají ža věc daleko
horší než jest pokrm z čočky, za něco, co jim ani ne
prospívá ale škodí, zač i před lidmi styděti se musí.
I vy snad byly jste již tak pošetilé, tak nešťastné a po
važte, kdyby vás byl Bůh po skutku vašem nechal
zemříti, na věky byste se byly o blaženost nebeskou
připravily, na věky zahynuly. Neměl by vás tedy hřích
váš trápiti, a chtěly byste jím, až odpuštění dojdete,
znovu takto zaprodávati blaženost věčnou?

3. Vstupte v duchu do pekla,

místa zavržených,

a vizte trápení, jichž zde snášeti mají na věky. Spálí-li
si kdo jen prst, jakou bolest působí mu jeho rána,
a jistě nechtěly byste ani za všecky statky světa dr
žeti ruku v ohni jen jedinou hodinu. Čteme-li někdy,
kterak ten neb onenčlověk uhořel za živa, a uváží
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me-li, jakou asi bolesť při tom přetrpěl, hrůzou se,
až zachvějeme. A přec jest bolest ta jen krátka; za
vrženci v pekle snášejí ale v hrozném ohni mukya trá

pení mnohem, ano ňestible větší, a jak dlouho? bez
přestání, bez úlevy, na věky. Jak hrozná to myšlénka!
A rcete, m. d., kdo uvrhl je v takové trápení, v takové
muky? Pro hřích, snad pro jediný těžký hřích zavrhl
je Bůh na věky. A když Bůh, nejdobrotivější náš Pán
a nejlepší Otec, hřích takto trestů na dětech svých,
jak hrozný, Jak ohavný jest tedy hřích před tváří Jeho!
tak ohavný, že toho ani pochopiti nemůžeme.
Zdaž i vy nemusíte se obávati, že jste hříchy
svými hrozných těch muk zasloužily sobě, a že byste
také byly propadly trestům věčným, kdyby vás "byl
Bůh k soudu svému povolal? A je-li tomu tak, nic
neměly byste hroziti se hříchu, který vám osud takový
připravil Chtěly byste bez bázně činiti jej dále? Vím,
že jistě chcete se ho zbaviti na vždy. Dnes jest
k tomu dosud čas; kdo ví, zdali bude také ještě zítra.
Proto umiňte si ve chvíli této co nejpevněji: raději
umříti, než hřích těžký znovu učiniti!

4. Vstupte konečně se sv. biskupem na horu
Kalvarii
a pozorujte Ježíše Ukřižovaného.Vizte,
kterak snáší muky přehrozné, že útrpnosť byste měly
s ním, 1 kdyby to byl největší váš nepřítel. Není údu,
na těle jeho, který by nebyl zraněn, není tu místa
zdravého. Hlava jest ostrými trny probodána, ústa pra
hnou žízní, ruce a nohy protknuty jsou železnými
hřeby, a 1 duše sklíčena jest úzkostí smrtelnou. V bo
lestech svých nemůže se ani pohnouti. A kdo jest to,

jenž tu takto hrozně jest ztýrán a zohaven? Jest to

snad zločinec? A kdyby, největším zločincem byl, přece
bylo by nám ho líto, měli bychom s ním útrpnosí.
Však -nikoliv zločinec, ale člověk nejnevínější a nej
světější jest to. Ano více, jest to jednorozený Syn Boží,
sám pravý Bůh, jenž. prve byl ve slávě nebes a teď
ve hrozných mukách trápí se na kříži. A co je tóho
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příčina? Kdo připravil mu trápení toto? Kletba stíhejž
ukrutné jeho katany! Nikoliv židé jsou, m. d., vlastní
příčina trápení jeho, ale hřích jest to, jenž připravil
mu kříž a na kříži smrť přeukrutnou. Aby za naše
hříchy učinil Bohu zadost a nás z věčného trápení
vysvobodil, proto tolik trpěl sám jsa nevinný, svatý.
A vy věděly jste, m. d., že i vaše hříchy milému

Spasiteli takové muky připravují a přec jste je činily,
a tak rány jeho obnovovaly. Hlaškem svědomí vašeho
varoval a prosil vás Božský Spasitel, abyste ho hříchy
svými nekřižovaly znovu, a vy přece jste ho neuposlechly.
Vizte, jak smutným okem hledí na vás, jako by s bo
lestnou výčitkou tázal se vás: Proč jsi mi tak učinil?
Tak vroucně miloval jsem tebe, tolik jsem pro tebe
vykonal a vytrpěl, jak jsi se mi za to odměnil?
Mnohé dítky, jimž se ponejprv vypravovalo, kterak
židé Pána Ježíše ukrutně umučili, měly v útlých srdcích
svých nejen lítost nad Pánem Ježíšem, ale i hněv proti
Jeho mučitelům takový, že i obrazy a sochy židů na
křížové cestě nenáviděly a je 1 rozbiti chtěly. Dítky
takové ovšem nerozuměly tomu ještě dobře, kdo byl
utrpení Páně příčinou. Vy však dobře víte, že to byl
hřích, že byly to 1 vaše hříchy; pročež, trochu-li jen
jest lásky a útrpnosti k Pánu Ježíši v srdci vašem,
třeba jest, abyste této příčiny utrpení Jeho, bříchu,
zvláště pak hříchů svých vlastních nenáviděly co nejvíce,
a je zničiti, ze srdce svého vymýtiti se snažily. Proste
milého Spasitele za odpuštění, že takovou bolest při
pravily jste Jemu a slibte mu upřímně v srdci svém,
že nikdy více Jeho ran takto obnovovati nebudete,
nechcete. Plny lítosti nad hříchy svými padněte v duchu
před křížem Kristovým na kolena svá a.zvolejte:
O přemilý Spasiteli můj! Hle, zde pod nohama Tvýma
klečí dítko na nejvýš nevděčné, dítko, které Tebe ne
sčíslněkrát uráželo a rány Tvé obnovovalo. Jest mi
však srdečně líto, že tak nevděčným k Tobě jsem se
býti prokázal. Kéž bych se byl hříchů svých nikdy ne
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dopustil! Však nechci činiti jich více, a raději všecko
chci trpěti, než bych Tě jimi znovu urážel, znovu kři
žoval. Prosím Tě co nejsnažněji, o Božský Spasiteli
můj, abys pro svatý kříž svůj, na němž jsi svou pře
drahou krev za nás prolil, pro utrpení své a smrť svou
odpustil mi provinění má a duše mé, kterou jsi tak
draze vykoupil, nezavrhl na věky. O svatá Maria, moje
matko nejmilejší, jenž ne nadarmo útočiště hříšníků se
nazýváš, přimlouvej se za mne u Syna Svého, vypros
mi především upřímnou lítosť nad hříchy a pravý úmysl,
abych tak nejen odpuštění jich si zasloužil, ale bu
doucně nikdy více se jich nedopouštěl. Amen.

O cili člověka.
Každému člověku rozumnému Častěji napadá
otázka, k čemu jsem zde na zemi? Otáz«xa ta a ná
ležitá k ní odpověď může člověku býti k mnohému
prospěšna; ano náležitá odpověď k otázce té může
1 hříšníka pohnouti k lítosti a polepšení. I každý z vás
polož sobě ve vážné této chvili otázku tu: k čemu
jsem já zde na zemi, a o odpovědi k ní se mnou
v duchu uvažuj.
K otázce té dává vám katechismus odpověď: Jsi
na zemi proto, abys Pána Boha poznával, jej miloval,
jemu se klaněl, jemu sloužil, a pak ukončiv život ve
zdejší abys k Bohu se dostal, a s ním v nebi věčně
se radoval. Člověk není tedy k tomu od Boha stvořen,
aby toliko zde na zemi živ byl; není stvořen jen k tomu,
aby jedl, pil. pracoval a pak na vždy, jako zvíře za
hynul, zanikl; také ne pouze proto, aby mnohým věcem
se naučil a stal se dovedným řemeslníkem, rolníkem
a pod., aby peněz vydělával a za ně rozličných radostí
a rozkoší vezdejších užíval. Člověk nemá pouze tělo,
jako zvíře, ale má také rozumnou, nesmrtelnou duši
která s tělem nehvne, ale stvořena jest přo život jiný,
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věčný, kde taková jest uchystána pro ni od Boha bla
ženost, že dí o ní písmo sv.: Čeho oko nevídalo, ani
ucho neslýchalo, co ani na srdce lidské uevstoupilo,
to připravil Bůh těm, kteří jej milují“ (I. Kor. 2, 9.),
t. j. vše, co nejkrásnějšího lze oku lidskému na zemi
viděti a uchu slyšeti, ta největší radosť, kterou srdce
lidské na zemi jen pocítiti může, jest jako nic proti
té kráse a radosti, které budou požívati jednou duše
spravedlivých křesťanů v nebesích. Kdybychom radosti
a blaženosti takové požívati měli jen jedinký rok, již
stálo by to za to, abychom pracovali, namáhali se a tr
pěli pro ni po celý život svůj. Však ne jeden rok, ani
ne 10, 100, 1000 let, ale bez přestání, věčně má a
bude trvati tato radosť a blaženost nebeská. Jaký to,
tedy krásný a radostný cíl, který Bůh člověku a také
vám všem určil, ustanovil.
A co učinil Bůh pro lidi hned od počátku, aby
tohoto vznešeného cíle jistě dojíti a tak věčně blaženi
býti mohli? Dal jim k tomu v dobrotě své mnohé pře
vzácné dary na těle i na duši. Duši lidí prvních dal
milosť posvěcující, nejvzácnější to její ozdobu, nejdražší
klenot, která činí duši schopnu, aby na blaže
nosti věčné podíl míti mohla; dal jí rozum, aby
Boha poznati, dal jí svobodnou vůli, aby přikázání jeho
plniti a tak si nebe zasloužiti mohla. Také tělo prvních
lidí obdařil Bůh převzácnou nesmrtelnosti, aby zároveň
s duší života věčného účastným státi se mohlo.
Však ještě více pro nás učinil v nestíhlé dobrotě
své Otec náš nebeský. Když všichni lidé hříchem
prvotním posvěcující milosť a s ní 1 nebe ztratili, po
slal jednorozeného Syna svého s nebe na zem, který
stal se člověkem, trpěl a snášel mnohé strasti po celý
život svůj, až konečně smrtí přebolestnou na kříži dílo
vykoupení našeho dokonal. Syn Boží založil zde na
zemi církev, ustanovil sv. svátosti a poručil, aby kněží
lidem všem, tedy 1 dítkám slovo Boží, čili učení o Bohu
zvěstovali a mnohých milostí pro duši jim udělovali.
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To všecko vykonal a vytrpěl Syn Boží Ježíš Kristus
jedině proto, aby všickni lidé, a také i vy, mohli cíle
svého docházeti, abyste mohly Pána Boha poznávati,
jej milovati, klaněti se mu, jemu sloužiti a do nehe
k němu-se dostati, zkrátka, abyste takto duši svoji
pro život věčný zachovaly.

