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V. Kon-b_n.

Předmluva.
»Nevděčná jest práce psáti katechése, neboť málo na
jdou čtenářů, ač stály mnoho práce. Ne do každého pokoje
se hodí každý nábytek; ne každá katechése jest pro každou
školu. Zde třeba zvláštní úpravy pro každý kraj, pro každé
misto. Jakkoliv jsme malým národem, přece se slov v rů
zných krajích různě užívá a některá jsou vůbec neznáma.
Mnohdy by jen čtení jednotlivých katechésí pro několik
tříd trvalo kolik hodin, a katecheta by nebyl ještě připraven.
S lepší oblibou setkaly by se pomůcky, jež by v krátkosti
uvedly praxi různých katechetů při výkladu jednotlivých
statí katechismu. Podrobné vypracování nechť si provede
katecheta sám, poněvadž katechése obsahem a slovem musí
přiléhati ku schopnostem žactva.<1)
.
Tak četl jsem, kdyžjsem konal přípravy k sepsání
tohoto díla, a vyznávám_rád, že mi slova tato mluvena byla
z té duše. Nechci popírati, že dobře vypracované katechése
jsou velmi užitečný a že prošlapávají cestu zejména začá
tečníkům; avšak na ten čas, kdy nejdůStojnější biskupové
Rakouska vydali nový katechismus, zdálo se mi za věc ne
zbytnou, dříve vydati met/zodz'ckoupříruční pomůcku.
Umysl můj schvaloval náš věhlasný paedagog a kate
cheta na slovo vzatý, vysocedůstojný pan kanovník Dr.
„int. Skočdopolc,professor pastorálky v Česk. Budějovicích,
jakož i slavný [\'atfc/zets/eý spolek. Z obou stran dostalo se
mi vzácné podpory, takže jen tím způsobem mohla práce
rychleji postupovati. Jmenovaný vysocedůstojný hodnostář
celý manuskript pročetl, kde bylo třeba, poopravil, ba sám
mně v milém dopise naznačil, kterou cestou se mám bráti.
Jeho výborný článek: »cher/ezmgr z'lber dic kateckflz'sc/ze
Aufgabť in den letztm Swinging-m (Ít'f Volkssc/zulc und in
der Bžirgťrsclzulcď) byl mně též užitečnou pomůckou. Milený
kollega, dp. katech. Em. Zák, zasloužilý předseda »Ií'atcc/zet—
') Vych. roč. X. ). 33.

*) Beilage zu From/n': Kalcntler fůr den kath. Clerus 1899.
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ske'ho spo/kw, též mnohou vzácnou radou byl mně nápo
mocen. Za veškcru tuto pomoc a v pravém slova smyslu
nezištnou obětavost vzdávám jmenovaným p. t. pánům
diky vřele'.
Z počátku díla, zvláště při vlastnostech Božích, pra
coval jsem v podobě katechésí a déle jsem se zdržel, než
snad třeba bylo; přidal jsem i více příkladů, než by kdo byl
očekával, ano ponechal jsem i mnohou stať, od které mi
raděno bylo, abych upustil.
Ze jsem pracoval z počátku v podobě katechésí, nutil
mne důvod a pomyšlení, že to prospěje »nováčkům<<v ka
techisování. Že jsem tu a tam těžších věcí přidal, nebude se
nikdo diviti, když pomyslí, že »Velký katechismusa jest
předepsán i pro první a druhou třídu středních škol.
Budiž mi dovoleno ještě připomenouti, že nebyl úmysl
můj něco původního, z brusu nového sestaviti, ale že chtěl
jsem to nejlepší shlcdati, s textem katechismu v soulad
uvésti, všude stručný a praktický býti, a takto snésti materiál
hodný dalšího zpracování.
Pokud jsem úkolu svému dostál, to nechť dokáže ne
tak neužitečná mnohdy kritika, jako spíše přátelská rada.
Naznačil jsem i rozvrh církevních zpěvů na školách
Turnovskýčh. Ten bude obecněpraktický ovšem jen tehdy,
až bude vydán pro království Česke' společný ško/ni zpěvníček
Morava učinila v tomto ohledu potěšitelný pokrok; proč
by se tak nemohlo státi též u nás? ') Katecheta musí za
našich dnů, — je-li zpěvák a hudebník, — v první řadě
žactvo kostelnímu zpěvu cvičiti; učitelstvo, vidouc jeho dobrou
snahu, neodepře mu svého spolupůsobení. 7enom společným
a jednotným cvičením lze dosíci, aby žactvo v chrámu Páně
lehce, ladně a nábožně zpívalo. Takový pak zpěv, jak praví
sv. Efrém, »může i srdce kamenná roztaviti v slzy; zpívati
zbožnějest zaměstnáni andělské“ Nezapomínejme, že kostelní
písně jsou hlavní podporou náboženských vědomosti a mrav
nosti, jsou nejlepší výlev citů v útrapách i v dobách radost
ných, — a proto jim ve škole náležitá péče věnována
budiž!
Mezi mnohými pomůckami, jichž jsem užil, jsou:
»Praktisches Handbuch fu'r Katechetena von Dr. Fr. Oberer;
»Praktisches Handbuch der Katechetikff von Aug. Gruber;
»Erklárnng des mittleren Dehrbaischen Katechismu“ von
Dr.

_“YakobSchmitt,“ » Vypracované

katechesee

a »Biblicke'

katechese od Dr. Ant. Skočdopole; »Katolický katechismus
') Vych. VIII. p. 51.
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i' příkladech“

od Mic/z. Okáče & j. v. [);-. 0/1671? vc slovném

výkladu, Gruber pak svými vhodnými příklady, a Dr.
Yale. Sclmzz'tt svou praktičností se mi zamlouvali; z nich
čerpal jsem nejvíce.
Pokládal bych se za šťastna, kdybych v. p. spolupra—
covníkům na vinici Páně přenesnadnou dncs práci kateche
tickou poněkud usnadnil touto pomůckou. Bylo by mi to
jenom novou pobídkou k další práci. Nuže, s tím přáním
a s tím úmyslem posílám knihu tuto do drahých mi niv
českých.
V den Nanebevzetí Panny Marie, I. P. 1899.

VD.

I. Které učeníjest nejpotřebnější?
Nejpotřebnější učení jest
ženství.

učelzz' katolz'ckemu míbc

Milé dítky! Mám z toho radost, že vás tolik před
sebou spatřují. Prázdniny již minuly, a my začínáme
s pomocí Boží nový školní rok. Aby nás Pán Bůh
milostí svou podporoval a sílil, za to jsme právě ná—
božně poprosili.
'
Povím vám dnes krásnou událost. Stala se sice
před mnoha a mnoha lety, ale že je krásná, nepřišla
v zapomenutí.
Žil jeden hoch a jmenoval sc Alzsgar čili Oskar.
Když mu byla čtyři léta, zemřela mu dobrá matička.
Otec jeho byl zámožný pán. Pro mnohé starosti
v_obchodě nemohl dohlédati tak často na syna svého,
jako dohlížela matka. Stalo se proto v kratičkém
čase, že malý Ans—gar byl ve škole nepozorný, své
hlavý, úkoly pracoval ncdbalc a takto otci veliký zá
rmutek dělal.
Slyšte, co se mu jednou přihodilo! Měl podivný
sen. Zdálo se mu, že jest v pusté, bahnité prohlubní.
Bláto se mu obalilo na nohy, tak ze nemohl z místa.
Namáhal se, až se mu pot s čela líl, — ale nadarmo!
V této úzkosti své spatřil najednou na blízku pěkně
ušlapanou cestičku. Po obou stranách byly stromy,
zelený trávník lemoval její okraje. »Kéž bych se jen
odsud dostala — volá vc spaní, »tam na onom trávníku,
jak bych si oddechl! Náhle však — slyšte, co spatřil?
Viděl k sobě se blížití po té vyšlapané cestičce mnoho
spanilých žen. Všechny byly oblečeny v čisté, bílé
roucho, a tvář jejich zářila podivuhodnou krásou.
Nejkrásnější ze všech byla napřed. Ansgar se na ní
díval, a ona se na něho usmívala. Byla to Parma
JWaría. Vedle ní poznal svoji zemřelou matičku. Chtěl
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k ní vyskočiti, přál si ji ve tvář políbiti aji obejmouti —
ale nadarmo! Nedivno tedy, že se dal do usedavého
pláče. »Chceš—lise k nám a ku své milované matičce

dostati, milené dítě,x promluvila k němu najednou ta
nejkrásnější paní, »musíš se změniti. Zanechej da
rcbností a buď pilný, hodný žák. Pak jistě k nám
přijdešh — —
Takový sen měl fluxgar. Vzpomínal naň po několik
dní; zvláště poslední slova, jež k němu promluvila
ona krásná paní, tanula mu stále na mysli. Vzal si je
k srdci. Odložil všecku rozpustilost a stal se bohu
milým žákem, později výborným hlasatelem slova Bo
žího. Když umřel, přišla duše jeho do nebe, protože
celý svůj život Pánu Bohu slouží/, t. j. dělal vždy a
všude, co Pán Bůh poroučí. Sloužiti Pánu Bohu na
učil se sv. Ansgar z naší sv. víry, : katolickť/zo nábo
ženství. l vy, milé děti, naučíte se z katolického ná
boženství sloužiti Pánu Bohu tak, abyste se po smrti
do nebe dostaly, na věky spaseny byly.
Ve škole se učíte mnohým věcem, kterých vám
třeba věděti a uměti, jakož jsou čtení, psaní, počítání,

atd...

Ctení, psaní, počítání..

jest učení potřeb/ní

Ale věci tyto jsou potřebny jen pro život na světě.
A kdyby se jim člověk naučil velmi dobře, přece by
ještě z nich se nenaučil, co činiti má, aby Bohu sloužil
a na věky byl spasen. Odkud se tedy učíme, co činiti
máme, abychom Bohu sloužili a na věky spaseni byli?
Z katolická/m nábožmxtví! A poněvadž nás tomu ka
tolické náboženství učí, jest učení katolickému nábo
ženství učením mz/fotřcbučjším. 'l'ak máme i \' kate
chismu.

Učení katolickému náboženství je proto učením nej
potřebnějšim, že nás uči, co máme činiti, bychom
Bohu sloužili a na věky spaseni byli.

Pamatujte sobě, milé děti, že učení katolickému ná
boženství jest učením nejpotřcbučjším, protože učí, co
činiti máme, abychom Bohu sloužili a na věky spasení
byli. Kdyby člověk měl na světě veliké bohatství,
kdyby tu všech radostí zažil, od lidí ctěn a chválen
byl — nic by mu to plátno nebylo, když Bohu m'
x/oužz'l a po smrti věčně spasen nebyl, do nebe se.
nedostal, ale do pekla přišel. Na světě všecko jen krátce
trvá, po smrti trvati bude bez konce buďto ra dost a
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blažcnost v nebi, nebo trápení v pekle. »Co jarl j).'(l/7J.)
člověku, byt' z'šťckmz svět ziska/, :! na své duši š/coa'xa
fr/rč/Ra (Mat. 16, 26.) Tak učil Pán ježíš.

A poněvadž jenom z katolického náboženství se na
učíti můžete, co činiti máte, abyste Bohu sloužily
a na věky spaseny byly, — bývejte pozorny na sv.
učení. Dbejte, abyste si toto učení netoliko do paměti,
ale také do srdce hluboko vštípily, t. j., abyste ne—
jenom věděly, čemu sv. náboženství učí, ale abyste
také se snažily Bohu sloužiti a jemu se líbití. A budete
sloužiti Pánu Bohu a zalibíte se jemu, budete—li dě
latí, co Bůh skrze sv. náboženství poroučí. Toto všecko
slibte dnes Pánu Bohu řkouce:
»Slibujemc Tobě, Bože náš, že na učení svatého
náboženství pozorny budeme, že si je hluboko vštěpo
\'ati budeme nejen do paměti, ale také do srdce, toho
vždy žádajíce, abychom vždy a všude činily, co Ty
skrze sv. náboženství poroučíš. Neboť, co by nám
bylo platno, kdybychom celý svět získaly, ale na své
duši škodu trpěly a po smrti do pekla přišly? Pomáhej
nám, Otče nebeský, abychom i skutečně konaly, co
nyní slibujeme. Dej nám to pro zásluhy ježíše Krista
a blahoslavené Panny Marielx Amen.
.W

Jak se jmenuje kniha, ve které je krátce obsaženo
učení katolickému náboženství?
[(už/za, ve které je krátce obsažmo učení katolickému
míbožťnstm',jmcnujť se kafethismns.