Jaké tedy převeliké ceny jest tato duše vaše, že
Bůh pro ni učinil a činí tolik a takových věcí, že sám
Syn Boží s nebe sostupuje a tolik trpí, aby ji vysvo
bodil a zachránil, že za ni život svůj, krev svou dává,
aby mohla do nebe přijíti. Jak mu tedy mnoho záleží
na"ní a jak důležito pro nás, abychom ji zachovali!
A když tedy, m. d, milujíce Boha a sloužíce jemu,
tuto drahou duši svoji zachováte, dosti jest; budete
zajisté šťastny i kdybyste jinak byly nepatrny, chudy
a bídny; štěstí pak vaše bude trvati věčně. Opome
nete-li však duši svou zachovati, vše ostatní co činiti
budete, nic není, nic vám neprospěje. Každá hodina
ztracena jest, nesloužíte-li v ní Bohu, každá práce
marna, nekonáte li ji pro Boha a z lásky k Bohu; pro
věčnost, k cíli vašemu vám neprospívá. Abyste poznaly,
co vykonati a podstoupiti má člověk, aby duši svou
zachoval, vzpomeňte si jen na Sv. mučeníky, co ti
všecko podstoupili a vytrpěli ano rádi 1 život svůj
položili, jen aby duši svou zachovali. Tak slyšely jste
ku př. kterak sv. Petr bolestně byl ukřižován hlavou
dolů, kterak sv. Vavřinec za živa pečen byl na rošti
a j. Trápení jejich bylo ovšem veliké a smrť bolestná,
však což uškodilo jim to! trvalo to jen několik hodin,
a za to již po mnoho set let požívají neskonalých ra
dostí nebeských, a požívati jich budou věčně. Kdyby
1 od vás Pán Bůh. požadoval toho, abyste mučiti se
daly jako sv. Vavřinec, ano kdyby chtěl, abyste na
zemi trpěly 10, 20, třeba 1 50 let největší bolesti, rády
a ochotně byste to měly učiniti, neboť co jsou všecky
bolesti zde proti radostem věčným, co let 50 proti
věčnosti. Blaženost věčná dobře by stála za to, aby
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člověk trpěl muky největší třeba až do soudného dne.
Kdyby někdo ze zavržených mohl ještě jednou na svět
přijíti, jak rád snášel by ta největší trápení, jen aby
pak přijíti mohl do nebe.
Od vás však Bůh nežádá tolik, máte toliko jeho
svatá přikázání věrně plniti a nepatrné strasti, které
vám někdy ukládá, trpělivě snášeti; za to již chce vám
dáti odměnu věčnou. Zdaž nemáte to tedy činiti rády
a ochotně? Práce tak málo i snadná, odměna tak ve
liká, věčná. Představte si, jak vás to jednou těšiti bude,
že jste tak činily, že jste vůli Boží plnily a hříchu se
varovaly, až přiblíží se hodina poslední, až přijde chvíle,
abyste vzaly odměnu svou. Tenkráte nic nebude zále
žeti na tom, čím jste zde na zemi byly, jak bohaty
nebo chudy, váženy neb opovrženy, zdali jste byly
učené neb neumělé, zdravé neb nemocné, ale toliko
na tom bude záležeti všecko, jak jste zde Boha milo
valy a jemu sloužily. A toho kdybyste zde nečinily, co
stalo by se pak, co měly byste pak očekávati?
Otec pošle dítko do města, aby důležitou věc
obstaralo, opatřilo, koupilo. Dítko však zapomene na
rozkaz otcův, toulá se po městě, prohlíží výkladní
skříně a věci, které se mu v nich líbí si kupuje, až
všecky peníze utratí, načež u večer bez pořízení se
vrátí. Kterak dítko to otec asi přivítá? Zajisté je přísně

potrestá.
I vás poslal Bůh na svět, abyste se zde o duši
svou staraly; dal vám k tomu rozličné síly a schopnosti

na duši inatěle, jakož i vezdejší statky a chce, abyste
věcí těch ku Jeho cti a svojíspáse dobřeužívaly. Kdo
však těchto darů Božích užívá jen k marným vyražením
a zábavám, kdo jen o pozemské věci pečuje, na duši
však nedbá, zapomíná, zcela podobá se onomu lehko
myslnému, mlsnému a zapoměnlivému dítku. Až pak
přijde večer, t. j. smrť, až bude Bůh počet žádati z toho,
k čemu a kterak užil darů jemu svěřených, ach, kterak
obstojí? Avšak člověk, který na duši svou zapomíná
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hůře činí, než ono zapoměnlivé dítko; neboť dítko to
může znovu do města dojíti a za nové peníze potřebnou
věc koupiti, ale člověk, který duši ztratí, nemůže znovu
na svět přijíti, znovu o duši svou lépe pečovati. Duši
má člověk jen jednu a ta-li ztracena bude, bude ztra
cena na věky. Co prospěje pak člověku, byl-li zde na
zemi šťastný, bohatý, učený, mocný a slavný, užil-li co
možná nejvíce rozkoší a radostí tohoto světa, — co
prospěje mu toto všecko, obmeškal-li při tom zachovati
duši svou pro věčnost? Proto právem dí Božský Spa
sitel: „Co prospěje člověku, kdyby celý svět získal,
ale na duši své škodu trpěl?“
Nuže, rozpomeňte se teď, m. d., kterak jste se
vy dosud staraly o duši svou, kterak pečovaly jste
o její věčnou blaženost?
Kdysi přišel ku knězi stařičký žebrák nprose
o almužnu. I otázal se ho kněz, jak starý by byl.
Třicet let odpověděl žebrák. Jak? divil se kněz, vždyť
máte šedivé vlasy a jste stár nejméně šedesát let. Ano,
odpověděl žebrák, ale 40 let jsem Bohu nic nesloužil,
nežil jsem pro nebe a duši svou, let těch nepočítám,
bylať ztracena. Kdyby tak u vás mělo se počítati, m. d.,
mnoho-li asi napočítal by každý z vás let života?
Mnoho-li let, ano měsíců a dnů jenom -sloužily jste
věrně Pánu Bohu svému? Zdaž byla vždy největší
snaha vaše, abyste se mu zalíbily? Zdaž jste při všem,
co jste myslily, mluvily a konaly měly jenom jeho vůli
na zřeteli? Či snad žily jste dosud, na Boha málo kdy
vzpomínajíce? Nezáleželo vám snad více na věcech
malicherných a marných, neb docela na věcech hříš
ných více než na Bohu?
Kdyby m. d., dal vám teď Bůh zemříti náhle, a
žádal od vás přísný počet z toho, kterak jste dosud
pečovaly o svoji duši, kterak užívaly jste darů a mi
lostí, jichž vám k tomu poskytoval v míře přehojné,
jak obstály byste, jak by se vám asi dařilo? O děkujte
Bohu za to, že se tak dosud nestalo, ale že dal a dává.
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vám čas, abyste zanedbané napravily a nahradily,
abyste si aspoň budoucně nebe zasloužiti mohly. Proto
litujte hříchů svých dnes, upřímně se z nich při sv.
zpovědi vyznejte a pravé za ně čiňte pokání, abyste
s1 odpuštění jich zasloužily. Však netoliko Bohu děko
vati máte za jeho nejvyšší shovívavost, netoliko hříchů
svých litovati a upřímně se z nich vyznati, ale máte také
umíniti sobě dnes a Bohu slíbiti, že chcete a kterak
budete od nynějška činiti lépe. Či chcete snad zase
dále žíti tak lehkomyslně? Opět budete služby Boží a
tím 1 duše své zanedbávati? Chcete snad na dále
v nebezpečí vydávati duše své spásu a věčnou blaže
nost? Jaká byla by to lehkomyslnosťtrestuhodná! Víte,
že nejsme jisti ani den ani hodinu, kdy nás Pán po
volá k soudu. Jak nebezpečno bylo by tedy s polep
šením odkládati třeba jen na zítřek, neboť kdo ví,
nebylo-li by zítra již pozdě. Protož padněte nyní na
kolena svá a slavně slibte milému Ježíši svému opra
vdové polepšení a zvolejte: Poznávám s hrůzou,
o Božský Spasiteli můj, jak málo a jak nedbale jsem
Tobě sloužil dosavad, jak málo dobrého, ale mnohem
více zlého jsem Činil a tak duši svou v nebezpečí za
hynutí věčného vydával. Děkuji Ti, o Bože, vroucně
za to, žes měl se mnou dosud trpělivost a nenechal
mne umříti ve hříchu, žes čekal na mé polepšení.
Nemáš a nebudeš na mne čekati déle; chci od dnešního
dne, od této své sv. zpovědi toliko Tobě sloužiti, to
liko Tvou vůli plniti; chci toliko Tobě se zalíbiti.

vPřijmi
tento
upřímný
apevný
úmysl
můj,
amne
pl
nění jeho posiluj. Dej mi, abych všechno pokušení
statečně přemohl a tak duši svou šťastně pro život
věčný zachoval Amen.
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O hříchu smrtelném.

(Ojebo ošklivosti a zlobě.)
Jediná překážka k dosažení našeho cíle nadpři
rozeného jest hřích, zvláště hřích smrtelný, a vše, co
ke hříchu vede. Chcete-li tedy 1 vy cíle svého nadpři
rozeného dosáhnouti, nade vše třeba jest, abyste hříchu
smrtelného co možná nejvíce nenáviděly a se ho varo
valy, a jest-li jste již tak nešťastny byly, do něho
upadnouti, abyste co nejdříve se ho skrze lítosť a
upřímné vyznání zbavily. K tomu účelu chci ve chvíli
této uvésti vám na paměť i vložiti na srdce, jak veliká
jest hříchu těžkého ošklivosť a zloba. Třeba se všecky
z vás dosud hříchu takového ani snad nedopustily, a
proto 1 lítosť v srdci svém nad ním vzbuzovati nemu
sely, což ochotně a rád připouštím, přec i těm nebude
bez užitku úvaha naše. I ony zajisté hřešíce lehce
jednaly lehkomyslně a tím 1v nebezpečí, hříchu těžkého
se dopustiti. se vydávaly, a kdyby milosť Boží jich ne
byla chránila, snad také byly by dóněho upadly. Ne

bezpečí to pro ně později ještě vzroste a bude tedy
velice pro ně užitečno, když již teď, při této úvaze
dnešní obrní srdce své úmyslem pevným, že by raději
zemřely, než by se dobrovolně hříchu těžkého dopustily.
1. Hříšník přestupuje zákon Boží a tím dopouští

se největší

Bohem pohrdá.

urážky Pána Boha, protože
Hříšníkví, že Bůh to a ono nechce,

že se mu to nelíbí, že hrozí za to věčnými tresty, činí
to však přec. Jest to jako by řekl Bohu: Vím, že
nechceš, nenávidíš toho, že tě to uráží a hněvá, vím,
že skutek ten na věky trestati můžeš a trestáš; však
já ničeho si z Tvé vůle nedělám, o ni 8e nestarám,
Tvých trestů se nehrozím; já činím toliko co mně se
líbí a ne co Tobě. Jaké to pohrdání, jaká potupa,

jaká urážka Pána Boha!
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Auvažtedobře,kdo jest ten, jemuž hříš.

nik tuto urážku a potu pu činí? Jestto Bůh
všemohoucí, jest to náš Stvořitel, Vykupitel a Posvětitel,
nejlepší náš Otec a největší dobrodinec, jest to nejvyšší
Pán nebes i země, který celý svět z ničeho učinil, a
jej dosud spravuje a řídí, před nímž celá země jest
jako zrnéčko písku a moře jako malá kapku vody, před
nímž veškeří lidé jsou jako hromada mravenců, před
nímž 1 andělé z největší úcty obličej svůj zastirají.
Tohoto nejvyššího Pána, toto lásky nejhodnější dobro,
jež i my, jako andělé věčně milovati, chváliti a jemu
se klaněti máme, tohoto Boha 1 vy urážely jste a urá
žíte na nejvýš kdykoliv lžete, klejete, nadáváte, rodičů
svých jste neposlušny, špatně se modlíte neb modlitbu
zcela vynecháváte a p. Ač vás nesmírně miloval a
nesčetná dobrodiní vám prokázal, přece jste jej hně
valy, urážely a zarmucovaly. Padněte v duchu před
trůnem jeho na kolena svá a z hloubí srdce svého
volejte k němu: O Bože můj nejdobrotivější, z celého
srdce nenávidím hříchů svých, jimiž neskonalou Veleb
nosť Tvou tak opovážlivě jsem urážel, dobrotu Tvou
černým nevděkem splácel, a otcovské srdce Tvé tolik
zarmucoval. Shlédni na mne, Otče nebeský, okem mi
losrdenství Svého, a přijmi mne zase za dítě Své. Slr
buji Ti, že s pomocí Tvou chci od dnešního dne býti
vždy dítko poslušné, že nikdy více nebudu Tě hříchy
svými, zvláště tím, který mne nejvíce mrzí a trápí hně

vati a urážet.

A kdo činí urážku

tak. nesmírnou nejvyš

šímu Pánu nebes a země? Jest to člověk, jejž Bůh
stvořil a jenž zcela jest v rukou Božích, jejž Bůh každé
chvíle může zničiti a zahubiti; člověk, jenž sám sebou
ničím není a ničeho nemá, co by od Boha nebylo.
Všecko: tělo 1 duši, dary přirozené 1 nadpřirozené,
vše přijal ze štědré ruky dobrotivého Otce na nebesích,
bez jehož pomoci také nic dobrého činiti, ani života
svého zachovati nemůže. Tento nepatrný tvor osměluje
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se Tvůrce a Pána svého býti neposlušen, osměluje se
jej hněvati, urážeti. Jaká to opovážlivost! Kdyby tak
jednal vojín oproti svému vůdci, byl by zastřelen ;

KDY poddaný vrchnosti své takto se protivil, stíhl
by jej jistě trest nejtěžší. Co zasluhuje člověk, který
činí tak Bohu svému, před nímž všecka knížata světa
jsou jako prášek oproti celé kouli země. Rozvažtež
tedy, co zavinily a co zasloužily jste také vy, kolikrá
tekoli učinily jste hřích těžký!

A co jest

příčinou,

že se člověk takové

opovážlivosti proti Bohu dopouští? Často pouhá ma
ličkosť. Cena, za niž někdo duši svou ďáblu zaprodává,
obnáší často několik krejcarů, několik nezralých jablek
a pod.; bývá to často nepatrná hračka, krátká zábava
a rozkoš, jíž mnohdy pro ošklivosť její užiti musí hříš
ník v místě před zraky hodných lidí ukrytém. Co hří
chem získáme, bývá často i od lidí za hanbu poklá
dáno, připravuje nás to o dobré jméno 1 0 pokoj svědomí.

I radosť a rozkoš hříšníkova plna jest trpkosti
a nepokoje, a jako těžký balvan spočívá pak na srdci
jeho, a jako červ hlodá v něm, zvláště když se ze
hříchu svého upřímně vyznati nechce. Marně snaží se
takový hříšník hříchy své z mysli zapuditi, od nich
v duchu se odvrátiti, všady staví se mu před oči, všady
poznává a cítí ztrátu Boha svého.

2. Hříchjest i největší

nevděk oprotiBohu,

nejlepšímu Otci, největšímu dobrodinci. Velikými díky
jste zajisté, m. d., zavázány svému pozemskému otci,
onť velmi mnoho dobrého dosud vám prokázal a stále
prokazuje. Však co jsou všecka tato dobrodiní proti
těm, jež přijaly jste a dosud denně přijímáte z ruky
Otce nebeského. Jak mnozí lidé žijí v největší nouzi
a bídě a umírají takřka hladem; o vás stará se Bůh,
abyste měly denně co jísti. Jak nešťasten jest ku př
člověk slepý; z veškeré krásy tohoto světa ničeho ne
vidí, krásně jaro nechová proň půvabu, aniž hvězdnatá
obloha nebes úžasem naplňuje srdce jeho. Nevidí tváře
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svých milých, ale v stálé žije temnotě a noci. Jak ne
šťasten jest člověk němý, chromý neb jiným nedostatkem
těla stížený! Hle, vám zdravé dal Bůh oči a veškeré
ostatní údy, a stále vám je ponechává a zachovává.
A což teprve prokazuje vám Bůh milostí na duši kaž
dého dne! Pro tuto duši vaši ani vlastního Syna svého
neušetřil, ale vydal jej za vás na bolestnou smrť kříže.
Všecko toto činí a dává vám Bůh za darmo, z pouhé
lásky své k vám.
Suďte samy, jak máte mu za všecko toto býti
vděčny! Vizte, jak děkuje ubohý žebrák za dárek sebe
menší. A kdybyste slepými byly od narození a někdo
mohl vám darovati zrak, jak velice byste mu děkovaly!
I zvířata vděčna jsou dobrodincům svým, lidem, za
bídnou výživu, kterou jim tito poskytují. Jen jedině hříš
ník neděkuje Bohu ale místo díků ještě jej hněvá, ano
1 dobrodiní Božích zneužívá k tomu, aby Boha jimi
urážel. Zrakem svým rád pohlíží na věci hříšné, Ja
zykem svým pronáší kletby, rouhavé a nemravné řeči,
a podobně i údů jiných zneužívá ku zlému, ku hříchu.
Suďte tedy samy, jak veliký jest takový nevděk, jak
veliké a trestuhodné to provinění!
Otec jediné má dítě, pro něž pracuje a stará se
co nejvíce může, a v nemoci je s nebezpečím vlastního
života ošetřuje. Když pak se dítko uzdravilo, nejen
že otci neděkuje, ale jest ho 1 neposlušno a hrubý mi
řečmi Jej uráží. Jak asi rmoutí dobrého otce nevděk
dítka, jež tolik miloval! Zdaž tedy mnohem více ne
rmoutí Boha nevděk dítek jeho, lidí, pro něž mnohem
více učinil, jimž mnohem více prokázal dobrého, než
může pozemský otec učiniti a prokázati svému dítěti?
Kdybyste někdy, m. d., zarmoutily rodiče své tolik,
že říci by o vás museli: nikdy bychom 8i nebyli po
myslili, že takového nevděku dočkáme se na dítku
svém, zdaž by vás to netrápilo, zdaž byste nermoutily
se v srdci svém, zdaž byste činu svého neželely ? A že
jste nejlaskavějšího Otce svého na nebesích urážely,
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a jemu nevděčny byly, to nemělo by vás rmoutiti, toho
byste želeti nechtěly ?

3. Hříchsmrtelnýjest, za třetítrestuhodná

věrolomnosťtf£

k Bohu a k Pánu Ježíši, našemu

Vykupiteli. Věrolomný ten se jmenuje, kdo neplní co
slíbil. Býti věrolomným k lidem jest zajisté ošklivé
a bývá i přísně trestáno. Když by ku př. vojín svůj
slib věrnosti císaři pánu učiněný porušil, byl by přísně
souzen a trestán třeba i smrtí. Když by někdo slíbil
něco svému dobrodinci ale slibu svého nesplnil, bylo by
jednání jeho tím hanebnější. Co byste asi učinily a daly
tomu, kdo by vás ku př. při požáru vynesl z plamenů
a tak vás před Jistou smrtí zachránil? Mnohem více
učinil vám Spasitel váš, on vlastní svůj položil život,
aby vás od smrti a záhuby věčné vysvobodil, a proto
kdyby i život požadoval od vás, nemělo by vám při
cházeti za tížko jej položiti. Však Vykupitel váš ne
žádá tolik, ba nežádá na vás ani mnoho, ani nic těž
kého; chce toliko, abyste jej a Otce jeho milovaly,
a vůli jeho ochotně plnily, začež vás mimo to ještě
bohatě odměniti slibuje. To jste mu, m. d., také na
křtu sv. slíbily, a slib svůj jste mu snad Jižvícekráte
(také veřejně a slavně při prvním sv. přijímání) obno
vovaly. Jak jste ale plnily tento slib svému Vykupiteli,
svému Bohu učiněný? Po každé, když jste učinily
hřích smrtelný, zrušily jste slib svůj, a Spasitele svého
jste zradily, přidavše so na stranu nepřítele jeho, ďábla.
Zločin ten jest větší než byl zločin katanů židovských,
kteří Pána Ježíše křižovali, protože ho nepoznali, v něho
nevěřili. Vy však věděly jste dobře, jak velice vás
Spasitel váš miluje, jak mnoho dobrého vám prokázal,
věděly jste, jak hřích váš jej zarmucuje a přece jste
se ho dopustily, přece jste zhřešily.
Kdyby se vám objevil teď Spasitel váš v podobě
člověka, jako byl na zemi, bledý, celý zkrvácený a utý
raný, jak byl při umučení svém, maje trnovou korunu
na hlavě, a kdyby pln lásky, však i pln bolesti pohlédl
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na vás a řekl: „Viz, dítě mé, jak ukrutně trpím, a to
pro tebe a tvou vinou. Tvé zlé myšlénky, tvá pýcha
vsadila trnovou korunu na hlavu mou; tvé hříchy zra
nily tělo mé a přibily mne na kříž. Proč učinil js1
j
mi tak, synu můj? Tolik miloval jsem tebe, tak-li
splácíš mi ty lásku svou?“ Jak bylo by vám ve chvíli
té líto, že jste jej tolik urazily, tolik ztrápily!
Týž Ježíš, jejž urážíte hříchy svými a jemuž slib
věrnosti tak často rušíte, jest mezi vámi, jest přítomen
ve velebné svátosti oltářní. Protož, až přijdete dnes
do chrámu Páně, abyste tam ve svátosti pokání od
hříchů svých očistěny byly, padněte tam před velebnou
svátostí na kolena svá a rcete mu ze srdce láskou
1 lítostí naplněného: „Jak mohl jsem, milý Spasiteli
můj, býti tak nevděčný k Tobě! Hříchy mé tolik Ti
způsobily bolestí, nevděk můj tolik slzí vyloudil z očí
Tvých. Vím, že zasluhují hněv Tvůj a kletbu Tvoji.
Však, prosím Tě, měj se mnou, slabým dítkem svým,
útrpnosť a milosrdenství. Odpusť, smaž a krví svou
obmyj provinění má. Lituji toho velice, že jsem Tě
rozhněval a urazil a slibuji Ti upřímně, že nechci ani
jediným hříchem více Tě hněvati a urážeti. Dej mi
k tomu potřebné posily, abych vykonal, co jsem si
umínil. Amen.“

O0zlobě a ošklivosti hříchu smrtelného

úvaha

druhá.
(Dle Toussainta.)
Uplně pochopiti zlobu hříchu smrtelného nikdo ani
nedovede; ona Jest hlubší než propasti mořské, větší než
celý svět, vyšší než-li nebe. Již král. prorok táže se:
„Proviněním kdo rozumí? (Žalm 18, 13.) asámneví ktomu
odpovědi. Jak veliká jest zloba hříchu smrtelného,
nechápe žádný duch stvořený, žádný člověk na zemi,
žádný svatý v nebi, nechápou ani duchové před samým
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trůnem Nejvyššího povýšení. Kdyby Bůh zlobu hříchu
smrtelného chtěl nám vyložiti, nedovedl by toho, ne
že by ji nemohl vysloviti, ale že náš obmezený rozum
nedovedl by ji pochopiti. Přec však máme se vynasna
žiti velikost a ošklivosť hříchu těžkého aspoň tak 81
představiti, jak dalece nám to jest možno.
O velikosti urážky rozhoduje vznešenost toho,
koho urážíme.
Sledujme myšlénku tu dále: Ublížíme-li svévolně
zvířeti, jest ve skutku tom zajisté zloba; stane-li se
tak člověku, jest to zloba mnohem větší, proto že-člověk
mnoho jest vyšším nad zvíře. A což když člověkten
byl by knížetem, králem, císařem, neb dokonce kdyby
to byl sám Svatý Otec, zástupce Ježíše Krista na
zemi ; zdaž v urážce jim činěné nespočívá zloba mnohem
větší? Hříchem smrtelným bývá ale uražen sám Bůh.
A kdo jest Bůh? Jest to snad nějaký kníže, král
a vladař pozemský ? Což pak jsou všickni mocnáři země,
co všickni andělé, co všickni tvorové světa oproti Bohu?
Kdož jest jako Bůh? FErorokDaniel nastiňuje obraz
jeho následovně: Sedí na povýšeném trůně, trůně věč
nosti, plameny jsou trůn jeho, plameny podnož jeho;
moře plamenů prostírá se před obličejem Páně. Sněho
bílý oděv znamená jeho čistotu a svatosť; jako vlna
bílá jest jeho vlas značící věčnost; miliony andělů ve
skvělých zástupech, jeho to dvořanstvo, čeká na pokyn
jeho. Jest to nesmrtelný král věčnosti, všemocný, nejvýš
moudrý, nejvýš spravedlivý, nekonečný ve své dokona
losti, král králův, pán pánův, před nímž hory pomí
její a vesmír se třese, před jehož jménem všecka ko
lena ohýbají se v nebi, na zemi 1 pod zemí.
A "tohoto Boha odvažuješ se, ubohé dítě, urá“
žeti? Kdo ty jsi proti Bohu? Méně než prášek proti
celé zemi, kapka proti celému moři. Tomuto Bohu vy
povídáš poslušnosť a proti němu se vzpíráš? Byť bys
nečinil toho slovy, činiš to, což hůře jest, skutky. Není
to urážka nesmírná, není to zloba největší ? Když Mojžíš
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oznamoval vůli Boží Faraonovi, odvětil tento bezbožník:
Kdo jest Bůh, že mám poslouchati hlasu jeho? Jako
by říci chtěl: co m! po něm, co mi do jeho vůle, jeho
rozkazů ?
Tak počínáš si 1 ty, dítě, když hřešíš. Bůh za
kazuje ti, ku př. lháti a ty přece lžeš. Není to jako
bys řekl: co mně je do zákona Božího, co záleží mi
na Bohu, neuznávám ho za svého Pána a vládce. Bůh
zakazuje ti neposlušnosf, hněv, nečistotu a ty přece
hříchy ty pášeš. Není-liž to potupování Boha a jeho
zákona ? Není-liž to odvrácení se od Boha a vzpoura
proti němu; není-li to opovážlivosť a zloba největší ?