Katechismus je učení o Bohu a jeho sv. vůlí; ukazuje
nám, jak máme pobožnč žíti, abychom spokojeně umírali a
blaženosti věčně (lošli. je to kniha velice důležitá, neboť ob
sahuje nejpotřebnější věc pro člověka, t. j. učení jedině pra
veho katolické/lo náboženství.
Všechno učivo je v něm rozděleno na oddíly; tak je to
proto, abyste celé učivo lepe pochopily a jemu se snáze na
_ učiti mohly. Pan učitel vás též neučí psáti všechna písmena
najednou, nýbrž jedno po druhém. Ví zajisté, že jenom tak se
naučíte pěkně psáti.
:P“

Na kolik části dělíme katechismus?
Katechismus dělz'mc'na pět částí.

Přečteme, o čem jednají jednotlivé částky. Vezměte
katechismus a nalezněte si 1. stránku!
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5. O čem jedná pět části katechismu?

Pe't částí katechismu jedná.
przmz' o víře a apoštolská/z tymzám';
(tru/zá o naději :: modlitbě,
třetí o lásce a přikázánz'c/z ,'

čtvrtá o milosti a svátostech;

pátá

o křesťansko" spravedlnosti

a čtyřech pos/edních

věcec/z člověka.

Naučení. Naslozec/zejjiž/ne' a pozorně vyučování Si'a
te'mu náboženství a vtiskne je sobč hluboko do srdce,
bys dosti/zl z'ěčne'blaženosti! Nebo »co jest platno čic
věku, byt' z'šecken svět získal, 11na sve" duši škodu
trpí/Pa (Mat. 16, 26.)

Část první
0 víře & apoštolském

vyznání víry.

V části proe' budeme se učiti: 1. co jest křerfaurkv oči-ití, neb
co jest křort'aurka' víra; 2. tčm sv. pravdám, které jsou obsaženy
v modlitbě l>Včřímv Bohaa. ', Modlitbč této říkáme také »Apoštolské
vyznání víryc.
Přikročíme k dílu prvému.

Oddělení první.

() křesťanské víře.
6. Co jest „křesťansky věřiti?“
»Křťstausky

věřz'tz'<<
just všecko za pravdu

míli, co

[Jů/z zjevil a skrze cz'rkov katolickou k t'ěřcuí před
k/rídá.
Věřili vůbec znamená za pravdu míti, co mi někdo
vypravoval, nebo nějakým způsobem oznámil. Když
vypravuje vám pan učitel, že slunce je mnohem větší
nežli naše země — Věříte mu, t. j. řeknete si v duchu:
»jcst tomu tak, poněvadž to náš pan učitel řekl.“ Když
mám za pravdu, t. j. věřím-li, co mi pan učitel, otec,
matka a jiní lidé vypravují, mám lidskou z-íru.
Věřím—liale s pomocí Boží, co nám Bůh zjevil,
mám křesla„sko—katolickou víru. Prvá i druhá je dů
ležitá, ale v katechismu se obsahuje jen učení o víře

katolická
Povím vám'krátký příklad. Když byli lidé na světě
zlí, zůstal přece jeden muž Pánu Bohu věren. Jmeno
val se Alun/zam. Hospodin mu řekl: » Vyjdí ze země

své, a .? příbuzomtva smí/to, z' z domu otce své/zo, a
pojď do gauč, kterouž ukáží tobě. Učz'm'm tě arcz'otcom
') Prospčje rozvrh ten na tabuli napsati.
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národa

z'clz'kť'lzoa paže/mám

tobě. A 'Z'tobě ])ožc'lma'ua

budou t'šcc/m pokolení zcmě.<<Abraham měl za pravdu
přislíbení toto, ačkoli ještě neměl potomka. Poněvadž
uvěřil Bohu, uposlechl a vystěhoval se z vlasti své.
Uvěřil proto, poněvadž věděl, že Bůh je vševědoucí a
nejvýš pravdomluvný, nemůže se mýliti a nás klamati
nechce. Říkáme tedy, že Abraham . . . zvěří/.
chz'z'tz' znamená oznámiti něco neznámého. Řeknu-li
soudruhovi: Dnes je pondělí, — zjevil jsem mu něco.>
Proč ne;> Poněvadž to již věděl. Proto pravíme: sjo

'Z'ŽÍŽ. . . oznámili

učco nczuáuzč/zo.

Co Biz/z lidem oznamuje, tomu říkáme: »chvcuí
Božz'x. ——Bůh Zjevil mnohé věci lidem,

neboli

ozná

mil, kterých by sami nikdy byli nemohli poznati,
ale kterých jim třeba jest věděti, aby spasení býti
mohli. —

V katechismu se praví: »li'r'c'xtmzs/eyz'ěřitz'a jest . ..
skrze cz'rkczrkatolickou k věření předkládá. Bůh ozna
muje nám sv. náboženství skrze [ír/čce učící. Za církev
učící ustanovil Pán ježíš nejprve sv. apoštoly, kterýmž
velel: »ý'doucc do cc/c'lzo svím, učte t'šcc/cy národy . ..
učícc jc sac/zozvátwti z'šc'c/co, což jsem

Ico/í [zřz'kága/

vám.“ (Mat. 28, 19.) Po sv. apoštolech jest církví
učící papež spolu se všemi katolickými biskupy.
Že křnvl'auslfy z'iřitz' budeme, slíbili jsme na, křtu
svatém. Povstaňte, a Slíbíme Pánu Bohu, že ten slib
nikdy nezrušíme, nýbrž až do smrti mu věřiti budeme.
Pomodlíme se na důkaz své oddanosti a víry v něj
»Apošto/s/ch ryzuzím' viry/( .
.“ Proč musime miti za pravdu, co Bůh zjevil?

Co Bzí/z zjcz'il, musí/uo míti za proudu, protože 1912/1
fc pravda

Mamutí.

„tama

a

7ZL'IIIZŽŽL'
tm'y

(mi

to uzýlz'tí,

auz'

Kdyby mezi nás přišel člověk, který by znám byl
za lháře & vypravoval by nám podivuhodnou událost,
zdaž bychom mu věřili? Proč ne? Všichni bychom si
myslili, že zase nás klamati chce. Ale kdyby ti otec
něco vypravoval, věřil-li bys mu? Proč? Poněvadž víš,
že nechce lháti.

Často se děje, že člověk nechce sice lháti, myslí
si, že mluví pravdu, ale přece to pravda není. Člověk
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takový se mýlí. ') Ale Pán Bůh nemůže se mýliti,
protože jest vševědoucí a nejvýš pravdomluvný.
Mám-li tedy někomu věřiti, musím věděti: 1) že
ten, který mi to vypravuje, klamati nechce, ale chce
mi pravdu říci; (a) musím věděti, že to ví, a že
tedy sám se neklame, — nemýlí — pravdu pověděti
může.
V katechismu se praví: »Co Bůlz zjevil . . . nemůže
' tedy ani se „tý/ití anz' lelamatzlc Jestliže nám tedy
Bůh něco zjevil, musíme to za pravdu míti, neboť jest
1.177'az'da sama. jak to?
Řeknu-li o člověku některém: »je vtělená dobrota,
jc dobrota sama,x chci říci, že je vždycky dobrý,
že se ani neumí hněvati. Pravím-li tedy: »Bů/zjest
pravda saman znamená to: »Co Bůh mluví, je vždycky
pravda, nemůže ani klamati. Proto praví sv. Pavel:
»Nemožno jest,

aby Bů/z klamu/.cc

(Žid. 6, IS.) Zje—

vuje- li proto Bůh něco, můžeme si snad mysliti: »To
asi není pravdařa Nikoli!
2. Bůh se ani nemůže mýliti, ani nechce klamati.
Přihodilo se před časem, že chlapec, přišed do ko
stela, spatřil tam jistého pána. Měl oblek, podobu,
všccičko jako jeho strýček. Když přišel domů, řekl
k matce: »Strýček byl v kosteleh Mluvil-li pravdu?
Proč ne? (Zmýlil se!) Chtěl matku obelhati? Nikoli!
, Zmýlil se! A tak se mnohdy lidé mýlí. Můžeme si
také mysliti, když nám Pán Bůh něco oznamuje:
»Snad se mýlířa Nikoli! Bůh ví všecko, a proto se
mýliti nemůže. Ví všechno (jest všcvčdoucí) nejen
dnes a včera, nýbrž od věčnosti do věčnosti. Proto

jest pravda sama.
Kdykoli tudíž o něčem uslyšíte, že to zjevil Bůh,
zvolejte v srdci svém: »To'musí býti pravda! Neboť
Bůh je pravda sama a nemůže se mýlz'ti, ani Mamutí !<<
Když byl „' Román, mučeník, pro víru v Krista obžalován,
zavolal k sobě dítě jisté křesťanské matky a tázal se ho za
přítomnosti pohanského soudce: »Co milé dítě, věříš o Kristu
Pánuřx Dítě zvolalo hlasitě: »Věřím, že Ježíš Kristus "est
pravý Bůhh »Kdo ti to řeklěa tazal se rozhněvaný sou ce
»Moje matka mi to řekla,- odpovědělo dítko, ra matce to
řekl Bůh. — Kdyby se vás někdo tázal: »Odkud víte, že jest
jen jeden Bůh, ve třech osobách, že ]ežíš Kristus nás vykoupil
'; Druhdy jsem potkal člověka, a ten mi vypravoval o Petro
hradě, ale ani tam nebyl Mohu mu všecko věřiti, co vypravuje?
\ikoli!

.l/zŽže „re vij-"11111
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a že jest pravý _BůhP—xŘekly byste: »Zjevil nám to Pán Bůh
sama ít. j. církv'i a církev nám". ':
'

I když mnohým věcem nebudeme rozumčti, ne—
říkejme, ba ani nemyslemc, že se Bůh mýlí, když je
Zjevu_]e!Člověk se může mýliti, ale Bůh nikdy!

*8. Skrze koho zjevil Bůh, co máme věřiti?
Co mámě věřit/', zjevil Bzí/z .vkrzc patriarchy
7'0Á'ya najpaslčzc s/crzc Syna

a pro

seč/zo _7ťžl'ŠL'Krista.

Slovem »patriarc/zye rozumíme praotce pokolení
lidského, zvláště vyvoleného národa israelskóho. Místo
»[Jatríarchm

můžeme říci též »arcz'otc'c'v,což znamená

tolik, jako zvláště vyznamenaný
zvláště vyznamenaný biskup).
lidského jsou Adam & Noc. —
národa israelského: flóra/zam,
dvanáctc

otec (jako arcibiskup
— Praotcové pokolení
Praotcové vyvoleného
[sei/:, ?alml) a jdu)

synů. ———
Prora/eoz-c' jsou oni mužové

Bohem

osvícení, kteří Židům vůli Boží oznamovali a mnohé
věci předpovídali, zvláště ony, které se. týkaly očeká
vaného Vykupitele (Mojžíš, Eliáš, Isaiáš, Daniel atd.).
„ll/705701094"
jsou od Krista samého vyvolení poslanci a
první hlasatelé učení jeho, jako sv. Petr, sv. Pavel,
sv. Jan atd.
Avšak ani skrze patriarchy a proroky ještě nezjevil
Bůh všeho, čemu věřiti a co činiti máme; ]ežíš Kristus
nám to teprve všechno pověděl.
Co všechno Bůh skrze patriarchy, proroky a nej
posléze skrze Syna svého Ježíše Krista zjevil, může
nám jenom ten řící, komu Bůh toto zjevení svěřil, a.
to jest církev katolická.
*9. Komu svěřil Ježíš Kristus, co Bůh zjevil?
C0 Bů/z ijvz'l, svěřil _“řežz'š
Krixtus církvi katolické.
Aby učení Pána Ježíše nebylo pokaženo, svěřil neb odevzdal
je církvi lea/alz'ckej'té přislíbil svoji ochranu a pomoc až do

skonání světa.