Jakou urážkou bylo by pro krále, když by jej
poddaní jeho hanebně zahnali a trůn jeho nějakému
zločinci odevzdali? Hůře počínási hříšník oproti Bohu.
Hříšník činí, jak dí sv. Cyprián, hřích svým bohem,
přednosťmu dávaje; on Boha s trůnu srdce svého svrhuje
a hříchu ohavnému korunu vsazuje; hříchu sloužiti chce,
činí svým pánem a vládcem. Na štěstí nemůže hříšník,
hřích leč slabou rukusvou přoti trůnu nebeskému pozved
nouti. Moc jeho nesahá tak daleko, jako jého zloba;
toliko v srdci svém může tento bohopustý zločin pro
vésti. Pokud nalézá se člověk ve stavu milosti, trůní
Bůh v srdci jeho; dopouští-li se těžkého hříchu, svr
huje Boha s trůnu toho, a potupně ho ze srdce svého
vypuzuje. Na křtu sv. děl kněz zlému duchu: „Vyjdi
kletý z této duše, ať místo tvé zaujme Pán nebes
1 země.“ Zcela naopak ale dí hříšník: Odejdi, Bože,
a přenech místo své ďáblu, jehož chci do srdce svého
přijati a jemuž chci sloužiti. Odejdi, Otče věčný, jiný,
ďábel, jest teď Bohem mým; odstup, Synu Boží, jiný,
ďábel, jest teď pánem mým; odejdi, Duše svatý, Jiný,
dábel, jest teď mým vládcem. A tak ustoupiti musí
Bůh v srdci hříšníka rouhači ďáblu.
Tím však není zloba hříchu smrtelného ještě vy
čerpána.
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Pro hříchy naše trpěl Pán Ježíš bolesti nevý
slovné; kdykoliv tězce hřešíme, obnovujeme toto utr
pení Páně, Krista znovu křižujeme (Žid 6.). Hřešíš-li
těžce, odsuzuješ znovu Syna Božího k smrti, znovu
tělo jeho bičuješ, hlavu trnovou korunou oplétáš; znovu
kladeš jej na kříž a prorážíš ruce a nohy jeho tupými
hřeby; obnovuješ smrtelný jeho zápas 1 bolestnou jeho
smrť. To, m. d., působí hřích smrtelný. Kdo z vás
chtěl by se ho tedy ještě dopouštěti? Kdo obnovovati
chtěl by rány Kristovy a krev tlačiti ze srdce jeho?
S ustrnutím čteme v písmě sv., kterak bezbožný Pilát
Božského Spasitele na roveň stavěl 8 lotrem Bara
bášem, a kterak bezbožnější ještě židé tomuto dali
přednosť před svým Bohem, jemuž kříž za trůn cby
stali. Zdaž ale hříšník nejedná podobně. Nižším a horším
věcem, než byl Barabáš, neboť ten byl aspoň člověk,
dává hříšník přednost před svým Bohem, svým ŠSpasi

telem. Kdo lže, krade, kleje ví, že Kristem pohrdá
a jej znovu k smrti odsuzuje, a přece tak činí. Zdaž
jest to něco jiného než volati: ať žije Barabáš, ať žije
lež, krádež a p.; na kříž s Ježíšem. O Bože, zdaž
možno Tě více hněvati, více Tě urážeti a Tebou po
hrdati? Kdyby byl Bůh náš nepřítel, kdyby zlého cos
byl učinil nám, a tak sám dal příčinu k nenávisti,
dala by se zloba ta aspoň poněkud omluviti. Proto
táže se Bůh v písmě sv.: „Co učinil jsem tobě, čím
zarmoutil jsem tebe; odpověz mi.“ Což můžeme odpo
věděti? „O lide, zdaž neučinil jsem pro tebe vše, co
nejlepší otec učiniti by mohl, ba mnohem více. A přec
urážíš mne, dobrého Otce. Zdaž nestvořil jsem tebe,
a to mezi tolika tvory tebe jediného k svému obrazu
jsem učinil. Až posud zachovával jsem tebe, proč mne
tedy urážíš? Otcem jsem tobě i tím, že jsem tě vy
koupil. Zdaž neprolil jsem pro tebe krve své do po
slední krůpěje? Neposvětil jsem tebe skrze zásluhy
své, poslav Ducha svatého? A přece hněváš a urážíš
mne! Tělo své a krev svou dávám tobě za pokrm,
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abys živ mohl býti pro život věčný, který jsem při
pravil tobě. Zdaž Ředy kdo více hoden mimo mne jména

otce tvého? Právem zajisté mohl jsem říci: „Jeden
jest Otec váš, který jest v nebesích“ (Mat. 23, 9.).
A přec směle urážíš mne, ukrutně vraždíš mne.“ A tak
samy, m. d., můžete nyní posouditi, jaká ohavnosť,
jaká zloba jeví se ve hříchu smrtelném. Jest to nad
míru smělý odboj nepatrného tvora, člověka proti ne
smírně vyvýšenému Bohu, pokus o sesazení Jeho s trůnu,
potupné vypuzení Jeho z našeho srdce; jest to nové
ukřižování našeho Vykupitele, největšího dobrodince,
nejlepšího Otce.

Kdo z vás považoval by ještě teď hřích smr
telný za něco lhostejného? Kdo by je! podceňoval?
Kdo by se ho lehce dopouštěl? Je-li hřích smrtelný
tak hrozné zlo, máte ho tedy v ošklivosti míti a ne
náviděti ho co nejvíce. Hřích smrtelný máte v oškli
vosti míti tak jako sv. Blanka. Kdysi pojala zbožná
tato královna francouzská syna svého Ludvíka do ná
ruči své, a kropíc jej slzami pravila: „O dítě mé,
milé jsi mi a drahé; Bůh jest svědek mé lásky k tobě;
než, jakkoli tě miluji, raději viděla bych tě mrtvého,
než-li ve stavu těžkého hříchu. Mějte hřích těžký
v ošklivosti, jako ho sv. Magdalena Pazzis již jako
dítě v ošklivosti měla. Rozstonala se, když jen viděla,
že někdo hřích těžký činí; když jednou slyšela někoho
klíti, nemohla po celou noc spáti. Mějte v ošklivosti
hřích těžký, jako náš Božský vzor Ježíš Kristus. Na
hoře Olivetské krví se potí a jako zdrcen klesá na
tvář svou. Čo tísní jej, co krvavý pot mu vyráží? Jest
to ošklivosť před těžkým hříchem. Celá jeho bytosť
vzpouzí se proti němu, a přec má vzíti je) na sebe
a svou krví jej smýti.

Nebudiž ale dosti na tom, byste hřích smrtelný
jen v ošklivosti měly, vypuďte jej též ze srdce svého
upřímnou skroušenou lítostí, vykořeňte jej upřímnou
©
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a úplnou sv. zpovědí a snažte se ho pak uvarovati po
celý budoucí život svůj.
Až takto očistite srdce své, pak Ten Nejsvětější
rád opět zavítá k vám ve velebné svátosti, a stále
bude přebývati u vás, až jednou vejdete s ním do
království Božího v nebesích. Amen.

O hříchu smrtelném.

(Kterak člověku škodí a kterak jej Bůh

trestá již zdena zemi

Hřích smrtelný jest největší zlé netoliko proto,
že Boha na nejvýš uráží, ale také, že nám nejvíce na
duši škodí a nejen na věčnosti, nýbrž i na zemi tresty
Boží na nás uvaluje.
1. První a nejhorší následek hříchu smrtelného

jestztráta posvěcující milosti Boží. Mi
losť posvěcující jest převeliký a převzácný dar Boží
na duši, který již první rodiče v ráji činil Bohu mily
a na nejvýš blaženy. Tak posud duše, která v posvě
cující milosti Boží se nalézá, jest nevýslovně krásna
a Bohu mila; jest to obraz Boží čistý, krásný bez po
skvrny. Člověk, jehož duše má milosf posvěcu
jící, jest
dítko Boží; jaké to štěstí, jaká česť pro něho. Považte,
za jak šťastné byste se asi pokládaly, kdybyste mohly
býti dítkami knížete 'neb krále pozemského. Což jest
ale král pozemský u porovnání ku králi nebes a země?
Jako milují dobří rodiče dítko své, a pečlivě ve dne
1 V Noci 0 ně Se starají, aby na ničem nedostatku ne
mělo, tak 1 Bůh pečuje o dítko své, člověka v milosti
posvěcující se nacházejícího. Ve dne 1 v noci bdí nad
ním otcovské oko jeho a dává mu hojně co by ku
blahu jeho sloužilo. Samy cítíváte, jak šťastny jste,
víte-li, že vás dobří rodičové vaši milují a hotovi jsou
dáti vám, čeho potřebujete; jak šťasten a blažen může
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teprve býti v srdci svém člověk spravedlivý, svatý,
jak spokojeně žije, an ví: Bůh mne miluje, jest při
mně, opatruje mne tak, že bez vůle jeho ani vlas

s hlavy mésejíti

nemůže. Člověk takový rozmlouvá

s Bohem důvěrně, přednáší mu potřeby své jako dítko
svému milému otci, a v tomto důvěrném obcování
s Bohem pociťuje rozkoš a blaženost nevýslovnou,
která daleko převyšuje všecky rozkoše tohoto světa
a o níž hříšník nemá ani zdání, jíž sobě ani před
staviti nedovede. Ano člověk spravedlivý 1 ve smrti
nalézá útěchu, věda, že se do své pravé vlasti,
k svému milému Otci na nebesích ubírá. Tak jest
člověk v milosti posvěcující blažen a šťasten v životě

1 ve smrti.

Než, člověk učiní hřích smrtelný a hle! jaká tu
strašlivá změna stane se ve chvíli té v duši jeho.
Místo krásy nastupuje ošklivosť horší než jest mrtvola
v hnilobě své; obraz Boží zaměňuje se obrazem ďábla,
od něhož Bůh s ošklivostí se odvrací a jej zavrhuje.
Z miláčka Božího stává se pojednou nepřítel Boží.
Představte si, že by dítko některé své rodiče urazilo
tolik, že by je od sebe na vždy zavrhli, je vyhnali.
Nešťastné to dítko musilo by dům jejich opustiti a ne
smělo by se k nim hlásiti nikdy více. Bez rodičů, bez
vlasti, bez pomoci a ochrany bloudilo by světem. Jistě
byste neštěstí jeho dobře chápaly a ho politovaly!
Však mnohem více nešťasten jest, koho zavrhl Otec ne
beský. Také on bloudí, a srdce jeho nenalézá nikde po
moci, nikde pokoje a radosti. Jako čteme v písmě sv.
o Kainovi, že po vraždě na bratru svém spáchané byl
tulákem a poběhlikem na zemi, tak 1 každému hříš
níku svědomí jeho nikde nedá pokoje, nedopřeje odpo
činku a oddechu a činí jej nešťastným i uprostřed ra
dostí a rozkoší hříšných. Hříšník dobře ví a poznává:
Boha jsem rozhněval a urazil; každé chvíle může mne
Bůh stihnouti trestem svým, třeba i smrtí. A kdybych
zemřel, co očekává mne potom! Jsem odsouzen, za
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tracen na věky. Jak hrozná to myšlénka. Pomyslete
sobě, jak asi bývá zločinci, který jest odsouzen k smrti
a ví, že kat může každé chvíle přijíti, aby vyvedl jej
na popravu. To však daleko není tak hrozná myšlénka,
tak strašlivé vědomí, jako u hříšníka, jenž každé
chvíle smrtí vejíti může do brány pekla a zůhuby
věčné.

2. Hříchsmrtelnýpřipravuje

cky zásluhy,

nás 0 vše

jichž jsme si dříve konáním dobrého

u Boha získali. Představte si, m. dr., člověka, který
mnoho let sloužil a těžce pracoval, aby 8i na své stáří
několik zlatých ustřádal. Že však nebyl dosti opatrný
na poklad svůj, přišel zloděj a všecky tak těžce vydě

| lané
peníze
mu
najednou
ukradl
Jak
asirmout
by
se ubohý okradený, jak litoval by neopatrnosti své!
Cokoliv dobrého činí křesťan z lásky k Bohu, získá
mu u Boha odměnu čili zásluhu pro život věčný. Ta
ková zásluha u Boha převyšuje všecky poklady tohoto
světa, jimiž blaženosti věčné opatřiti si nelze. Když
by někdo takových skutků dobrých v milosti posvěcu
jící konal více, mnoho, jaký by to měl veliký poklad
u Boha, jak mohl by těšiti se na tu odměnu, na tu
blaženost v životě věčném | Učiní-li však hřích těžký,
třeba jen jediný, všechen ten poklad jeho najednou
zmizel, ztracen, ukraden jest; marně pracoval hříšník
„a nemůže, jak nyní jest, za skutky své očekávati více,
od Boha odměny žádné. Jaká to ztráta, jaké neštěstí!
A že tomu tak, výslovně oznámil Bůh ústy proroka,
řka: „Odvrátí-li se spravedlivý od spravedlnosti své,
všech skutků jeho dobrých nebudu pamětliv.“ A kdyby
člověk byl na nejvyšší stupeň milosti Boží dospěl,
kdyby pro nebe byl největších pokladů nashromáždil
sobě, pak těžce zhřešil, stane se na duši tak chudý,
jako kdyby nebyl ničeho pro nebe vykonal, získal.
Přijde-li průtrž mračen neb povodeň, nejen že
zničí osení a úrodu, ale poškodí 1 pole a louky tolik,
že dlouho po tom užitku dávati nemohou. Tak působí
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a hřích smrtelný na duši naší, že ji netoliko připravuje
o zásluhy již dobyté, ale činí také, že duše ani potom
není schopna nových zásluh pro nebe si získati, jako
mrtvý nemůže pracovati a mzdy si zasloužiti na zemi.
Pokud člověk ve stavu hříchu smrtelného zůstává, ne
může očekávati, že Bůh skutky jeho dobré, které v tom
stavu koná (když se modlí, postí, dává almužnu), od
mění na věčnosti, onÉ jest pro život věčný mrtev. Ach,
co bývá tím zásluh zmařeno, ztraceno!
Rozvažte, m. d.,jak mnoho také vy mohly jste snad zí
skati sobě zásluh u Boha za ten čas, co ve hříchu
svém trváte; také pro vás jsou zásluhy ty na vždy
ztraceny. Kdybyste ztratily jen několik krejcarů, jak
mrzelo by vás to, jak byste jich litovaly! A hříchů
svých, které o veliký poklad zásluh u Boha vás při
pravily, nemělo by vám býti líto mnohem více ?
3. Na velikosť a zlobu hříchu 1 z toho souditi

můžeme,kterak jej Bůh často již zde na

zemi trestává

na znamení, že se mu hříchpro

tiví a že ho nenávidí. Velikost trestu svědčí 1 0 veli
kosti viny; slyšíme-li o někom, že odsouzen byl ku
smrti neb na celý život do žaláře, zajisté pomyslíme
sobě, že dopustil se asi zločinu velikého, ohavného.

Prvníkoho Bůh za hřích trestal, byli pyšní an
dělé. Než zhřešil: byli andělé ti svati a proto krásní
tak, že toho jazyk lidský ani vysloviti a popsati ne
dovede. Byli také nad pomyšlení šťastni a blaženi,
proto že byli Bohu mili. Andělé ti jen jediný hřích
učinili a hle! jaká to stala se s nimi změna. V té
míře jako dříve byli krásní, Bohu mili a šťastni, stali
se ohavnými a nešťastnými tolik, že největší trápení
na zemi jest pravá rozkoš proti trápení jejich. A k ta
kovému trápení odsouzeni jsou na věky, bezkonce, bez
naděje. To všecko pro jediný hřích. Jestliže andělé
Boží v nebi zhřešili, jak mnohem snadněji klesnouti
může člověkna zemi. Pročež buďte pokorni, nespoléhejte
příliš na síly své. varujte se příležitosti zlé a všeho
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nebezpečí hříchu. I vy povoláni jste k blaženosti an
dělů, však jediný hřích může vás učiniti účastníky za
vržení a trápení andělů padlých. Snad jste hřích takový
již učinili, snad jest zavržení to již neodvratné, ne
budete-li dnes hříchu toho upřímně litovati, neod
řeknete-li se ho, nezbavíte-li se ho na vždycky.

Pozorujtedále první

rodiče.

Jejich prvotní

stav v ráji byl velice blažený a šťastný. Neměli bolesti
nemoci ani nedostatku ; vše bylo jim poddáno a stálo jim
k službám bez veliké práce a namáhání. Pán Bůh mi
loval je, jako dobrý otec dítky své, rozmlouval s nimt
poučoval jich a chtěl, aby po životě vezdejším pokoj
ném a blaženém bez bolesti a smrti s tělem i duší
vešli do blaženosti věčné. Jediného jen hříchu dopustili
se první rodiče a hle! Bůh, který prve tolik je milo
val, zavrhl je od sebe, ztratili jeho lásku a milosť,
ztratili ráj 1 své blaho a štěstí na vždycky. Učinili ne
šťastnými netoliko sebe, ale uvalili na celou zemi, na.
všecky lidi bídu a neštěstí, nemoci, bolesti, konečně
1smrť. Všecka bída, nouze, všecko trápení, jež jste
snad 1 vy již tu a tam mezi lidmi viděly, hlad, bolesti,
nemoci, jichž jste snad Bohu díky dosud málo zaku
sily, ale které tolik lidí nešťastnými činí a často:
i O život je připravují; bolesť a zármutek, jejž smrť
miláčků našich nám působí; zhoubné války, v nichž
tisíce lidí takřka v okamžiku o život přicházejí — to
všecko m. d., jest následek jediného hříchu prvotního.
Jaký to rozdíl mezi těmito následky a tím, co sliboval
prvním rodičům za neposlušnost had — ďábel! Také
vy nenechte se klamnými sliby hříšníků oslepiti a omá
miti, nevěřte kdyby za hřích sliboval vám někdo celý
svět. A kdybyste hříchem 1 bohatství a slávy získati,
rozkoše si- opatřiti mohly, pomněte na hada v ráji
a na hrozné následky hříchu prvotního. Rodiče první
klesli, že Bohu chtěli se rovnati, že pyšní byli, pa
matujte na to, že 1 vás toliko pokora před hříchem
uchrání, pýcha do něho strhne. Pokorou proti hříchu
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bojujte 1 dnes; pokořivše se před Bohem s lítostí vy
znejte upřímně všecka provinění svá, abyste odpuštění
jich dojíti mohly.
Nejlépe však poznáte zlobu a ošklivosť hříchu.
když rozpomenete se na to, kterak Pán Ježíš musel
trpěti pro hříchy naše. Pohlédněte na kříž, jak zmu
čeno a ranami poseto jest tělo jeho. Však více ještě
než tyto rány na těle, než koruna trnová, než hřeby,
které ruce 1 nohy jeho probodaly, bolí a trápí Božské
srdce jeho potupa a posměch lidí, jež tolik miloval.
Jaké hyly asi bolesti jeho na těle i na duši, souditi
můžeme z toho, kterak v opuštěnosti své volá Božský
Spasitel náš: „IBože můj, Bože můj, proč jsi mne opu

stil?“ A kdo jest ten, jenž tolik trpí? Jest to přemilý,
jednorozený Syn Boží. Kdo ztýral a ztrestal jej tak
přísně, nelítostně ? Sám Otec jeho, který jej nade všecko
miloval, vydal jej na ukrutnou smrť kříže. Proč učinil
tak? Nikoliv za sebe trpí Syn Boží, bylfť sám nevinný
a svatý, jako nikdo na zemi od počátku světa; avšak,
že chtěl pomoci nám, že nás chtěl před smrtí večnou
zachrániti, vzal Syn Boží hříchy naše na sebe a za
tyto hříchy naše musel snášeti ony muky nevýslovné,

aby takto spravedlnosti božské nahradil, co všichni
lidé dohromady. ani andělé nahraditi nemohli. „Pro
nešlechetnosti lidu svého neušetřil jsem jej,“ dí Ho
spodin ústy proroka Isaiáše (53, 8.); a jinde dí týž
prorok (53, 5.): „Zraněn jest pro nepravosti naše, a
potřín pro hříchy naše.“ Nikoliv tedy zráda Jidášova,
ani výrok Kaifáše a Piláta, ani nenávist židů vydaly
Ježíše na smrť, ale pro hříchy naše neušetřil Bůh nej
milejšího, jednorozeného Syna svého, a vydal jej za
nás všecky.
A rozvažte samy, když Bůh pro hříchy cizí tolik
trestal svého Syna nejmilejšího, jednorozeného, jak po
vede se asi těm hříšníkům, kteří s vlastními hříchy
objeví se před soudnou stolicí Boží, protože hříchů
svých litovati a za ně pokání činiti nechtěli ?
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A kdo jest ten, jenž tolik přísně trestal hřích na
pyšných andělích, na prvních rodičích a jiných mno
hých lidech, o nichž jsem zmínky neučinil, protože
příklady ty známy jsou vám od jinud, a jenž hřích až
dosud často přísně stíhá na lidech rozličnými tresty
již zde na zemi; kdo jest ten, jenž ani vlastnímu, nej
milejšímu Synu neodpustil pro hříchy cizí? Jest to Bůh,
jenž jest dobrota a láska sama, Bůh nejvýš milosrdný,
jenž vždy hotov jest spíše odpouštěti než trestati, jenž.
v dobrotě své nestíhlé spíše menší než větší trest tvorům
svým ukládá. Suďte tedy, jak veliké zlo musi býti
hřích, když tolik přisně trestal a trestá jej Bůh nejvýš.
dobrotivý.
Snad 1 vy, m. d., častěji učinily jste některý
hřích těžký považujíce jej za věc malou, nepatrnou.
Věztež tedy a pamatujte si dobře, že nijak není malým
a nepatrným, co tolik Boha uráží, a co Bůh tak přísně
trestá již zde na zemi; co Božskému Spasiteli takové
připravilo muky a smrť přebolestnou na dřevě kříže,
a co do věčného trápení může uvrhnouti duši vaši.
Nechť tedy každý pohled na kříž a na umučeného
Spasitele jest vám napomenutím vážným: Varuj se
hříchu smrtelného, za nějž Spasitel tvůj tolik trpěl),
a který 1 tebe do pekla by uvrhl. Proto sobě také
dnes umiňte pevně, že raději zemříti, ano desetkrát
zemříti chcete, než znovu hříchu smrtelného se do
pustiti. Těch hříchů, kterých jste se již dopustily sr
dečně litujte a upřímným vyznáním se jich zbavit
snažte tak, aby pro nikoho z vás „přebolestné utrpení
Kristovo nebylo podstoupeno marně. Amen.

O hříchu smrtelném.

(Kterak trestá jej Bůh na věčnosti
v pekle.)

Veliké a bolestné -bývají tresty, jimiž Bůh stíhá
hříchy naše často již zde na zemi, avšak největší a nej
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hroznější trest za hřích smrtelný očekává bříšníka na
věčnosti — v pekle. O tom, co zavrženci v pekle trpěti
musí, budeme dnes uvažovati, abyste těžký hřích co
nejvíce v ošklivosť sobě vzaly, a se ho varovaly ; těch
pak hříchů svých, kterých jste se dopustily, abyste dnes
srdečně litovaly.

1. Co zavrženci

trpí, popsatia vylíčitijest

velice těžko, ano nemožno. Nám lze trápeníjejich toliko
přibližně si představiti, když přirovnáme je k bo
lestem a trápením zde na zemi. Slepce za nešťastného
považujeme, protože nemůže viděti krásné modré oblohy,
kvetoucích luk a ostatních krásných věcí zde na zemi.
Jak mnohem více bude tedy nešťasten, komu nebude
dopřáno zříti mnohem větší krásy a blaženosti v nebi,
zvláště zříti nestíhlé Velebnosti Božské! To pak stane
se zavržencům, neboť na věky budou vyloučeni z nebe,
na věky neuzří překrásné a převelebné tváře svého
Otce nebeského, nepoznají, co jest světlo věčné, co
věčná blaženost.
Však netoliko, že zavržení budou od tváře Boží
a vyloučeni z blaženosti věčné, budou vedle toho mu
seti mnoho, nesmírně mnoho trpěti a snášeti. Každý
úd těla, každá schopnost duše bude míti trápení vlastní.
Proto nazývá písmo sv. peklo místem temností zevnitř
ních, kde bude pláč a skřípění zubů. a trápení v něm
přirovnává k červu, který nikdy neumírá, k ohni, který
neuhasíná. Sám Pán Ježíš předpověděl, že soudce věčný
bezbožným řekne „Odejděte ode mne, zlořečení, do
ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu a andělům
jeho“ (Mat. 25, 41.). Víte samy, jakou pocítí bolest
člověk, když se někde jen málo spálí. Představte si,
že byste celou ruku měly vložiti a jen chvilku podržeti
v ohni, aneb že byste docela do ohně měly býti uvrženy,
jako přemnozí mučeníci, jak byste se toho asi lekaly
a hrozily, jak strašná by to byla bolest a smrť! A přece
by bolesť ta byla proti mukám pekelným jako pouhé
nic Ano všecky bolesti, jaké jen mohou na světě býti,

v
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jsou proti mukám pekelným daleko méně, než nepatrný
plamének lampičky proti rozpálené peci ohnivé, kde
roztavuje se sklo a železo.
Při tom všem musejí zavrženci pomysliti sobě:
Sám jsi trápení to sobě zavinil, sám jsi ho sobě při
pravil; myšlénka to hrozná, která muky jejich ještě
zveličuje. Již zde na zemi trapné jsou výčitky svědomí,
které tak často, poukazujíc na jiné, dí: Také ty jsi
mohl býti tak šťasten, jako ten onen člověk, také ty
jsi mohl býti mezi těmi hodnými, zastávati to neb
ono důstojenství, měl jsi příležitosť se vzdělati jako
tito a pod.; teď jsi ale špatný člověk, k nim se hlá
siti nesmíš, k takovému místu se nedostaneš nikdy,
zůstaneš vždy ubohým pro svoji nedbalosť, neposluš
nosí v mládí, pro svoji vzdorovitosť k rodičům a uči
telům a pod. Tak bude i zavrženým svědomí vyčítati:
Také ty mohls býti na věky šťasten; mohls na věky
s anděly a svatými požívati radostí nestíhlých, jako
požívají jich tvoji rodičové, bratři, sestry a přátelé;
mohls patřiti na tvář Boží; vlástní vinou js1 však za
vržený, bídný a musíš trpěti nevýslovně. Jak mnoho
js1 měl prostředků k tomu, abys mohl být: spasen;
kolikráte napomínali tě rodičové a učitelové tvoji, vedl:
tě k dobrému; tys však byl jich neposlušen a jim jsi
vzdoroval. Jiní snad méně měli od Boha darů, a přece
radují se nyní v blaženosti věčné, že rádi a ochotně
činili, co jim Bůh skrze rodiče a učitele velel a ukládal.
Jak mnozí s tebou stejné se učili o Bohu, stejně vy
znávali ve zpovědi své hříchy, stejně přistupovali k stolu
Páně, a jsou nyní blaženi; tys však zavržen, žes mi
losti Boží zneužil, s ní spolu nepůsobil. Ach, kolikráte
zvolá zavrženec takový: že jsem tenkráte neposlouchal,
když jsem byl mlád! Že jsem nedbal rady těch, kteří
připravovali mne k sv. zpovědi! Jak snadno jsem se
mohl teukráte hříchů svých zbaviti; potřeboval jsem
jich jenom litovati, vyznati se z nich upřímně, a se
polepšiti; já však nedbal, nechtěl, zdálo se mi to býti
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těžké, nepříjemné. Teď za to musím tolik trápiti se
v pekle, na věky; Ó já nešťastný!