*IO. K čemu svěřil Ježíš Kristus cirkvi katolické,

co Bůh

zjevil?
Co Bůh zjeví/, svěřil řešíš Kristus cz'rk'z'z'katolická
by to neporušené zachovávala,
') Procházka Jak. díl II. pag 6.

'Z'ŠťC/čy!z'a'z'učí/n a jím
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předkládal/a,

co jest jím

včřitž a co čz'nz'tz',by došli

_r/Jasenz'.

Místo »k čemu“ můžeme říci »proča, (neboli »sa
jakým účelenza. A »účelenzwnazýváme, čeho chceme
dosáhnouti. Bůh tedy chtěl dosáhnouti tím, že svěřil . . .).
Bůh svěří! církvi svate' mno/zc"pravdy naší sv. víry

proto, aby:
1. pravdy tyto ne/zornšene' zachovávala, t. j. církev
je povinna dbáti, aby žádné učení sv. náboženství se
nezměnilo či nezjinačilo, ale všecko tak zvěstovalo,
jak Bůh zjevil a jak Pán Ježíš učil. Proto se nazývá
církev katolická také »oc/zranz'telkyncí nebo/i xtra'žkyně
pravej/<<.

2. Aby zjevení všem lidem oznamovala, neboli, aby
lz'dz'učí/a. Církev sv. to činí v kostele ivc škole. Po
slouchá tak slov Mistra svého: »7donce, učte všecky
národy ---- nčz'ceje zachovávali všecko, cokoli jsem při
ka'za/ vánm (Mat. 28, 18—20)
3. Konečně má zjevení lidem předkládatz', t. j. vy
světlovati, aby každý mohl pravdu poznati. Proto
se nazývá církev katolická »uc'itelkonprava)/a.
Poněvadž Pán Ježíš svěřil církví katolícke' učení sve'
za tím účelem, aby je neporušené zachovávala, bude

ji vždy nápomocen, aby od pravdy se nikdy neuchý
lila. Přislíbil jí pomoc svou slovy: »A aj, já .v vámi
jsem až do skonánz' světam (Mat. 28, 20.)

. Proč musime miti za pravdu, co se nám skrze církev
katolickou k věřeni předkládá?
Co se nám skrze církev katolickou
kládá, musíme míti za pravdu.—

: včřenz' před—

1. protože Yežz'šKristus udělil církví dar neomyl

nosti,

2. protože výslovně poručil,
c/zalz'.

abychom církve pos—lon
'

Neonzylný nazývá se ten, kdo se nemůže mýliti.
Církev učící, t. j. papež se všemi biskupy, nemůže se
u věcech víry a mravů mýliti. Pán Ježíš se o to po—
staral tím, že jí přislíbil stálou přítomnost svou a
pomoc Ducha svatého. Kdy se tak stalo?
Čtyřicátého dne po svém z mrtvých vstání ukázal se Pán
Ježíš apoštolům naposledy. Přikázal jim, aby z ]erusalema ne
odcházeli, ale aby očekávali sesláni Ducha svatého. »Po málo
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dnech

——pravil

k nim ——»sestoupí

Duch

sv. na vás, a

od něho přijmete moc, abyste mohli o mně svědectví vydá
vati v _lerusalemč, a ve všem ]udsku i Samarsku až do po
sledních končin země.a
To pověděv, vyvedl je na horu Olivetskou. Tu řekl jim:
»Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi protož jdouce,

učte všecky národy, křtícc je. . ., učícc je zachoxávati \šecko,
což jsem koli přikázal vám.
dm až do Jkonám' JZ'ě/U.:

A aj, jlí J zví/m 71mm po Matky

]e--li tedy Pán Ježíš — pravda sama — s církví,
t. j. s papežem a biskupy, On, který nikdy mýliti se
nemůže, nedopustí, aby církev učila, co pravda není,
aby se mýlila.
A když se loučil s apoštoly svými, věda, že bude

zrazen a ukřižován, pravilk nim: »7á prosili budu
Ota' a jiná/zo „těšíte/c dá trám, aby s oámí zůstával
na vč/ey, duc/za pravdy.“ (Jan 14, 16) Proto sv.
apoštol Pavel včda, že Duch sv. nikdy nepřipustí, aby
církev sv. se mýlila, nazval ji »J/onju'm a utz'ra'ním
jn-a'z'dw. (I. Tim. 3, 15.) '
3. Protože Pán Ježiš poručí/, abychom církve po
slouchali. Poručil to, když apoštolům řekl: »Kdo vás
slyší, mno „vb/ší: a kdo vámi pohrdá, mnou polu-dá.“
(Luk. 10, 16.) Pán Ježíš totiž ustanovil sv. apoštoly a
jejich nástupce za duchovní vrchnost na místo sebe
a poručilv, aby jich lide' poslouchali:
»Kdo vás . . . .a
Slova tato znamenají: Kdo církevní vrchností poslouchá,
jest, jako by mne poslouchal; kdo církevní vrchností
pohrdá, jest, jako by mnou samým pohrdal. Duchovní
vrchnost nazývá se také církví učící; a protože ona
učí na místě Pána Ježíše, jest každý povinen to za
pravdu míti, o čem církev učící prohlašuje, že to Bůh
zjevil. Sv. Augustín napomíná každého člověka: »Po
slouchej církve, matky své; nemůže míti Boha za otce,
kdo církve nemá za matku.“

I2. Kde jest obsaženo, co Bůh zjevil a skrze církev k věřeni
předklada
Co Biz/z zjeví! a skrzc Cír/zev k oěřcní předkládá,
obsaženo jest dz'/om ?) [)ísmě svatém ano/)a biblí, dz'/em

? ústním podání nebo tradicí.
Kdykoli církev katolická něco k věř-enípředkládá,
'! »lx'dyby Kristus nebyl církvi udělil neomylnosti,<l praví Mel
chior (Zanus XII. 6. do loc. theol. ——
»audeo dicere, rem publicam

nullam stultius fuissc constitutam.:
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vždycky to bere z písma sv. nebo z tradice. Proto
nazyváme písmo sv. & ústní podání »prammy z'z'rya,

l3. Co jest pismo svaté?
Písma 57. je sbírka kai/z, klen'ž tvzukám'm Duc/az
.sf'atť'lzasepsány a od cí;lz ť za flow Boží uznány byly.

Některé z těch věcí, jež Bůh zjevil, napsali svatí
mažou; které Duch sv. osvítil Duch svatý si muže
tyto vyvolil aje povzbudil (jim iozkázal), aby napsali,
co nám Bůh zjevil. Při této práci jim pomáhal, t j.
rozum jejich osvítil a jim přímo řekl, co mají psáti.
Nemohlo se ani státi, aby něco nepravého napsali.
Toto 17mm"zjevení nazýváme písmo svaté. Jen církev
sv. má moc, je vysvětlovati, a nikdo jiný. — Písmo sv.
nazývá se také bible, t. j. tolik jako kniha.
Některé z vás snad již viděly písmo svaté. Tu jsem
vám je přinesl, abyste je všechny viděly. Nazývá se
písmo »xz'atť'f, poněvadž to, co v něm je napsáno, od
Boha zjeveno, a tedy svaté jest. Protož je máme míti
v největší uctivosti.
V knížce se praví, že pásmo svaté se nazývá »sbz'rka<<

knz'lz; sluje tak proto, ježto se skládá z mnoha men
ších a větších spisů, které .rpolečněslovou písma svaté.
Katechismus praví dále o těchto knihách čili spisech,
že byly sepsány zvnukárzím Ducha svatého. .) Duch sv.
dal sv. mužům poznati, že chce, aby jisté věci z Bo
žího zjevení napsali; on je také — jak jsem vám již
pravil ——
osvítil, aby se nezmýlili v tom, co Bůh zjevil.

jest tedy písmo sv. tak pravdivo, jako by je Bůh sám
byl napsal; proto se i říká, že písmo sv. jsou listy
psaní, která Bůh poslal s nebe svým dětem na zemi.
Konečně se praví: ». . . a od církve za slovo Boží
uznány byly.
Komu svěřil Pán ježíš všecko zjevení Boží? Proč
je církvi svěřil? (*9) jakého daru udělil církvi? Kdo
tedy mohl a posud může poznati, že jistá kniha se
psána jest vnztktim'mDuc/za sv.? — O kterých knihách
to církev učící poznala, o těch také veřejně vyhlásila
čili uznala, že se v nich obsahuje zjevení, čili slovo
Boží, a že vnukáním Ducha sv. sepsány byly. Církevní
\) [lu-pi; alia liší se od 7!ťOill)l7lOJ“/Í
tím, že inspirací nové pravdy

sc zjevují avšak neomylnost k tomu jest, aby zjevené pravdy Vpů
vodní čistotě zachovány byly
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dějiny vypravují, že někteří lidé podvodní také sepsali
knihy a říkali o nich, že jim Duch sv. vnukl, aby psali;
ale neomylná církev poznala, že to pravda není, proto
je zavrhla a zapověděla je čísti.
jak se o tom přesvědčíme, které knihy jsou od
Ducha sv sepsány a k písmu 5\. náležejí? — Zemřel
by na př. bohatý člověk; po smrti jeho nalezli by
přátelé jeho dlouhé psaní, ve kterémž odkazuje všecko
své jmění jistému příbuznému. jak poznáme, že to
psaní je skutečně od onoho bohatého pána.> Když se
přihlásí lidé, kteří při sepsání té listiny byli, (viděli
ii, byli svědky); aneb dal-li tu listinu někomu, stačí
jen toho se zeptati, zdali je to ona; přisvědčí-li, \'ě
říme, že tomu tak jest.
Podobně napsali na př. někteří sv. apoštolové
z vnuknutí Ducha sv. knihy. Kdo nám může říci,
které že to jsou? Církev katolická! Ona zajisté již
tehdá byla, a jí odevzdali také sv. apoštolové knihy,
kteíé sepsali. --Řekne-li tedy nyní církev sv. »Tyto
knihy jsou od 5\. apoštolů za přispění Ducha sv. se
psány a náležejí k písmu s\ratému,<<— musíme je za
slovo Boží uznati.
P0\ ím vám pěkný případ.. 'i'. All/autu žil se mými učeníky
po mnohá léta na poušti. Proto se i »Poustemíkc nazývá.
Pro S\ůj přísný a' s\. ži\ot byl tak \ážen, že mu sám císař
Konstantin a jeho synové psali. Ale světec odložil císařský
list, jako by si ho valně nevšímal. l prosili ho učeníci, aby
iychle císaři odpověděl; obz'nali se zajisté hněvu císařova,
kdyby S\. '\ntonín mu neodepsal. Světec odpověděl: »Proč se
divíte že císař — člmčk mi psal? Spíše bychom žasnouti
měli, že Bůh král králu, skrze sv. muže písmo sv. psal Toho
si \šímejme, rádi v něm čtčme! Život svůj dle písma sv. za
iid'me
císařův
jest sice
jest protiList
písmu
svatému?
— l_uromne \yznamenáním, ale co

Mnoho křesťanů dalo se raději mučiti, než aby tuto
sv. knihu pohanům k zneuctění vydali. 521. Karel B 
romcjlc/ey a mnozí jiní čítali písmo sv. klečíce. Na mši
sv. okuřujc kněz písmo sv., znamená je sv. křížem a
konečně je líbá. Když kíesťan slavně přísahá, klade
na ně ruku.
Ale sv. apoštolové nenapsali všecko, čemu Kristus
Pán učil. Sám sv. apoštol jan dosvědčuje to těmito
slovy: »Ýfstít' [)a/c z' umo/zo jiných věcí, které učinil
Yťžz'š,' kteráž kdyby měly každá obzvláště psány býti,
mám "za to, že by ani svět nemo/zl obsá/moutz' těclz
lení/z, kteráž by měly psány byti. (jan 21, 25.)
P. Davíd-a: Methodický V)"klad nového katechismu.
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Čeho sv. apoštolové nenapsali z učení ježíše lxíista,
ale hlásali ústně a teprve po nich jiní sv. mužmé za—
znamenali, nazýváme ús'tnmz podámm, neboli t/adz'ťz.
Později vám povím více o této tradici.“ Pro dnes si
pamatujte, že má právě takovou cenu, jako písmo svaté.
.*14.