2 Jak dlouho

budou musetitrpěti zavr

ženci? Nemocný každý, i kdyby nejvíce trpěl, těší se
aspoň tou nadějí, že utrpení jeho snad brzy již pře
stane, aneb že bolesti v noci zaspí; však zavrženci ne
mají k očekávání ani chvilky pokoje a oddéchu, na
nějž by se těšit mohli, nemají naděje, že by se trá
pení jejich zmírnilo, neb jen na okamžik přestalo.
A jak dlouho budou muset trpěti? Snad jeden celý
rok? Kdybyste měly veliké bolesti (v hlavě, bolení zubů
neb jiné) a řeklo se vám: budeš míti bolesti ty celý
rok, bez přestání, snad řekl by mnohý z vás: Toho já
ani nevydržím; neb řekl by: Raději bych si přál ze
mříti, než celý rok tolik bolestí snášeti. A což jsou
všecky takové, 1 ty největší bolesti naše proti mukám
v pekle! A ty trvají ne jeden rok, ne sto let, ani ne
tisíc a milion let, ale vždy, vždy, bez přestání, bez
konce, a trvati budou tak dlouho, jak dlouho trvá a
trvati bude Bůh — věčně. Kdyby Bůh v nesmírné do
brotě své ustanovil a řekl zavrženým takto: Každých
tisíc let jednou pošlu ptáčka, aby z moře, které celou
zemi obkličuje, vypil jedinou kapku vody. Až ptáček
ten celé moře vypije a odnese, pak přestane trápení
vaše; co myslíte, jak dlouho by to asi trvalo? Považte,
co kapek jest v jedné sklenici vody, což v celém ryb
níce! Jaké teprv naprosto nesčetné množství jest jich
v nesmírném moři, které celou zemi naši obkličuje a
dvě třetiny povrchu jejího pokrývá! Za tisíc let jednu
jedinou kapku! Co by tu milionů a milionů let uply
nouti muselo, než by celé moře vyprázdněno bylo.
A přece by slib ten byl ku veliké radosti a nesmír
nému potěšení zavržených a jejich trápení by jim velice
osladil, neboť by měli aspoň nějakou naději, že se trá
pení to ukončí, třeba až po milionech let. Však ani té
naděje se zavrženým nedostává a dostati nemůže. Jak
hrozná to myšlénka! A přec muky ty a trápení to
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každý dobrovolně na sebe uvaluje, když hřeší! Rozvá
žily jste to, m. d., dobře, když měly jste úmysl hřích
těžký učiniti?

3. Pročtrpí

zavrženci

tytohrozné,věčné

tresty ? Pro hřích smrtelný; že byli ku př. nemravni,
že chovali k bližnímu hněv a nepřátelství, že Ibali,
kleli, kradli, že zamlčovali těžký hřích ve sv. zpovědi,
že nehodně přijímali svaté svátosti. Snad pro jediný
ze hřichů těch odsouzen mnohý k věčnému trápení, a
snad jsou mezi nimi dítky jako vy neb i menší než vy.
Nahlédněte, m. d., každý do svého svědomí, zda-lt
snad 1 vy podobných hříchů jste se již nedopouštěly,
a pakli ano, považte dobře, do jakého to nebezpečí
vydávaly jste ubohé duše své. Každého dne mohl Pán
Bůh nechati vás umříti, a pak vás takto na věky za
vrhnouii. A vy snad, ač v nebezpečí tak velikém jste
byly, žily jste pokojně, bezstarostně, bez bázněa stra
chu. Kdo se již někdy v nebezpečí smrti nacházel
blízek jsa buď utopení, uhoření, neb jiného neštěstí,
s jakou hrůzou vzpomíná a pomýšlí na to, jak veliké:
nebezpečí ono bylo, jak snad bez potřeby se v ně vy
dal; a vás nemělo by naplňovati hrůzou, když vzpo
menete sobě, že denně vznášely jste se nad propastí
záhuby věčné? Jak jste povinny děkovati Bohu za
to, že nedopustil, abyste tenkráte byly zemřely, ale
že popřál a popřává vám času k pokání, k polepšení.
Užijte proto času toho dobře a svědomitě, uchopte
se ochotně příležitosti, která se vám k tomu opětně
při této sv. zpovědi naskytuje. Neužijete-li jí tento
kráte, kdo ví, zdali se vám třeba jen ještě jednou vrátí.
Litujte hříchů svých a vyznávejte se z nich tak, jako
byste zajisté litovaly a se vyznávaly, kdybyste věděly,
že dnes neb zítra již předstoupiti máte před soudnou
stolici Boží.
A po sv. zpovědi chraňte se co nejvíce, abyste
do těžkého hříchu znovu neupadly. Pamatujte, že hřích
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těžký jest to největší, ano jediné neštěstí na světě.
Hřích ten o více vás olupuje, než bysté jakýmkoli
způsobem ztratit mohly; působí větší ztrátu, než jest
ztráta rodičů, ztráta veškerého jmění 1 ztráta života;
hřích těžký připravuje vás o Otce nebeského, o po
klady nadpřirozené, zásluhy u Boha pro nebe, připra
vuje vás 0 nadpřirozenýživot duše 10 život věčný. A kdy
byste přec byly někdy tak nešťastny, že byste do hříchu
těžkého upadly, jen o to vás prosím, netrvejte v něm dlouho,
neodkládejte s pokáním a 8 polepšením. Vzpomeňte si
v jakém nebezpečí se nalézá, kdo ve hříchu těžkém
žije, vzpomeňte si na hrozné trápení zavržených, jak
jsem vám je dnes slabými toliko barvami nastínil.
astější vzpomínka na trápení zavržených jest
k tomu velice prospěšna, aby nás před hříchem těžkým
uchránila, 1 od něho odvrátila. Vzpomínka ta s to jest
1 každou myšlénku zlou zapuditi, od zlých společností
nás odvrátiti; myšlénka na trápení věčné činí z la
komce člověka stědrého, vede k navrácení nesprave
dlivého statku, smiřuje nepřátely, pobádá k lítosti a
pokání, chrání před nehodným sv. přijímáním. Mnohého
již hříšníka obrátila myšlénka na peklo s cesty jeho
hříšné a uvedla jej na poušť, kde v přísném pokání
slzy nad hříchy svými prolévaje, ztrávil dlouhá léta,
ano celý zbývající život svůj. Kéž by tedy i tato dnešní
úvaha naše o trestech věčných pravou lítosť nad hříchy
vzbudila v srdci vašem, a byla vám počátkem života
povždy šlechetného a cnostného! Aby k tomu Bůh
milostí svou přispěti ráčil, na úmysl ten pomodlete se
se mnou, nábožně Otčenás, Zdrávas.
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O hříchu všednim.
Ač k hodnému přijetí svátosti pokání toliko těž
kých hříchů litovati, a z nich se úplně vyznati ne
zbytně třeba jest, přec není bez velikého užitku a pro
spěchu pro naši duši, když litujeme 1 hříchů všedních,
a z nich se vyznáváme. A proč tak činiti máme, chci
vám teď ukázati.

©

Co jest hřích všední? Hříchu všedního do
pouští se ten křesťan, který přestupuje zákon Boží
ve věci malé, nepatrné (je ku př. roztržit při mod
lhtbě, netrpěliv, vysloví slova nelaskavá, lže v žertu
a beze škody, nepatrnou věc odcizuje a p.); aneb kdo
v důležitější věci nepřestupuje zákon Boží dosti vě
domě a dobrovolně. Hříchů takových někteří lidé zcela
nedbají a 81 nevšímají, za zlé je ani takřka nepova
žujíce. Ovšem proti hříchům smrtelným jsou malé,
nepatrné. ale proto jsou přece zlo a působí člověku
škodu, jako ztráta několika zlatých, ač proti ztrátě
zdraví a života malá jest, přec ztratou a škodou zů
stává. Není tedy ani žádný všední hřích tak nepatrný,
abychom si ho nevšímali, jej dobrovolně činiti a bez
starostně, bez lítosti a. bez polepšení v něm trvati
mohli. Poznáte to nejlépe z toho, když ukážu vám,
že 1 všední hřích jest veliké zlo a že nám velice škodí.
1) I všedním hříchem urážíme Boha, nejvyššího
svého Pana a nejlepšího Otce; urážíme svého Vyku
pitele, jenž i za takové hříchy naše trpěl. Kdo hřích
všední činí, třeba by proti Bohu se nepozdvihoval
a poslušnosti jemu naprosto nevypovídal, přece činí
něco, co se Bohu nelíbí, aneb opomíjí činiti, co Bůh
od něho žádá. Bůh žádá od něho ku př., aby při mod
litbě byl co nejvíce nábožný, aby byl trpělivý a pod.,
člověk, nepatrný, ubohý to tvor Boží, nedbá hlasu
jeho, odpírá mu u věci té poslušnosť, činí, jako by
mu Bůh 1 v těchto nepatrných věcech poroučeti práva
neměl. Není-liž to jednání trestuhodné právě tak, ano
mnohem více, než kdyby služebník pána svého třeba
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v nepatrné věci uposlechnouti nechtěl, aneb dělal něco,
jak se jemu samému a nikoliv, jak se pánu jeho líbí?
Kdyby dítko rodičů svých potupilo neb je až tý
ralo, bylo by to na nejvýš ohavné a trestuhodné jed
nání; zdaž ale nezasluhuje aspoň pokárání 1 takové
dítko, které by menších provinění a urážek svých ro
dičů (mračení, neuctivé odpovědi) nedbalo, které by
jednáním svým působilo rodičům škodu, třeba neve
likou? Byla by láska dítka k rodičům pravá, dosta
tečná, když by pomyslilo sobě ku př.: mnoho hně
vati rodičů svých nechci, vím, že bych pak zasluhoval
trestu, avšak trochu jich polhněvati, to neškodí, z toho
81 nic nedělám? Jak by to asi bolelo otce, když by
mu dítko, jež on tolik miluje, 4 pro něž již tolik se
napracoval, o ně se nastaral, když by mu nechtělo
ani maličkost učiniti, podati, posloužiti, ale neslušně,
neuctivě by mu odmluvilo? A Pána Boha by nemělo
rmoutiti když byste se tak chovaly k němu, když
byste ani malé, lehké a nepatrné věci nechtěly či
niti rády, z lásky k němu? Boha by nemělo trápiti,
když byste za všecko dobré, co vám od maličkosti
prokázal tak málo byly mu vděčny, že byste nic sobě
nedělaly z takových urážek jemu každodenně činěných?
Pán Ježíš také za všední naše hříchy trpěti musel,
také ony byly příčinou jeho smrtelného potu, jeho bo
lestné smrti na kříži. I tyto hříchy rány jeho obno
vují, působí mu bolesť a zármutek a vy, ač víte o tom,
přece byste je chtěli činiti, jich se bez rozmýšlení,
bez rozvahy, bez polepšení stále dopouštěti. Zdaž ne
musel by si 1 nad vámi Božský Spasitel naříkati a zvo
lati: Viz, dítě mé, co jsem pro tebe učinil; život svůj
Jsem za tebe položil, krev svoji jsem pro tebe vycedil

a tělo své dal jsem tobě za pokrm,a ty nechceš uči

mti z lásky a vděčnosti ke mně ani věc malou, nepa
trnou; nechceš mi nepatrné pohodlí obětovati, v ma
lichernostech se zapříti, nechceš ani o chvilku dříve
vstáti, abys se náležitě pomodliti mohl. Já trpěl hanu
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a potupu 1 bolesti největší, a to vše rád a z lásky
k tobě snášel jsem trpělivě, a ty nechceš z lásky ke
mně strpěti malé nepříjemnosti, nechceš slova nemilého,
nepatrné urážky snésti a prominouti, ale jsi hned
netrpěliv, hněviv, splácíš stejné stejným, věda, že mne
tím hněváš, zarmucuješ. Tak splácíš mi převelikou
lásku moji?
Zdaž snad i vy, m. d., nezasloužily jste si již
nesčetněkráte takových výčitek trpkých od svého Spa
sitele? A zdaž nemuselo by vás trápiti, že jste takto
lehkomyslně hněvaly a zarmucovaly svého Stvořitele,
svého Vykupitele?
Protož nezapomínejte toho nikdy, že 1 všední
hřích jest zlo veliké, jest urážka Boží a že více máme
ho nenáviděti a se ho varovati, než bojíme a varujeme
se jakého-koli zla a neštěstí na zemi. Sv. Kateřina
z Janova říkávala, že by raději trpěla muka pekelná,
než by jen malým hříchem dobrovolně Boha urazila.
Kdybychom sobě neb jiným lidem pomoci mohli hříchem
všedním, ano kdybychom i život svůj tím způsobem
zochovati mohli. přec neměli bychom se ho dopustiti,
protože ztráta. života menší jest zlo, než urážka Boha,
třeba jen malá. Štípne-li někoho moucha, zajisté ii,
možno-li, zabije. Proč béře však člověk zvířátku život,
to nejdražší, ano jediné, co zvířátko to má; vždyť štíp
nutí mouchy jest jen nepatrná, ba skoro žádná bolest?
Protože považuje mouchu u přirovnání k sobě za ne
patrnou tolik, že se mu zdá příhodnějším, aby moucha
zahynula, než aby člověk trpěl jen tak nepatrnou bolesť,
jako jest její štípnutí. Však člověk, ano celý svět jest
proti Bohu daleko nepatrnější, než moucha oproti člo
věku, a proto i tu bylo by lepší, kdyby všichni lidé
zahynuli, než aby Bůh byl, třeba jen málo, uražen.
2. Abyste ošklivosť hříchu i všedního ještě lépe
poznaly, pozorujmežjej v jeho následcích. Hřích všední
duše sice neusmrcuje, ale přec ji aspoň částečně milosti
posvěcující zbavuje, milosť tu oslabuje. Proto odvra

O hříchu všedním.

223

cuje se Bůh s ošklivostí od duše jím poskvrněné,
a proto jen zřídka milostí svých jí uděluje. Kdo hříchu
všedního se dopouští a dobrovolně v něm trvá, sám
milosti Boží klade překážku., a ji od sebe odpuzuje.
Následek toho počne se u takového křesťana brzy je
vit. Duch sv. nemůže osvěcovati jeho rozumu, a proto
upadá znenáhla v duchovní zaslepenost až i nevěru;
nemůže síliti jeho vůle a proto následuje slabost, ne
tečnosť a nechuť k dobrému, jejíž následek bývá upad
nutí do aříchu těžkého. Protož i vy znamenejte u po
zorujte na sobě samých: Když pokušení doléhají na vás
a vy jim odolati nemůžete, když konání dobrého (mod
htba, služby Boží) stává se vám lhostejno, ano docela
l obtížno, tenkráte vzpomeňte a rozvažte sobě, zdali
1 vás milost Boží aeopouští proto, že hříchů všedních
vzdáti se nechcete. O duši, která takto u vlažnosť du
chovní upadá, platí zajisté slova písma sv.: „Že nejsi
ani studený, ani horký, ale jsi vlažný, hodlám tě vy
vrci z úst svých“ (Zjev. 3, 15—16.). Ze slov těch ovšem
jasně vysvítá, jak vlažná duše málo Bohu mila býti
může, a jak blízka jest zavržení.
Bůh 1všední hříchy trestá přísně již na tomto světě.
Jen malá pochybnost napadla Mojžíšovi, když
udeřiti měl na skálu, aby vody vydala, a jakým trestem
byl tento jinak spravedlivý muž Boží stížen za to od
Boha! Nesměl vejíti do země zaslíbené, ale zemřel
na poušti. David z marnivosti dal sčítati lid svůj Isra
elský, a v zápětí potrestal jej Bůh, že počet lidu toho
záhubným morem zmenšen o 17.000. Oza v do
brém úmyslu, však s nedostatečnou bázní a ucti
vostí dotkl se archy Páně a hle! náhlou byl za
to trestán smrtí. Ano Betlemští mrtví klesli k zemi,
když toliko zvědavě pohlíželi na archu úmluvy. Tak
a podobně trestává Bůh dosud 1 všední hřích na
lidech mnohými strastmi, nemocemi a neštěstím.
A jak teprve trestá Bůh hřích všední na věč
nosti, v očistci! Pokud 1 nejmenší skvrna lpí na duši,
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nemůže vejíti do nebe, jako Mojžíš nevešel do země
zaslíbené. Pravíť písmo sv. výslovně: „Nevejdeťt do něho
(království nebeského) nic poskvrněného“ (Zjev. 21, 27.).
Jako zlato ohněm, tak musí 1 duše hříchem všedním
poskvrněnAaohněm trápení a trestů býti očistěna. Vše
chen oheň tohoto světa jest jako pouzemalovaný proti
trápením duší v očistci, a sv. Cyrill píše, že mnohem
snáze jest snésti všecky 1 ty největší muky, bolesti
a trápení tohoto světa po celý život, než muky očist
cové jediný den. Tolik trestá Bůh duše, jež zemřely
v milosti Boží, trestá je tolik Bůh nejvýš dobrotivý
a milosrdný! Tu teprv pozná ohavnosť hříchů všedních
před Bohem ten, jenž na světě příliš málo ji cenil,
ano za nic považoval. Jak budou pak litovati duše
v očistci, že tak byly lehkomyslny, tak málo pozorny
na sebe v příčině hříchů všedních, že tak nedbanlivě
se modlily, tak nedbale plnily vůli Boží 1 ve věcech
malých, nepatrných. Kdyby duše taková mohla z očistce
přijíti ještě jednou na svět, jak pečlivě varovala by
se chyb i nejmenších. Vy, m. d., máte k tomu ještě
Čas, abyste podobnému osudu a trápení v očistci ušly.
Proto ť všedních hříchů svých srdečně litujte, a také
z nich při sv. zpovědi se vyznejte, a po ní pak zvláště
toho hříchu všedního bedlivě a pilně se varujte, Jej
přemáhejte, kterému jste snad již přivykly, abyste zaň
nemusely trpěti zde a snad 1 na věčnosti v očistci.
Konečně škodí hřích všední lidem také tím, že
vede je znenáhla ke hříchům těžkým a tak je u zá
hubu věčnou vrhá. Tak již Eva neupadla najednou do
onoho hříchu, který tak hrozné neštěstí uvalil na po
kolení lidské. Nejprve povstala u ní zvědavosť, kteréž
lehkomyslně povolila, pozorujíc ovoce zapovězené. Dále
dopustila se té neprozřetelnosti a neopatrnosti, že dala
se do nebezpečné rozmluvy s tvorem neznámým, a svůd
ným jeho řečem uvěřila. Tím bylo neštěstí hotovo.
Aneb pozorujte hřích zavržence Jidáše. Z počátku byl
živ zbožně, ano vše opustil, aby Krista následoval
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a proto byl 1 do počtu 12 apoštolů přijat. Protože
hříšné žádosti srdce svého, žádosti po penězích, po
tlačiti nechtěl, upadl konečně do hrozného hříchu,
zrády svého mistra a zoufalství, jež mu připravily zá
hubu věčnou.
A tak žádný člověk, 1 kdyby svatě živ byl, není
jist před hříchem, nechrání-li ho Bůh. Proto dí písmo
sv.. „Kdo stojíš, hleď, abys neupadl.“ Pročež s tře
sením a bázní pracovati máme 0 spáse své, a pečlivě
se varovati i hříchů malých, nepatrných. Jako často
z malých počátků nejtěžší povstávají nemoci, ano
1 smrť, jako nepatrná jiskra, nevšímáme-li 81 jí, může
zžehnouti celý dům, podobně i z nepatrných chybiček
věku dětského klesá člověk snadno hloub a hloub, až
upadnuv do hříchů těžkých propadá záhubě věčné. Zvyk
lhaní vede ku křivopřísaze, malé mlsnoty ku krádeži,
neslušná myšlénka k ohavným skutkům a mnohý od
souzenec, jejž na popravu vedou, započal tím, že od
cizoval ve škole péra, tužky a pod. věci.

Bůh sám upozorňuje nás na tyto následky hříchů
všedních. Čtemeť v písmě sv.: „Kdo pohrdá malými
věcmi, pomalu zhyne“ (Sir. 19, 1.). A jinde: „Kdo
v nejmenším jest věrný, .i ve větším věrný jest; kdo
v mále jest nepravý, i ve větším nepravýjest“ (Luk. 16,
10.),tak praví sám Božskýnáš Spasitel. A sv. Augustin dí:
„I malé rány, je-li jich mnoho, usmrtí člověka (žihadla
včel), a píchnutí jehlou i nejsilnějšího člověka může
o život připraviti; tak i všední hříchy, přivádějíce ku
hřichu těžkému, připravují duši o život její nadpřiro
zený, milosť posvěcující.“

Ovšem budete asi dopouštěti se chyb a hříchů
takových po celý život svůj; chci vás však upozorniti,
že jest veliký v tom rozdíl, jak se chyb a hříchů všed
ních dopouštíme. Kdo činí je lehkomyslně, s rozvahou
a jako schválně, ten ovšem bude padati vždy do chyb
a hříchů větších; kdo však pouze ze slabosti lidské
15
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a nepředloženosti hříchů všedních se dopoušti, a seznav,
že chybil, ihned snaží se upřímnou lítostí chybu na
praviti a po druhé lépe si dává pozor, aby se jí více
nedopustil, ten bude se jich víc a více zbavovati a duši
svoji posvěcovati; toho také bude Bůh víc a více mi=
lovati, a jemu v péči o spasení svou milostí přispěje.
Protož ještě jednou volám, ano prosím vás, li
tujte opravdu a upřímně i všedních bříchů svých, jako
to činil ev. patron váš, sv. Alojsius, který
dvanepa
trné poklésky svého mládí oplakával po celý život
svůj
a zupadl.
lítosti Umiňte
nad nimisi,při
až na
do
mdloby
že zpovědi
budete generalní
ode dneška
sebe pozorny i ve věcech malých, nepatrných, a zvláštní
pozornosť že věnovati chcete onomu hříchu všednímu,
jemuž jste snad již přivykly. Zpytujte za tou příčinou
každého večera svědomí své, abyste poznaly, v čem
jste snad již pokročily, v čem opět poklesly a kde více
píle a pozornosti jest vám zapotřebí. Pak, doufám, do
hříchů těžkých tak snadno neklesnete, a i všedních co
nejméně na sobě míti budete, a tak, jsouce živy spra
vedilivě zde na zemi, budete žíti blašeně také jednou
v nebesích. Amen.

0 nebi.
(Dle ev. Alfonse Liguori.)