Jak se dělí pismo svaté?
Písmo svaté .a“ dělí na pix/1m s'zfatc' stani/10 a nové/za
sti/cmm.

Co Bůh pokolení lidskému zjevil před narozením
Krista Pána, to sepsali Mojžíš, proroci a jiní nábožní
mužové; svaté knihy sepsané před narozením Pána
Ježíše jsou písmo sv. »Stanf/zo Zákona—'. Co z učení
ježíšova napsali sv. apoštolové ajejich učeníci, jmenu—
jeme »Nocý Zákon"
Slovo „zákon“ znamená tolik, co vám/nvm. Můžeme

tedy říci: »Co Bůh pokolení l .....

nazýváme písmo

svaté -..S\tmz"úmluvy. S lidem israelským učinil Bůh
skrze Mojžíše úmluvu na hoře Sinaji. Tato úmluva
stala se takto: Bůh oznámil lsraelitům skrze Mojžíše,
že vyvoleným národem jeho budou, a že jim požehná,
jestli zákona jeho budou věrně ostříhati. Israelité
slíbili, že to všecko činiti chtěji, čeho Bůh na nich
žádá. Potom byla úmluva ztvrzena zvláštní obětí, a
všecken lid pokropen byl" krví obětovaných zvířat.
Umluva Boží s lidem israclským nazývá se stará

úmluxa neb »Starý sei/con
lato úmluva měla ovsem jen na tak dlouho trvati, po—
kavád by nepřišel zaslíbený Vykupitcl. Když tento Vy—
kupitel přišel, uzavřel Bůh s celým pokolením lidským
úmluvu nar.-ou(Nov. Zákona), která měla na věky tnati.
Bůh přislíbil pomoc svou a prostředky k dosažení
věčné blaženosti, a lidé zase slíbili, že budou včřiti
tomu, co ježíš Kristus rozkázal. Můžeme tudíž říci:
»„SŠ/er; jcšz'šc Arirta

uzavřel Bzí/z \“[)0/ ola/mz /i(l\/'_ýI/l

zim/mw novou, /"'tuaf „u nasýía' ŽNmý /a'/.rm

*l5. Co obsahuje pismo svaté starého zákona?
Pixma „\'í'atč stani/zo srí/Jona obsa/zuje s/i'í'c'lu' Boží
od rlz'ořcuz' světa až 160 A'rz'xta 1*(íua

(Vysvětlení

částečně bylo již v předešlém podáno)

.) Písmo sv. J/a/e'lzo mika/za skládá se z 21 knih dčjepisný,ch
7 naučných & 17 prorockých. Knihy def/zplna jsou: s_knih Mojžíšo—
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*l6. Co obsahuje pismo svaté nového zákona?
Písmo \ uate' 7202
!č/zo zlí/(ana

obsa/17472)zjemní,

letní

mím Ím/l učinil vlne ]cžz'šc Krista a ]c/m apoštoly.')
Knihy „oui/zo zákona '-') jsou: 71wang—cha. L'i'angu

lizmzznamená tolik jako »7'adastučzvěstování, radostná

správ .Všechna 4 evangelia vypravují nám iadostnou
zprávu o vykoupení pokolení lidského skrze Ježíše
Ixiista; vypravují nám též o ž. otě, učení a skutcích
o utrpení a smrti, 0 z mrtvýchx'stání a nanebevstou
pcní Páně. — — Knihy sicut/zúží apoštolských vypra
vují nám, co sv. apoštolové, zvláště sv. Petr a sv. Pavel
ku rozšíření církve katolické učinili; jak dle rozkazu
Páně slovo Boží hlásali a ty, kteří jim uvěřili, po—
křtili, atd. Sepsal je sv. Lukáš. — ——Listy zasílali
sv. apoštolové křesťanům od nich vzdáleným &v nich
vysvětlovali

učení Kristovo. — — Ve zjevení S'Z'._*7a1za

obsahují se tajemné věci, jež Bůh tomuto apoštolu
byl o osudu Církve sv. zjevil. Jest to kniha prorocká.
Čtyři \ 'atz' ('vaugwlzlvtc'rozličnč se znázorňují, a to
dle toho, jak každý z nich evangelium své začíná:
_S'z'.„Matouš má u sebe jinac/za, poněvadž počíná evan
gelium své knihou rodu Ježíše Krista. — Se. „Marek
vyobrazuje se se krem, protože mluví napřed 0 před
chůdci Kristově, sv. Janu Křtiteli, kterýžto na poušti
pokání kázal a Krista ohlašoval. Na poušti přebývá
lcz', — odtud vyobrazení. — Sí'. Lukáš počíná evan
gelium své zprávou o obětí Zachariášově, který jakožto
vých; knihy: Josue, soudcfn a Ruth; 4 knihy královské; zknihy
Paralipomenon; knihy: Esdrášova, Nehemiášova, Tobiášova, Judith
alisther; 2knihy Machabejské. — Knihy naučne jsou: Kniha Jobova,
kniha žalmů, kniha přísloví, kazatel, píseň Šalomounova kniha mou
(lrbsti a kniha Sírachova. Knihy plv/ockťfjsou: knihy velkých pro
rokův: Isaiáše,Jeremiáše s Baruchcm, Ezechiele a Daniele, a knihy
malých prorokův: Oseáše, Joele, Amosa, Abdiášc, Jonáše, Micheáše,
Nahuma, Habakuka, Sofoniášc, Aggea, Zachariáše a Malachiáše.
') Písmo svaté nové/10sa'kamz skládá se ze 4 evangelií podle
sv. Matouše, Marka, Lukáše a Jana; ze xkutlmz-apoštolrkjc/t sv. Lu
kaše; ze 14 listů sv Pavla a 7 listů druhých apoštolů, a ze zjevení
sv. Jana. — 14 listů sv. Pavla jest: 1 k ímanům, 2 ke Korintským,
1 ke Galatům, 1 k Efesským, 1 k 11ilippenskym 1 ke Kolossenským,
2 k Thessalonickým, 2 k Timotheovi, 1 k Titovi, 1 k Filemonovi,
1 k židům; 7 listů druhých apoštolů jest: 1 sv. Jakuba, 2 sv.Petra,
3 sv. Jana, 1 sv. Judy Thadeáše.
2) Nový zákon nad starý zákon vyniká hlavně tím, že, co tam
bylo slíbeno, zde jest vyplněno.
')!
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kněz starého Zákona Bohu obětoval.
se vůl a proto

nalézáme

Často obětoval

u něho evo/a.

—Sv. _7an

vyobrazuje se s orla/n, ježto začíná evangelium své
učením o pravém božství druhé osoby božské. (Na
počátku bylo Slovo) Vznáší se myslí vzhůru k nej
světější Trojici, jako bystrooký orel ke slunci.
Učili jsme se, že zjevení Boží jest obsaženo dílem
v písmě sv., ale že tu není napsáno všecko. 1) Mnohé
pravdy, jež kázali sv. apoštolové, nebyly napsány,
nýbrž byly od nich a jejich nástupců toliko vypravo
vány. A tyto »od úst k ústům“ jdoucí, neboli vy
pravované pravdy nazýváme »ústní poddnz'<<.
I7. Co rozumime ústním podáním?

Ustním podáním rozumíme chz'cnc' pravdy,

které

apoštolové sz'cc ledza/z', ale ncnapsalz'.

Sv. apoštolové neměli rozkazu, to, co jim zjeveno
bylo, napsati. Kristus Pán jim toliko rozkázal: »ýdčte
do cclc'ho světa a kašte

cvangclz'zmz.<< Proto sv. apo

štolové také vše nenapsali, nýbrž jen příležitostně
něco. Chtělť jejich božský Mistr, aby učení katolické
se rozšířilo kázáním (hlásáním) Proto praví apoštol
národů: » Víra (jdc ) zc slyšcní, slyšení [ba/eskrze slot/0
Kristovaw (Řím. 10, 17.)

Sv. Busch “praví: »Majz'íš

napsal na dcs/ecíchmrt'c'ých Starý zákon, ale Kristus
psal v živých srdcích ustanovení Nového zákona.“
Ony božské pravdy, které kázány byly, ale nena
psány, — nazývají se ústní podání (tradice). A toto
má cenu právě takovou, jako samo písmo sv. Neboť
slovo Boží zůstává slovem Božím, at' je oznamujeme
písmem anebo řečí. Sv. apoštolové sami přikládali
ústnímu podání takovou cenu, jako písemnému učení
svému. Sami vyznali, že v knihách jejich není všecko
obsaženo, co z božských slov a činů Ježíše Krista
slyšeli a viděli; a tím dotvrzují, že nikdo na tom pře—
stati nesmí, co od nich psaného četl, nýbrž že i to
.) Některá místa jsou v písmě sv. nesrozumitelná pro neuče
ného křesťana; proto vykládati písmo sv. přísluší toliko Církvi. —
Zde možno děti upozorniti a varovati před biblí, vydanou »Britickou
společností:. -—Pak možno ukončiti asi takto: »Celému písmu sv.
nebylo by vám možno se naučiti; proto máte nejdůležitější články
vybrány a v knihu spořádány, která se nazývá: »Biblický dějepis.,
neboli »Dějep/m'aa. Čítcjte rády v této knizeía
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jest každý povinen věřiti a zachovávati, čemuž od nich
ústně vyučen byl. Za tou příčinou lid k tomu měli
a slovy důtklivý mi k víře v nxt/zí podání ho napomí
nali. Sv. Pavel na př. volal: »Protož, bratří, stůjte
a. zac/zovávejte ustanovení (zjevem"pravdy nepsané/),
kterýmž jste se naučili buďto skrze (naší) řeč, anebo
skrze u_a'šlzstw (II. k Thess. 2,14.) Proto napsal mi—
lcnému učeníku svému szot/zeot vztato sloxa: »A co
[.s'z'slyšel ode mne před mno/tými svědky, to poruč
věrným lidem, kteříž způsobnz' budou z' jíne' učitzk

(II. k Tim. 2, 2.) Nebyl by zajisté apoštol učeníku
svému dal takového rozkazu, kdyby veliká cena a po
třeba toho, což ústně před mnohými posluchači ozná—
mil, k tomu ho nebyla doháněla. ')
Maně nám tu však připadají na mysl slova: y).-í/e
kdo nám poví, ktere' pravdy náležejí k ústnímu po
dání?-. Snadno lZC odpověděti takto: »Poví nám to
nejlépe ten, kdo již na světě byl, když Pán Ježíš a
svatí apoštolové učení sv. hlásali; ten, který to učení
slyšel aještě nyní žije. 077ch katolická. Kristus svěřil

apoštolům a jejich nástupcum (papeži a biskupům)
všecku pr;avdu přislíbil jim, že s nimi zustane až do
skonání světa, a že Duch sv. jim pomáhati bude. Proto
nám mohou říci, co jest zjevená od Boha pravda a
co ne.

. Kterak se dostalo ústní podání až na nás?
Ústní podání dostalo se ((Tžna mix.

ústnzm yučování/77: u obřady avate' cí7kvc
ECH
oo

eco

zmíním; víry Lurzžto svatá cíikev \vou vím vy
Fna'vula,
v 'roky papežúv (: církevníck sněmúv;
_vpz'xycírkevních otcův a církevními památkami.

Rozmanitým způsobem se dostalo ústní podání až
na nás. Čtyři způsoby jsou v katechismu udány:
1. ústním vyučováním pravd náboženskýck. Jako se
pivní křestané, biskupové a kněží učili od sv. apoštolů
z jejich kázaní, čili z jejich ústního podání: tak učili
se mladší od starších všemu tomu, co sv. apoštolové
kázali. Učili se ,i zjeveným pi'avdám, které byly na
psány, i těm, které napsány nebyly. A tak bylo dále
') ]irsík: »Pop. dogma
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a dále, i když knihy písem sv. nového Zákona sepsány
byly. — V katechismu máme dále,_ že ústní podání
se dostalo

až na nás „tlv-sc obřady cír/cz'c' .vz'atc'.

Obřady jsou úkony, jakými se koná mše svatá,
udělují se sv. svátosti a j. Obřady tyto pocházejí
z dávných časů; všecky modlitby ve svatých obřadech
složeny jsou podle zjeveného náboženství, a protož
obsahují se v nich zjevené pravdy takové, které v písmě
svatém napsány jsou, i takové, které napsány nejsou.
2. l-j'zminínn' víry, jz'mižto svatá cír/(c't' svou víru
:;yznrítw/a. Nejprvé složili sv. apoštolové modlitbu
»Věřím v Bohaa, aby každý věděti mohl, které jsou
nejpřednější pravdy sv. náboženství. Modlitbě této
říkáme apoštoly/ačtgmníní víry; kdo se ji modlí, vy
znává pravou víru. Když v pozdějších časech třeba
bylo hájiti pravé víry proti bludařům, skládala církev
učící podobná vyznání víry. V nich jsou obsaženy
i takové zjevené pravdy, kteréž v písmě sv. obsaženy
nejsou, ale v církvi svaté hned od časů- apoštolských
za zjevení Boží se pokládaly.
3. Výroky papežů? (: cír/ecf'níc/c snčmůt'. Když papež
svolá a shromáždí biskupy celé církve, aby se po
radili o duchovních věcech, jest to církcz'ní xnčm.
Když církevní sněm vyhlašuje některé učení svateho
náboženství za pravé zjevení Boží, víme na jisto,
že to pravda jest, třeba by nebylo napsáno v písmě
svatém.
4. Spisy cz'r/ucz'níc/zotcút' ') a církevními památka/ní.
Církevní otcové se nazývají ti mužové, kteří žili
\' prvních dobách církve sv. a nám pravdy od apoštolů
hlásané vykládají. Spisy svými dokazují pravost učení
naší sv. víry; pro své důležité spisy, kterými nás
vzdělali, stali se našimi Otci. — Ony sv. Otce, kteří
zvláštní učeností vynikali, nazývá církev sv. církevními
nčz'tclz',jako sv. Augustina, Ambróže, Jeronýma atd.
Ony pak může, kteří všeobccnč o církevních událostech
knihy napsali, nazýváme církevními spísova'tcli.
Ústní podání se rozšířilo až na nás též: cz'r/cc'zrnímz'
.') Nejznamenitější církevní Otcové jsou :, Sv. Ambrož (1' 397),
sv. Jeroným (1' 420), sv. Au ustin \'l' 430), sv. Rehoř Veliký (1-604),
na východě: Sv. Athanášr
373), sv. Basil ('i' 379), sv. Rehoř Na—
zianský ('l- 389), sv. jan Zlatoústý ('i' 407).
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jal/nitkami z prvních dob křesťanských. Jsou to ná—
])lS_\'na hrobech, kamenech, obrazy Pána ]ežíše a
Panny Marie, svatých atd.
Ze všech těchto tvrzení se poznává, čemu dávní
křestaně věřili, a že víra jejich byla táž, jako jest naše.
*_* co

. Můžeme-Ii také rozumem poznati zjevené pravdy?

Nč/etťrč zjevem; jmzzray múzmm ták; rozumem pa
:natz, mua/zýc/z t'ša/e nemáš; žádný rozum stvořený
poznatz, a tím mu'nčpochopiti.

Některé pravdy sv. náboženství může rozumný
člověk poznávati sám, jako na př. že jest Bůh, že
jest všemohoucí, nejvýš moudrý, dobrotivý, že duše
jest nesmrtelná, že má rodiče ctíti atd. Ale poněvadž
prvním hříchem rozum byl zatemnčn a vůle ke zlému
jest nakloněna, nebyl by bez zjevení ani tyto pravdy
r/0.\"tatz'čnčpoznal. Proto bylo třeba, aby mu i tyto
pravdy zjeveny byly. Pravdy a zákony řádu nadpři
rozené/zo,které člověku potřebný jsou, má-li dosáhnouti
věčné'blaženosti, člověk sám pouhým rozumem poznati

nemůže, poněvadž pývyšují rozum jeho.
. Jak se jmenuji zjevené pravdy, kterých nemůže žádný
rozum stvořený poznati ani pochopiti?
Zjuz'cnčprat-(ÚI, kterých m'múžc žádný rozum stvořený
fax,-„ati ani pot/lapili, _fmmzzq/ísa telku/xh! z'z'ry.
Slovem fq/2'1/1.vlz-z'
rozumíme něco tajného, skrytého,

neznámého.

'lajcmtzí víry jsou pravdy zjevené, kterych nelze
rozumem pochopiti; jak a jnač tak jest? Taková ta—
jemství jsou: že jest Bůh ve třech osobách, nejsvětější
Svátost oltářní, milost Boží atd. — Těmto tajemstvím
musíme věřiti; Bůh nám je předkládá skrze církev sv.
a tu jako matku poslouchati musíme. Neříkejme:
.Rozum můj toho pochopiti nemůže, tedy tomu ne
věřím!<< Ve přírodě máme také mnohá

tajemství &

nerozumíme jim a přece o jejich jsoucno'sti pochybo
vati nemůžeme. Proto při tajemstvích víry zvolejme:
“je tomu tak! Církev katolická má rozkaz od zakla—
datele svého, aby jim učila — uposlechněme jilc
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zl le-Ii viry ku spasení třeba?
! 'z'ry je len spasení m'vJ/lmnlťlnč třeba, nebot „bez
í'z'i'y ne;/“mino jest

Balm sc lz'bz'ú'm (IS. ŽlCl. 11, 6.)

V'íry jes-t ku spasení tak třeba, že bez ní nemůžeme
spasení b\' ti. Reknu- li: Nohou jest mi třeba k chuzi —
znamená to: Potřebuji nohou, bez nich nemohu chodití.
Podobně je to s včíou. Řeknu- li: »!"ziy jen“ kn 31m
Vťlll třeba, < znamená to: chci- li do nebe příjíti, jest
mi třeba víry, bez ní nemohut tam píijítí. — Pravíli
jsme: nazg/lznntclm' , což jc st asi tolik, že se nedá
ničím _nahraditi. — jiným píOstrcdl em spasení býti
nemůžeme

nežli VČI'OLI, proto

říkáme,

ta'/ně třeba." ')

»_/L'.\*!_/'í
nazg/127m—

_

jako lid israelský na poušti byl by nemohl příjíti
do země zaslíbené, kdyby mu cesty neukazoval obla
kový sloup: rovnč tak i my bychom nemohli života
věčného dojíti, kdyby nám nesvítílo jasné světlo víry.
Proto dobře dokládá Duch sv. skrze sv. Pavla: "Bez
aby

nemožno jest .vc Balm lz'bz'z'z',t. j. kdo nevěří, ten

se nemůže líbíti Bohu, a kdo se nelíbí Bohu, nebude
spasen. Spasitel vvináš ježíš Kristus sám to dotvrzuje
slovy: »Ktz'onet'cn, bude :atmavm (Mar. 16, 16,)

322. Proč jest víry ku spasení nevyhnutelně třeba?
Vuy jest len Vasen! nwylznntalně tře,ba pmtože
člověk určen jest le cz/z, /*Ítlý jinam „sh/n [71/ může
poznali, a která/zo jana/n Ší'í'olull podla eny muže
dovz'cz.

již v prvních hodinách (otázka 2) jsem vám pravil,
že jsme zde, abychom Bohu sloužili a na věky spasení
byli. Tento cíl a zároveň prostředky, jimiž bychom
ho dosáhli, jsou něco nadpřzrozcnčlza, t. j. něco, co
přesahuje přirozenost neboli síly naše. Človek sám ze

sebe, t j. svou vlastní silou by ho nepoznal jenom
skrze sv. vííu jej poznává; tepíve víra sv. mu tento

.) Dva přátelé se vydali na cestu jeden
druhý chléb a víno Izabloudili na híoznou
větší částku peněz nebylo lze ničeho dostati.
všechny peníze dal za sousto chleba a doušek
Zahynul s veškerým statkem na poušti hladem,

vzal hojnost peněz,
poušť, kde za sebe
Rád by byl boháč
vody; ale nadarmo!
druhý pak posilněn

chlebem a vínem šťastně dorazil cíle. Tak se to má s věrou. Ať si
vládne človek statky celého sveta, nemá--li víry, nepřijde do nebe.
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cíl ukazuje; víra samojediná mu praví: Na tomto světě
není naše pravá vlast, nýbrž na onom svět“ a do této
můžeme přijíti, když činíme, co Bůh velí. Proto, abychom
poznali a dosáhli našeho cíle, nevyhnutelně potřebu
bujeme víry; člověk bez víry by svého cíle ani ne—
poznal, ani nedosáhl.
Cíle svého může. člověk dosáhnouti jenom života/lz
podle z'z'íjy, t. j. žije—li, jak mu to sv. víra předpisuje.

Sv. Otcové přirovnávají život vezdejší k moři, po
kterémžto plaveme k přístavu života věčného. jak
snadno by mohla lodička na zbouřeném moři pre
kocena býti, kdyby ji silné veslo neřídilo.> .S'z'. Řc/zoř
pravi: »jako loď, kterouž kotvice nedrží, větrem zmí
tána bývá: právě tak duch náš větrem rozličného učení
a zdání semotam bývá zanášen, jestliže ho víra ne
vede. " ) Cokoli nám víra ukládá, musíme činiti, protože
Bůh tomu chce. Kdo nevěří, nemůže cíle svého do
sáhnouti. Tak učil Pán ježíš sám: »li'do m'f'čři, bmz'c
,:(zfracc'ux' (Mar. 16, 16.)

Radujme se, m. d., že nám Pán Bůh dopřál poznati
své učení, víru katolickou. Kolik millionů nešťastných
lidí jest, kterým se štěstí toho nedostalo. Pomodleme
se dnes za missionářc, t. j. za ony kněze, kteří vlast
svoji opustili a šli hlásat viry sv. národům pohanským.

23.4'Šká musi b'ti
víra naše?
Y
Í"z'7'anaša „msi býti:
obťcm'í,

pcr'mí,

,

živá a

řPJ!Úť—'

slzí/a'.

Kdyby víře naší jenom jediné z těchto známek se
nedostávalo, neměli bychom pravé víry. Přihlédněme
blíže k těmto známkám!

*24. Kdy jest víra naše obecná?
Vím naša jest obcemi, věříme/i
čemu Cír/zav katolická učí.