Opětně se tedy, m. d., chystáte k tomu, abyste
ve svátosti pokání očistily duši svou od hříchů, a ozdo
bily ji skvělým rouchem nevinnosti a svatosti. Nepo
chybuju o tom, že dobře chápete a cítíte důležitost
posvátného úkonu toho, a že náležitě a pilně jste se
k němu doma připravovaly. Nechci tedy v této poslední
chvíli vás snad poučovati o tom, co a kterak byste
činiti měly, přec však bych rád několik slov promluvil
k srdci vašemu za tou příčinou, abych, pokud třeba
a možno jest, zvýšil v něm lítosť nad hříchy vašimi,
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neboť čím lepší tuto lítosť bude, tím jistější bude 1 od
puštění. Účelu svého dosáhnouti hodlám tím způsobem,
když znovu na oči vám postavím a na srdce vložím,
kterak jest břích, zvláště hřích těžký, největší zlé,
nejen proto, že Boha nejvýš uráží a na nás tresty
věčné uvaluje, ale i proto, že nás blaženosti věčné
v nebi zbavuje. Abyste tuto převelikou ztrátu náležitě
oceniti dovedly a ji se tím horlivěji uvarovati snažily,
chci dnes v úvahu vzíti v čem asi blaženost nebe
šťanů záleží.
Však ktorak bude mi možno vylíčiti vám radosti
nebeské, jichž ani proroci, ani apoštolové a největší
světci vypeati sobě netroufali? Tak král David dí pouze,
že království nebeské jest dobro, jehož cena jest nade
všecko. Ano i sv. Pavel, kterému dostalo se té milosti,
že maje vidění „vtržgn byl do ráje “ dí pouze, že
„slyšel tajná slova, jichž nelze člověku mluviti“ (2. Kor.
12, 4.). Sv. Bernard se táže: „Chceš věděti, co nebe
jest? Není tam ničeho, co by se ti nelíbilo, ale všecko
jest, co se ti líbí.“ Radostí nebeských toliko oslaveným
lze pocítiti, požívati a jsou tak veliké, že „ani oko
nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na srdce lidské ne
vstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří jej milují“
(I. Kor. 2, 9.).
I kdyby anděl chtěl blaženost nebešťanů popi
sovati, nemohli bychom toho náležitě chápati, protože
si o věcech těch ani pojmu utvořiti nedovedeme. Ukážu
vám to na příkladu. Kdyby kůň mohl rozum míti
a slyšel vypravovati o velikých hodech, jistě myslil by
na to, kterak bylo tam bojnos( nejlepšího vonného sena,
jetele neb nejčistšího ovsa, k zapíjení Čerstvá, prame
nitá voda; to dle jebo pojmu bylo by nejlepší, čeho
by si jen přáti mohl. Podobně i naše pojmy, že jiných
radosti a rozkoší, než pozemských, neznáme, nemohou
o radostech a rozkoších nebeských býti .správny, i kdy
bychom si o nich utvořili v duchu obraz ten nejkrás
nější. Myslíce na nebe představují si snad lidé roz
15*

228

O nebi.

košné krajiny, jež také často rájem na zemi nazývají,
s krásnou, modrou, věčně jasnou oblohou, vidí v duchu
zlaté paláce, pociťují příjemné teplo, libou vůni, slyší
rozkošnou hudbu Aapod. něco, co blaží člověka na
zemi. Takové ovšem nejsou, m. m., poklady a radosti

nebeské.

Abychom aspoň přibližně pravdivý pojem o nebi
81 utvořiti mohli, musíme uvážiti, že nebe jest sídlo
všemohoucího Boha, a že jest především k tomu usta
noveno a zřízeno, poskytovati radosť a blaženost duším
spravedlivých. Doprovoďme duši svatou, nevinnou, která
právě s tímto světem se rozloučila, a od soudce věčného
za blaženou „prohlášena byla. Anděl strážný hlásí se
k ní a ji vlídně vítá. Ana duše děkuje mu za proká
zanou službu a ochranu, vybízí ji anděl, řka: raduj
se a vesel se, náležíš již k “laženým nebešťanům;
pojdmež do nebe, abys patřila na tvář Boží. Stane
se; rychle přibližují se k vlasti nebešťanů, andělé
a svatí vítají radostně novou společnici. Jaké radosti
pocítí tu při pohledu na své příbuzné a přátely, s nimiž
se shledá. Bude chtíti na kolena padnouti, aby úctu
svou a díky vzdala milému patronu svému. Však ten
zvolá slovy písma sv.: „Hleď, abys toho nečinil, neboť
já jsem spoluslužebník tvůj“ (Zjev. 22, 9.). I uvedou
ji k trůnu královny nebes, Marie Panny. O jak potěší,

jakou radostí naplní ji pohled ten přerozkošný! Teď
pozná teprve jasně, jak Maria Panna ji milovala, co
milostí jí vymohlal Jak zajásá, až tato milosti plná
Matka laskavě na ni pohlédne a se usměje, ji přivítá
a poceluje! Uzří Ježíše, milého svého Spasitele, který
jako nevěstu svoji uvítá ji slovy: „Raduj se, minul
čas slzí, úzkostí a utrpení; vezmi korunu, již krví svou
jsem vydobyl tobě, a kteroů jsi sobě zasloužila svou
cností a spravedlností“ Pán Ježíš sám představí ji
Otci svému a Duchu svatému, kteří ji laskavě přijmou
a požehnají slovy: „vejdi v radosť Pána svého (Mat,
25, 21.); buď šťastna po věky věkův,“
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Jak mile duše vešla do blaženosti věčné, nic
více nebude moci ji zarmoutiti a bolest způsobiti.
Píše o tom sv. Jan ve svém zjevení (21, 4.): „A setře
Bůh všelikou slzu s očí jejich: a smrti již více nebude,
ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více.“ V nebi
není nemocí a bolestí, není chudoby, není tmy a noci,
ani hOrka a zimy, ale jest stále jasný den a příjemné
jaro. V nebi neznáma jest žárlivosť a nenávist, nepřá
telství a pronásledování. Něžnou láskou milují osla
venci sebe vespolek, a každý raduje se ze štěstí ostat
ních jako ze svého.
Bázeň o budoucnosí zmizela; neboť duše v nebi
nemůže ani více zhřešiti a Boha svého ztratiti, nemůže
více býti zavržena. Do sytosti patřiti může na krásu
nebes a užívati ráje blaženosti a těšiti se v „městě
dokonalé krásy“ (Pláč Jer. 2, 15.).
To všecko, co dosud jsme líčili, jsou však jen
nejmenší radosti ráje, blaženosti věčné. (Conebe činí
nebem, jest nejvyšší dvbro — Bůh sám. Na Boha, nej
vyšší dobro a krásu patřiti, jej milovati, Boha za podíl
míti, v tom záleží nejvyšší, pravá blaženost nebešťanů.
„Já sám jsem odměna tvá, velmi veliká,“ dí Pán (Geu.
15, 1.). Sv. Augustin tvrdí: „Kdyby Bůh dal zavrženým
patřiti na svoji tvář, ihned by peklo v ráj se promě
nilo. A připojuje: kdyby duši po vyjití z těla dána
byla volba, buď býti v pekle a patřiti na Boha, neb
přijíti do nebe, aniž by na Boha patřiti směla, bez
rozpaků první by sobě zvolila. Že by na Boha patřiti
a jej milovati byla rozkoš tak převeliká, toho ovšem
zde na zemi chápati nedovedeme, ale souditi tak mů
žeme z toho, že mučeníci uprostřed svých trápení
láskou Boží k jásání roznícení byli. Když sv. Vincenc
mučen byl, s takovou veselostí rozmlouval, jako by
mučen byl někdo jiný; a když sv. Vavřinec na rožni
pečen byl, žert činil s ukrutníkem, jenž jej mučil; pla
men lásky Boží zcela uhasil palčivosť ohně. Jak mocně
tedy asi bude působiti a oblažovati nás láska Boží
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v nebi! Veliké blaženosti pocituje již zde hříšník,
který své hříchy upřímně oplakává. Proto piše.cv. Ber
nard: je i tak sladké pro Tebe plakati, o Pane, jak
bude teprv sladké Tebe požívati. A svatí již“ zde na
zemi, rozjímajíce © lásce, dobrotě a milosrdenství
Božím, div se láskou a vděčnosti nerozplývali. A přec
nezříme Boba na tomto světě, jak skutečně jest! „Nyní
vidíme skrze zrcadlo, v podobenství, ale tehdáž tváří
v tvář, nyní poznáváme z částky, tehdáž ale poznám,
jakož 1 poznán jsem“ (I. Kor. 13, 12.). Teď jako by
Bůh se nám za oponou skrýval, tak že jej duše sotvá
tuší; v nebi odbaluje se opona, a uzříme Boha jak
jest ve velikosti a kráse, spanilosti a dobrotě, v lásce
a dokonalosti své.
Zde na zemi velikou působí duši naší starost
slova písma sv.: „Neví člověk, zdali lásky, čili nená
visti hoden jest“ (Kaz. 9, 1.). Neví zajisté duše naše
bezpečně, zdali dosti Boha miluje, a zviáště, zdali od
Boha milována jest. V nebi však jistě to bude věděti;
tam jasně pozná, nejen že Boha miluje, ale i že mt
lovati jej bude na věky. Láska ta vzplane a rozníti se
ještě více, když duše pozná, kterak i ztráty a strasti,
jež na zemi neštěstím nazýváme, byly jen důkazy lásky
Boží a prostředky k dosažení blaženosti věčné. Zvláště
obdivovati bude shovívavost Boží, s kterou hříšníka
snášel, na polepšení jeho čekal, jej k němu napo
mínal i mu pomáhal.
Tohoto nestíhltého štěstí požívají blažení věčně,
bez přestání, bez přesycení a omrzení; stále bude jim
jako nové, jako by teprv do ráje vkročih. Stále budou
po požitcích těch toužiti, stále jich dostávati; stále žiz
niti po nich, stále žízeň svoji ukájeti, a nebude, co
by kradosti
své a štěstí svému více ještě sobě přáti
mohli.

Již zde na zemi stává se někdy, dí sv.

Tere

zie, že duše, jíž Bůh lásku svoji pocítiti dává, jest jí
jako opojena,

a ztrácí

veškeru radost na věcech

po

zemských. Jakž budou teprv oslavenci v nebi dle slor

O nebi.
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proroka „opojeni z hojnosti domu Tvého, o Panel“
(Ž. 35, 9.) Touto slastí opojeni zapomenou' na celý
svět, a na nic mysliti nebudou, leč na lásku a oslavu
Boha Nejvyššího.
Jestli že tedy blaženosť nebešťanů tak jest ve
liká, že jí ani popsati, ani zde pocítiti nelze, jak ne
měli bychom se všemožně vynasnažiti, všecko rádi či
niti, všecko podstoupiti, abychom jí bezpečně dosáhli!
Jakž neměli bychom také hořce litovati toho, že jsme
hříchy svými blaženosť tu promarnili, ztratili! Protož
i vy, pozvednuvše ve chvíli této srdcí svých 1 zraků
svých k nebesům upřímně všech hříchů svých litujte
a snažně proste Boha. aby lítosÚ vaši rozmnožil a ji
milostivě přijal, abypro zásluhy jednorozeného Syna
Svého hříchy vaše vám odpustil, tak abyste také vy
jednou do nebe, kde pravá jest vaše vlast se dostati,
a tam s anděly a svatými na Boha věčně patřiti, jej
milovati a oslavovati mohly. Amen.

Vzbuzení lítosti před sv. zpovědí.
O Bože můj! Ty vidíš srdce mé a víš, jak ve
lice zarmoucen jsem nad hříchy a poklésky svými.
Rmoutím se nad nimi netoliko proto, že zasloužil jsem
za ně trest, že zasloužil jsem, abych zavržen byl od
Tebe na věky, ale proto, že Ty, jsa nejvýš svatý, všecko
zlé nenávidíš a nad ním se rmoutíš, že uráží Tebe
každý i nejmenší hřích. Ano, především proto, že jsem
Tebe, o Bože, jenž jsi nejvyšší, neskonalé dobro a ve
škeré lásky hoden, na nejvýš urazil, trápí mne provi
nění mé. Ach, jak jsem byl nevděčný za tolik darů
a milostí, jimiž jsi mne od počátku života mého na
děloval! — Avšak nemá se tak díti i budoucně. Chci
s milostí Tvou bdíti nad sebou, chci přičiniti se, abych
ničeho více sobě nežádal, ničeho nečinil, co by se
Tobě nelíbilo. Úhci své náklonnosti ke zlému přemá
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hati, chci žádostem zlým odpírati a všeliké příleži
tosti ke hříchu se varovati; chci také všech prostředků,
jež ku polepšení vedou, svědomitě užívati, jak mi zpo
vědník poradí neb poručí.
Odpusť mi, prosím Tebe, nejdobrotivější Otče
nebeský, provinění má skrze zásluhy jednorozeného
Syna Svého a dej mi milosť, abych vykonal, co jsem
81 umínil, a co dnes slibuji Tobě. Posilni mne, abych
své náklonnosti zlé, zvláště tu, která jest největší
a která mne nejvíce mrzí a trápí, odložil, abych rád
a z lásky k Tobě všecko konal, co se Tobě líbí a co
velíš. Dej mi, abych vždy byl v modlitbách nábožný,
k rodičům a učitelům uctivý a poslušný; naplň srdce
mé zvláště pokorou, která mne jistě od mnohého pádu
uchrání. Za toto všecko prosím Tebe skrze zásluhy
Pána našeho Ježíše Krista. Amen.
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