'I'ŠL'CÁ'O
bc.: výjimky,

Pán jfažíš řekl apoštolům:
»Učtc jc :ac/zo-zwí-vatz'
všem/mo, což jsem leoli přikázal zví/11.1(Mat. 28, 20.)
') Horn. II. in Epist.

ad. l—Iebr.
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Máme včřiti všechno, co Pán ježíš zjevil, anz' :rz'a', (mi
mťm'. A ten, kdo věří t'šťf/Hlť), co Pán Ježíš zjevil,

'

má víru oba/mu. — Tak věřil „Mm/mm všemu, co
mu Bůh řekl. Věřil, že mu Bůh ukáže zemi, kterou
dá jeho potomkům; věřil, že bude praotcem velikého
národa, že v jednom z jeho potomků požehnání budou
všickni národové atd. — —
Kdybychom však jenom jednu jedinou pravdu nepřijali, ne
měli bychom

víru vlnu/miz. -— Když

místodržitel

diodami/u

jménem chvbujícího císaře svého \'alense žádal na sv. biskupu
“faul/am, aby jenom v jednom jediném místě své mínění ve
víře změnil, aby jenom jedine slovíčko zaměnil (aby 5.09'505
l:
říkal místo 391350753.:tedy, že syn jest fadu/ma'bytnosti, místo
./._'/mf'bytnosti s Otcem), odpověděl mu světec: » emu církev
katolická učí, obdržela od Boha; chc1 zastávatl tuto víru vším,
Co mám, ano i svou vlastní krví. .\ní slova, ani hlásky ne
smím v této víře zmčnití.<='

*25. Kdy jest víra naše pevná?
Víra na ře ft \! pt: 7/á.í!čřt'//1ť—/i f(l/t', ŠL' ani dost

mála na[wc/;_y/m;; „u
Pra/mu

air/1 mčl .'.—l/1/a/mmBůh mu oznámil,

že dostane

.syna a že potomkove rozmnožení budou jako hvezdy na nebi.
Abrahamova manželka byla sestárlá tak že se mohl domní
v.ntí, že je to nemožné. .\lc \braham věřil. Pomyslil si: »Bůh
to řekl tedy (,.st to pr.-“danr Syn pak se skutečně narodil. —
A později, ktlyž mel na rozkaz Boží občtovati jediného syna
\Veho, také mohl pochybm ati, zdali jest pr,avda že bude
“mitípotomků, co je h\ čzd na nebi. Ale on nepochyboval. vBůh
sc. postará o to, aby se vyplnilo, co přislíbil, pravil sám sobě.
le mčl víru fur/mu, miloval jej Páin Bůh velice. jest nám při
kladem f'ví/v/n'fwr'._., RÍIIIJÁ'ý.w'elm/cnepochyboval
že Pán ježíš
může uzdravíti služebníka, kd\ž ho ani nespatří —-mčl ioxnčž

:il' ll per/mil

Může se pi'ihoditi, že nám přijdou pochybnosti o sv.
.fíi'e; zvláště se to může státi, když někteří lidé mluví
proti sv. víře, aneb když někdo čte špatné knihy, jež
obsahují nčco proti víře. V takových okamžicích
vzbud'me pat vzou víru slovy:

» Věřím zv teba pracy,

ve

Ířťf/l osoba:/1 _;m'my Í)0ŽL! ! c'řz'm, ža“j.vz' t'ičmí pm:-dam

Vzpomeňme si:
pravdu

»jen Bůh a církev sv. oznamují sv.

!\f

Abychom vždy pumou :'z'ru měli, navštěvujme pílnč
kázaní, čtěmc nábožné knihy, modleme se za dar
\ .l/r/l/z'ruar příkl., str. 136,lll. vyd. ""

__ ')7
_ _
firmu" z'i/g'!

Když králi ],zuz'f'z'Ámr'i(z Montfortu)

ře—

čeno bylo, aby hned do chrámu šel, že tam spatří
v nejsvětější Svátosti oltářní zázračnou podobu Spa
sitele, odpověděl: »At' spěchají do chrámu ti, kteří
pochybuji o přítomnosti Ježíše Krista v této převelcbné
svátosti; já věřím tomu pevně/i, než kdybych vlastníma
očima viděl podobu Spasitele v této svátosti.“

. Kdy jest vira naše živá?
Vím naše javt živá, jsme-lí tak šz'z'i,jak toho t'z'ra
Žádá.
Kdy říkáme, že jest člověk šitý? Když dýchá, vidí,
mluví, pracuje atd. Když nedýchá, nemluví, nevidí
atd., je mrtev. Tak iz'z'ra jest žit-a', když člověka
k tomu pobízí a vede, aby dz'/c tc'žc t'z'íj/ žil,“ t. j. tak
jednal, jak mu to víra předpisuje, rozkazujc. A co nám
předpisujc naše sv. víra;= Abychom zlého se varovali
a dobré Čínili. Dbá-li křesťantohoto rozkazu aj)/míli
\lutcčuč j)7"'zká:d71í/>0žz', kamí-lz" dobro a střťšc sc' sla,
_;"rst z'wzm_;ť/zo živá.
lakovou viru měl »l/ua/mm; jednal dle víry neboť činil,
(() mu Buh rozkázal — \'íru živou mělo ,' fra/1m opati/13:11—
“z:/n' kim-[an? byli jedna mysl a jedno srdce. Nuzného ne
bylo mezi nimi. — ,'.Sz' ['e/calc říkávala: »V Boha nevěřiti, jest
ljevné bláznovství; ale v Boha věřiti & přece přikázaní jeho l
jy'bstříhati, jesti nejvyšší stupen nejvetšího bláznovství.: ')

Pravili jsme: Nedýchá-li člověk, nemluví-li a ne
vidí-li atd., jest mrtev. Podobně izrz'm jest mrtvá,
když člověk není živ podle ní. Sv. apoštol jakub
praví: výra/co tělo bc: duc/m jest mrtvo, tak jest víra
bez skutků mrtva.<< (Jak. 2, 26.) Pán pravil: »Ne
každý, kdo „mě řz'lea'Pam; Pam; vejde do království
nebeského; ale kdo činí vůli Otce mého, kterýž jest
v nebesích, tent' vejde do království ncbeského.<< (Mat.
7/,21.) (Ne kdo jen věří, nýbrž i koná)
Přiklady: \lrtvá víra jest ::lj'r/l (Im/už,- 0 tčch dí n'. jakub:
rÍ.clz'd1/("//az'ťz'čií a [i'm-aiz„rr' (jak.' J, 19) Mrtvá. víra byla
-; pane/l „copu/)nýr/l

Dokazujme vždy a všude, že jsme opravdoví kato
líci; a toho dokážeme, když dle víry živi budeme, t. j.,
když budeme činiti, co sv náboženství \elí a nečiniti,
co Bůh zapovídá!
') _Iirsík, »Pop. doga,

pag. 108.
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*27. Kdy jest víra naše stálá?
l 'i'/'a naša jr: stálá,

_;Zrzm'Ji ()c/zotm', raději

všecko,

'.žízuotdáii, než byc/zam od f'íry odpad/i nebo jí zapřcli.
.S'la'lýnazývá se, kdo zůstává |>e\-nč státi a nedá se ničím
se svého místa odstraniti. Na př. \ojín, je--li na stráži, nesmí
se se sui—homísta linouti, at se děje cokoli.
lak je.;t ví:a nase rlríla', když jsme v ní s/(ilým/ a nedáme

se od ní ničím odtrhnouti: jako hiozbami, sliby, časnou škodou,
mučením, smrtí atd. \'ebot' jak katechismus praví: »Víra jest
J/a'lrí, jsme- li ochotni. ...,v t. j. kdybychom raději všechno
obětovali, jako: radosti, bohatství zdraví atd., ba i ži\ot svůj,
než abychom od \íry odpadli nebo ji zapíeli.

Víru „vlála/z osvědčili _v-z'.nmávu'fi.

Všechno

(bohat

ství, důstOjenství, radovánky) obětovali pro víru. "Mnozí
z nich oplývali pozemským štěstím, meli dobré rodiče,
bratry, sestry, bylo jim slibováno křeslo královské,
ale to vše je nikterak nezlákalo, aby od víry odpadli.
Tak přísliboval král :lntiot/mx sedmeru bratřím ma
cliabejským, že je obohatí, oblaží, odstoupí-li od víry;
ale oni' raději si dali kůži s hlavy sedříti, ruce a
nohy usekati, na pánvi se péci, nežli aby od víry byli
odpadli.

Eleazar.

-———
Dania/.

--— Tři mládenci

'i' pvc! o/mz't'ť'. -—

Za císaře Diokleciána žil „. “rr/, patron i\ialm ství Českého.
Císař žádal na něm, aby odpadl od \ír\' naší, řka k němu:
»Uposlechncš--li, budeš mým miláčkem, dám ti zlaté prsteny

a hojnost \šeho; neuposlechneš--li \šak, (lim tč uwci do kotle
s rozpálenou smolou a rozpáleným olejem. A J? lít odpo
věděl: »Jsem křesťan a vím, že jenom Bůh křesťanů jest piavý
Bůh. jemu chci sloužiti až do posledního vzdechnutí, a žádné
muky mne na svete od této víry v něho neodloučí. < Ukrutný
císař dal jej na to uvrci v kotel oleje vařícího, a když mu ten
neublížil, ba ani lev na něho poštvaný mu neuškodil — b\l

sv \ít odveden ještě se dvěma vyznavači (\Iodestus a Kie
scencie) do žaláře,kdež na skřipce byl natažen, ul\iutnč trápen,
až \; ne\r\'sl0\ ných bolestech skonal.

Víru by zapřel, kdo by veřejně řekl nebo napsal,
že nevěří v některou pravdu náboženskou; nebo by
zapíral, že jest katolický křesťan. Ani tvářiti se ne
smíme, 'jako bychom katolíky nebyli. —' Příklady.
Siza Pc tr: Neznám člověka toho (Ježíše), << Když ně
kteří 7e zástupu nutili l:!mzam, aby »;uz tale čmz'le,
jako by vepřové maso jedl, a tak svůj život zachoval,
odpověděl: »Nesluší se na můj \čk přetvařouiti sele:
') »(Íírkev vítězná;

sv. Il., p. 576.

_.29 _
Proto nestyďte se nikdy za svou víru! Vyznávejte
ji rády. Buďte hotovy iživoty své pro ni nasaditi.
Kristus Pán pravil: »Kdožkoli gfzmíz mne před lidmi,
10/102 já y/známt před Otcem svým, jen: jesi/stu-uebe
vi,.CÍl
: (Mat. 10, 32.) Vyznávejte vždy a všude víru naši

sv. Václavskou, aby se k nám také jednou znal Pán
_ležíš & řekl o vás Otci svému, že jste byli věrní ka
toličtí křesťané.

28. Stačí-Ii všeobecně věřiti,_co Bůh zjevil?
Nestačí jenom všeobecně včřz'tz',eo Bzí/z zjeví/, nýbrž
máme se pr'z'čz'nz'tz',bye/lom zjevené pravdy ta/ee' výslovně
:'e'dčlz' a věří/í.

Křesťan jest povinen Zjewne' pravdy znáti, neboť,
zná—lije, může se jimi říditi & tak království nebeské
si zasloužiti. Všeobecně věřiti, ale nevěděti, co Bůh
zjevil, nestačí. ——
Některé pak pravdy musí každý ka
tolický křesťan výslovně věděti & věřiti, chceli býti
spasen. Tyto pravdy se nazývají “zá/eladnz proud)/<<,
čili jsou základ křesťanského života, neboli 'nej'd-zžle
šz'tějšz',poněvadž všechny ostatní na nich spočívají.

29. Které pravdy musime zvlášť výslovně věděli &věřili?
erlášt'z'ýslomzě musíme věděli a věřili šestero praz'd
:dÁ'ladm'e/l, totiž'
[Qi-d

že jest jede 71Bil/z,
. že Bzí/zje \pmr'cd/zíý medea letmý dobu" odměňuje a

„';/e tr_'eca,
. že jsou frz' božxbe' oxoby: O/ee, Syn a Dne/z svatý,
. že dra/ta' božská osoba člověkem učiněna jext, aby mís
svou smrtí mz lcřz'žz'fi;/koupila a spasi/a;
. že duše !zdrká ju! 1ze37/zrtel/zá;
. že jest 7/zzlostz Boží nezJ_ybnutelnč třeba.

G\Ul
-P—00

jakmile dospěje křesťan rozumu, jest mu nevyhnu—
telně třeba tyto pravdy znáti a věiiti. Pravil jsem:
jakmzh przjde (nabude) !: rozm;zu,<<to znamená, když
umí rozeznávati, co jest dobré, a co jest zlé. I vy
již víte, co jest dobré a co zlé. Protož povinny jste
těmto pravdám se naučiti. Později vám je obšírně vy
světlím.

. Proč musime zvláště šestero
děti a véřiti ?

pravd základních vě

.l/uxímť salám Šťstmo film (i základní:/z z'jxloz'nč
věděli a věřit?, foučz'adš jsou základu/z křesťanské/za
života.
Kdykoli se staví dům, má-li pevným býti & nesesypati se,
musi stavitelé postaviti řádné základy; na těchto základech zá—
visí trvanlivost celého stavení. A čím jsou základy každé bu—
dově, tím jest pro život křesťana zví/rza pozitri/ll tér/m) Sata/a
základní.—411
pravd. Neboť kdybychom nevěřili že jest Bůh na
věčnosti štědrým odplatitelcm dobra, které na zemi vykoná—
váme ——
kdybychom nevěděli, že duše naše jest nesmrtelná a.
toliko s milostí Boží nebeských radostí účastna býti muže —
zdaž bychom konali dobro, zdaž bychom po spojení s Bohem
toužili? Nikoli! Vždyť člověk nemůže toužiti po tom, čeho
nezná. Proto bychom Boha také nemilovali. — Kdybychom
nevěřili v nejsvčtejší Trojici Boží, v Krista Ježíše, a že nás
smrtí svou vvkoupil, — zdaž bychom se řídili \' životě dle
předpisů sv e\ angclia, zdaž bvchom se snažili zásluhy Ježíše '
Krista si přivlastniti? — Bez víly v milost Boží musil by se
člověk vzdáti veškeré naděje na dosažení věčné spásv 7 toho
patrno,
věřili.

že _;ťJ'l ili/hm ()IlěL/l řas/rm

základ/UW! ]5/am!

něděli (:

3I. Co se nám přikazuje mimo šestero pravd základních

ještě věděti?

Wzmo šc'stu'o pravd základních příkazuj:
]Lštč

xu mím

věř-“deti.

apoštolxkť tgysnání z'z'ry,'
modlit/m Páni a [mzdmzwzí mzdě/„Muf
,'

desatero Košic/z přikázání

a [ma'/'() přikázal/í [fr/„'m

nic/t ,'
Pl.-P“
WWF

sedmero st'ntýc/z svátosti,“
hlavní prat-ídla Á'řc'x/čzux/uf'
.v/Ji'aí'ťdluoxti.

I tyto pravdy musíte znáti. Až po letech vyjdete
ze školy, zapomenete na mnohé věci, jimž jsme se
zde naučili, ale na tyto pravdy zapomenouti nesmíte.
Proto choďte rády na kazáni; když bude nečas, nebo
snad mnohý z vás cestu dalekou bude míti do kostela,
at' si vezme alespoň doma sv. evangelium a přečte si
z něho částku na ten den připadající; nebo ať si
vezme modlitby, růženec a doma se pomodlí. Mějte
doma vždy katechismus a v něm si opakujte!
32. Stačí-Ii, abychom viru toliko znali a v srdci chovali?
Nestačí, abychom vím toliko znalz a z; srdcz cizo
valz mmíme ji také zevně slodem z' slzní/aun v_i/sná—
z'atz.

_31_
Musíme víru svoji svi-uč vyznávati tak, aby jiní lidé
o nás říci mohli: »To jsou jistě křesťanelu jak
je možno víru :czwč \,f'yžnz'ivati;= Přcdnč: \/0 .;y!
Když řeknete na př.: »Jsme katoličtí křesťané, \čřímc,

čemu církev katolická učím. — Za druhé: skutky!
Když budete navštěvovati služby Boží, svátosti přijí—
máti, znamenati se znamením sv. kříže, klekati před
nejsv. Svátosti oltářní, plniti desatero Božích přikázaní
atd. Dle toho pozná každý: »To jsou křesťané! —
T cdy slovem i SÁ'ZLÍÁ'L'III
vyznáváme

víru svou.

Příklady. »Tii mlátit/ni : jimi all/Illf'ťiť — Sid/nero bral/í
nun/mbq/ka'ž/l. — ["l/ (: 7m: 757
'm' mym-Hi nulou. — S&PPel/*
uzdravil
chromé-ho
narození a žasnoucí
licl nadvšak
tím dne
po
učoval Na
to byl seod_
„271271601uvězněn.
Druhého
shiomáždili se nejvyšší kněží a starší lidu, a když přivedeni

byli sv.jste
apoštolové,
tázali
se jich: »jakou
moci,
kterém
jménu
to činiliřa
Iodpovčdčl
lvl
-/mímoaneb
bud'vevier/mém.
mím, -immm lid/l ln'J/llL'ÍIkL/IIIU.
.W .:c _;mf'm; Pánu

naše/m ježí'w

Kruta, kte/87105jrlc v) ul:r1žazwh,a „lla-š Bif/zf):kl'[fi..l "' m.;tvýcll,
J/U/Í tu:/o fl "Nl 71:í/m.70'frí7v.;(,l.\ ]l'J'l lm ta'/mw, Iain/jíž „am-žm
_/lf.l"/ od í'dJ „\laz'1/1'127, lc/ť/ýž T'Ídk „L'/měn _;z'rl /llm 0/1 lž/lelnl.
A umí
:: .čddne'm j'nm'm J/MIJ'Cnll'II, „(“/)() [II.“/lí _;"um'lm _jme'mz pod
nrócm (in;/Mo [nic/u, :!:! .:: „Ur/“Íri /)_\('//0lll měli \pmzr/u' být/' ——.S“7;_

„ll/Cl'lllt I.

Když toho žádá poz'mumt, musíme víiu svou slovy
vyznávati;

neboť Kristus

Pán pravil:

—'„1\d0
ěř'Áo/zu_i/zna

mm přul Inlmz toho zjaí tri/mám [M'L'a'Olav/1 svým jenž
jcst

? „Mesic/zm -——
-Podobnč,

když toho žádá povin—

nost, skrze skutky. »Nc každý, kdo mi říká. . .<(\'Iat,
7, 21) —

'

Příklady: Nábožný král Dai/'t! s\ ují péčí 0 služby Boží. Sám
kráčel před kněžími, kdvž byla přenášena archa úmluvy.—
/)a/n'('l, Anni/itíš, .l/isar/ a slzmm'.\'.— .l/mm, matka _lcžíšova.
a J'f'. 7m! pod křížem.

Jak budete vy skrze .r/mt/cy vyznávati víru? Když
budete opravdu po křcsťansku živi, když budete za
chovávati, co Bůh a církev velí. Až odrostete, choďte
pilně do chrámu Páně, přijímejte častěji sv. svátostí,
svěťtc neděle a svátky; zachovávejte desatero Božích
a patero církevních přikázaní!
Zdaž jsme vždy a všude povinni víru slovem i skutkem
vyznávati.> Víru zapříti nesmíme nikdy, ale mnohdy
kráte je lépe víru mlčky zachovávati. Sin Tomáš
Aquin. praví: »K dosažení blaženosti vččné není třeba
vždy a na každém místč víru vyznávati, nýbrž jenom
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tehdv, když by nevyznáváním jí samé Bohu patřičná
ucta se odnímala a bližního Spása tím trpěla. <<(5.

__ qu.

3. a. L).)

Povinni jsme \ííu \yzní'uati, když to/u) žádá čast a
.r/a'r-n Hožz. Na př. před řádnou vrchností. Tak vy
znávali sv. mučeníci vždy před soudy, že jsou křesťané,
ač věděli, že budou mučení a usmrcení; když toho
žádá spása našz'c/z blížuíc/z, na př. když :by skrze naší

dvojitou výpověď byli uražení, nebo ke hříchu svedení.
Ač bylo apoštolům od vysoké rady židovské přísně
zapovědčno Krista hlásati, přece neuposlechli.
Přece vás však musím varovati před hádkami o vě
cech sv. náboženství, zvláště před takovými, které se
vedou v hostincích. Takovou místnost raději hned
opusťte! — Modlete se často za obrácení pohanů, za
bludaře a odpadlíky!

33. Kterým znamením zvláště vyznává_kato|ícký křesťan
svou Víru?
Kato/idejí laky/2m. ílj'Síllí'Z'á xeon z'z'ru zvláště ziza
;mwz'm .rr'atf'lm Á'řz'šc.

Katolický křesťan ukazuje, že jest katolík rozmani
tým způsobem, zvláště znamu/ím sr. Á'řz'žz'.
Znamenámc
se znamením sv kríže, poněvadž
1. je to Pánu fu)/m mzlz Zdaž by se neradoval Pán
Bůh z toho, kdyz činíme všechno ve jménu jeho.
A ve jménu jeho práce své konáme, když děláme kříž,
nežli pracovati počncmc. První křesťané dělali to rádi;
naučili se tomu od sv. apoštolů..

2. Poněvadž jsme skrze znamení teto chráněnými
Jik/adu

d'eí/iť/xÁýf/z.

Jeden římský císař měl ocnočenou srnu, často ji pouštěl
do lesa, jenž se prostíral kolem jeho paláce. Aby však jí nikdo
neublížil, anebo dokonce nezabil, dal jí udělatí zlatý ře
tízek na krk, a na tom byla vyryta tato slova: »Nálcžím cí
aři panu. Samo se rozumí, že niktlo —: vida tento napis ——
srnč neublížil. ')

jako zvíře toto skrze zlatý řetízek bylo poznamenáno,
že císaři náleží, tak imy skrze znamení sv. kříže pro
hlašujeme se za vlastníctví Boží. Dělajíce kříž, na
značujeme: »Náležím Pánu Ježíši, Ježíš mě vykoupíh
") Dr. jak. Schmitt.
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A ďábel, který byl od Krista na kříži přemožen, bojí
se tohoto znamení, a proto se vzdaluje od nás.
3. Mnoho milostí a dobrodiní od Boha skrze toto
57x.znamení dostáváme. — Sv. František z Pauly
udělal kříž nad mořem, které bylo velmi rozbouřeno,
a zároveň vzýval jméno Ježíš a hned se bouřka uti—
šila. — Sv. Benedikt požehnal každý pokrm a nápoj
sv. křížem. Přihodilo se mu jedenkráte, že zlí lidé mu
namíchali do vína jedu. Světec o tom ovšem nevěděl;
požehnal víno jako obyčejně, a ejhle! nádoba s otrá
veným vínem praskla. Tak byl zachráněn skrze zna
mení sv. kříže od jisté smrti. — ]iní svatí uzdravovali
nemocné, odvraceli neštěstí skrze znamení sv. kříže.
Rádi a často se žehnejte křížem, zvláště když ráno
vstáváte, před každou modlitbou, když prudká bouřka
jest, když v nebezpečenstvi se nacházíte atd.

*34. Kterak děláme kříž?
Kříž de'la'me dvojím způsobem :
|_:

. tak, že zname/láme palcem prave' ruky čelo,ústa a prsa
znamením kr/že, rika/íce. » Ve jménu Otr ce z „Sy/“'
z Ducha 7“svateho.

Amen. <<

. tak, že se dotýka'me pravou rukou čela a prsou, pak
lez'e'lzoa posleze praz'e'ko ramene, řz'kajz'ce: » Ve jmenu
Otce — z' Syna -- i Duc/za — svatá/zo. Amen./'
Dělajíce kříž na čele,_prohlašujeme, že se za víru

svou nikdy styděti nebudeme; na zádech, že ji vždy
vyznávati budeme; na ;)rrou, že ji v srdci nosití, t. j.
podle ní žití budeme. —
Vídáváte často, že kříž také jinak ještě se dělá.
»Praz/ou rukou dotýkdme se čela a ......
<<I tento
způsob dělání kříže jest významný a poučný. Dotý
káme se čela, nejvyšší Části těla svého, a říkáme: » Ve
jme'nu Otcea; přitom sobě máme připomínati, že Bůh
lidi určil k cíli vznešenému, totiž aby byli dítkami jeho
a dědici království nebeského. Pak táhnemc ruku dolů
k prsům a říkáme: »! Synem; lidé byli pro svou ne
poslušnost vznešené důstojnosti své zbaveni, takřka
s výše nebes svržení; ale Kristus Pán sestoupil s nebes
dolů na zemi, ponížil se, aby lidi opět povýšil. Na to
' táhnemc ruku od levé strany k pravé, říkajíce : »! Ducha
svatého. Amen: To připomíná, že Kristus Pán nás
přenesl z levice na pravici, t. j. že nás vysvobodil od
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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věčné smrti a přivedl k věčnému spasení. Při tom se
dotýkáme levého i pravého ramena. Ramena naznačují
činnost, práci; máme sobě tedy zároveň na mysl
uváděti, že, chceme-li účastni býti díla vykoupení ]e
žíše Krista, musíme také sami o spasení duše své
pracovati; ale k tomu jest nám třeba pomoci Ducha
svatého. — Tento kříž nazývá se velký neboli latinský.
My budeme dělati onen prvý, který se nazývá malý.
Dělejte jej vždy pořádně a pobožně; Pán Bůh vás
bude míti za to rád a uchrání vás od mnohého ne
štěstí.
S.:; Aim/mta, ') císařovna, mívala obyčej, že večer ještě na
lůžku při lampě čítávala nábožné knihy 1 stalo se jedenkráte,
že lampa se převrátila. Když lůžko její počalo hořeti, udělala
zbožná císařovna s pravou pobožnosti nad ohněm znamení
kříže, a oheň uhasí.

Mnozí lidé z nedbalosti nebo ve spěchu dělají jen
tečky, a to nemůže býti Pánu Bohu milé.

35. Které pravdy svaté víry zvláště vyznáváme znamením
svatého kříže?
Znamením svaté/zo kříže vyznáváme zvláště tyto dvě
pravdy svaté vím/.
1. že jsou tři božské osoby,
2. že nás fřežíš Kristus svou smrtí na kříži vykoupil.
Říkajice: »Ve jménu . . .a, jest jako bychom řekli:
»Věřím vjednoho Boha ve třech osobách, Otce, Syna
a Ducha svatého. Vyznávám víru v nejsvětější Trojici
Boží.“
Znammím sv. kříže (neboli, když děláme kříž) vy
znáváme, že věříme v toho, který za nás na kříži
umřel & smrtí svou nás vykoupil, že od něho očeká
váme milost a spasení.
Slovo: »Ammm znamená »staů sola ]ím žádáme,
aby se vyplnilo, co ústy pronášíme.
Nestyd'te se za toto křesťanské znameni. Zvítězíte
skrze ně nad největším nepřítelem naším, t. j. ďáblem.

Sv Antonín, poustevník, byl častokráte od ďábla po—

jak.

Proch., díl I.

Může se vypravovati, kterak císaři Konstantinovi objevil se
kdysi na obloze kříž s nápisem: »V tomto znamení zvítězíš.: Vhodně
lze připomenouti, že v soudný clen ukáže se znamení kříže na nebi,
a že znamení to naplní hříšníky hrůzou, ale spravedlivé radostí.

koušen a pokaždé skrze znamení sv. kříže zvítězil.
Říkával žákům svým: »Znamení kříže stačí, aby lesť
a úskoky d'áblovy úplně zmařilo.: (Brev. i_7. ledna.)

36.

"Kctie?je
|
krátce

obsaženo, co má katolický křesťan vě

60 ma' katolický křest'an věřiti, je kra'tce obsaženo
v »Apos'tolske'm vyznání vim/w.
Apoštolské vyznání víry obsahuje hlavní křesťanské
pravdy. V něm jest krátce vyjádřena naše sv. víra.
I vám dal Pán Bůh tu milost, že jste křesťany. Mo
dlete se často a rády apoštolské vyznání víry. Až do—
rostete, vyznávejte tu víru, za niž tolik mučeníků krev
procedilo, rádi. Pak se vám dá Pán Bůh i té milosti
dočkati, že budete šťastně umírati a v nebi se věčně

radovati. Zapamatujte si napomenutí toto slovy, jež
máte v knížce pod" názvem:
»Naučoni.- Děkuj Boku za milost svate' vi7y a drž
se pevně učení církve katolické; nebot; jak sv. Augustin
praví, »nenz'bohatství, není pokladu nad víru katoli
ckoux Vyznávej vždycky veřejně a statečně katolickou
víru svou a nikdy se take' nestyd' za znameni svaté/io
kříže! — Blaae ti, budeš-li moci někdy zvolati se

svatým
»Dob7y boj jsem bojoval.. .vz'ru jsem
zachoval.Pavlem.
(II. k Tim.

Oddělení druhé.

0 apoštolském vyznání víry.
3 \l . Jak mi apoštolské vyznání víry?

Apoštolské vyznání vz'iy zni:
» Věřím v Boha,

Otce všenzolzozwi/zo, Stvořitele

nebe

i země. — I v ýežis'e Krista, Syna jeko jediné/zo,
Pa'na naše/zo, — jen;; se počal z Duc/za svaté/zo, na
rodil se 5 Marie Panny; — trpěl pod pontským Pila'
tem, ukřižován, umřel i po/zřbenjest; — vstoupil do
pekel, třetí/zo dne vstal z mrtvých; — sstoupil na
nebesa, sedi na pravici Boka, Otce"všemohoucí/zo; —
B*

odtud příjde soudit živých z' mrtzych. Věřím v Ducha
svatého,“— svatou cířkcv obecnou, svatých obcování; -—od
puštění hříchů ,' — těla vzkříšení,“ — život věčný: Amen. v<

Dříve nežli se sv. apoštolové do celého světa rozešli
hlásat slova Božího, sestavili krátký obsah učení ]e
žíšova, jež nyní všem národům kázati měli. Věděli, že
budou od sebe na zemi vzdáleni, ale že Kristovo učení
všickni jednohlasně kázati mají. S pomocí Ducha
svatého napsali 12 článků, ve kterých je krátce ob
saženo, čemu církev katolická učiti a co katolický
křesťan věřiti má. Těchto 12 článků jmenujeme vy
zna'ní víry. Jmenuje se vyznání víry, protože, kdo je
upřímně říká, vyznává, že je křesťan. Nazývá se »apo
štolske'x, že je apoštolové složili. 1)

39. Kolik článků má apoštolské vyznání víry?
Apoštolské vyznání víry má dvanáct článkův.
Pravíme články, poněvadž jednotlivé díly snesení
apoštolského tak mezi sebou souvisí, jako články
u řetězu. Kdybychom z řetězu jen jediný článek vy
ňali, řetěz by se rozpadl. A kdybychom ze snesení
apoštolského jen jediný článek zavrhli, a nevěřili, co
v něm obsaženo jest, nebyla by víra naše obecná. 2)

První článek víry.
4 _c Jak zni první článek viry?
První článek víry zní:

» Věřím v Boha, Otce vše

mohoucího, Stvořz'tclc nebo i země.“
|) Za prvnich dob křesťanských bylo křesťanům znamením,
dle něhož se poznávali. Chtěl-li někdo jim neznámý s nimi společně
se modliti, býval zastaven u vchodu do katakomb, kde křesťané se
shromažďovali ke službám Božím; vrátný mu řekl: »Udej znamenílc
Měl odříkati apoštol. vyznání, a nedovedl-li toho, nebyl připuštěn.
Nazývá se také » Věň'm v Balzac, poněvadž těmi slovy se začíná.
Sv. Augustin praví: »Modlete se denně modlitbu tuto, abyste
ji nezapomněli; modlete se ji z rána, když vstáváte, a k večeru, když
uléháte; opakujte ji často v mysli své, abyste věděli, co máte věřiti.
Budiž vám za. zrcadlo, v němž se máte zhlížeti.: (Sv. Petr mučenik
29. dubna?
2) ředobrazení 12 čl. víry ve _st. zákoně jsou: Nejvyšší kněz

židovský nosil zlatý, dvanácti drahými kameny vykládaný náprsní
řetěz; dvanácte chlebů se kladlo na stůl ve svatyni; na dvanácti ka
menech byl zbudován oltář, když Israelité vcházeli do zaslíbené.
země. (5. Moj. 27, 5.)'
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4I. Čemu uči prvni článek viry?

První článek víry učí.

1. že jest jeden Bůh;
2. že se první božsha' osoba jmenuje Otec,
3. že Bůh stvořil nebe i zemi.
Ve článku prvním učíme se nejprve, že jest Bůh,
kdo jest, a jaký jest, čili o bytosti Boží a vlastnostech
Božích.
1. Mluví se zde o Bohu Otcz',a tím se jako napovídá,
že jest i Bůh Syn, a Duch svatý, či že jsou 3 božské
osoby. Zde v prvém článku poznáváme, že prvá bož
ská osoba Otec se nazývá. Proto čteme v katechismu
nápis: 2. O třech božských osobách, t. j. oznámení nej
důležitější částky našeho učení o nejsvětější Trojici Boží.
» Věřím v Boha, Stvořitele nebe z"zeme? slovy těmi
nás učí prvý článek víry, že Bůh stvořil nebe a zemi.

Proto čteme v katechismu: 3.0

stvoření, zachování

a řz'zem světa, t. j oznámení všeho toho, co o stvo
ření, zachování a řízení světa naše sv. víra nám po
dává.
1. O Bohu.
Apoštolské vyznání se počíná slovy: »Věřzmv Boha:.
(Žid 11, 6.) Místo » Věříme' Bohaa můžeme také říci,
»věřzm, že jest jeden Bůhx, a to takový, jak o něm
naše svatá víra učí — Že jest skutečně jeden Bůh,
praví nám již rozum Boha pozndvame z vzdztelne'ho
světa, z hřásne'ho pořád/ca ve přírodě a ze zachová
vám' a řízení světa. Aby se však přece nikdo vy
mlouvati nemohl, že z těchto věcí Boha poznati ne
mohl, zjevz'l se Bůh lidem, oznámil jim sám o sobě.

42. Kdo jest Bůh?
Bůh jest bytost, která je sama od sebe a nekonečně
dokonalá.

jistý král jménem Hiero tázal se Sz'monz'damudrce:
»Kdo jest Bůhřc Ku zodpovídání otázky této vyprosil
sobě Simonides dobu jednoho dne; a když druhého
dne se ho král tázal na odpověď,. prosil mudřec o “novou
dobu dvou dní. Když i tito dva dnové uplynuli, žádal
o čtyři dny; ale ještě ani potom 'nebyl s to, králi
dostatečně odpověděti. »Ach, králi,c volal všecek
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u vytržení, »čím dále o tom přemýšlím, tím nesnadněji
jest mi odpověděti.<
A tak tomu skutečně.
Že Bůh jest, poznává každý, kdo rozumu řádně užívá.
Kdo však Bůh jest, to my lidé dokonale a úplně po
chopiti a říci nemůžeme. Říkáme krátce: »Bůh jest
bytost, která je sama od sebe a nekonečně dokonalá.“
Pravím: »Bůh jest bytostw Co jeto »bytost?< By—
tostí nazýváme všecko, co skutečně jest. Každý člověk
jest bytost, zvíře jest bytost slunce je bytost. — Pán
Bůh také jest — jest tedy také bytost. ——O této
bytosti božshe' praví nám katechismus, že 1. jest sama
od sebe; 2. nekonečně dokonalá. Přihlédněme k prvé
i druhé větě blíže!

43. Co znamená: Bůh jest sám od sebe?
Bůh jest sám od sebe, znamená: Bůh nepovstal a
nedostal svých dokonalostí od žádné jiné bytosti.
Bůh nepovstal, t. j. Bůh nezačal býti a nemá po
čátku od někohojiného. Všechny jiné bytosti povstaly;
jednou zde nebyly, ale časem počaly zde býti, a to
ne samy od sebe, nýbrž od Pána Boha. Celý svět,
andělé, slunce, hvězdy, země, lidé jsou od—Boha. Ale
Bůh jest sám od sebe. Proto pravil k Mojžíšovi.- »Ya'
jsem, kterýž jsem.“ (II. Mojž. 3, 14.) Žádná bytost není
mu rovna ani na nebi, ani na zemi, tak že písmo sv.
prav-í: »Nem' podobneho tobě, Hospodine; veliký jsi ty,
a velz'he'jméno

t_ve'v sítem (jer.

10, 6.)

Bůh nedostal svých dokonalostí od žádhe'jiue' bytosti,
t. j. Bůh nemá svých dobrých vlastnosti od nikoho
jiného, nežli sám od sebe. Abyste se rozumnějšími
staly, chodíte do školy; rodiče, učitelé i já musíme
vám k tomu dopomáhati. A tak je se všemi bytostmi
na světě. Všechno, co mají, dostaly od Pána Boha:
»Z něho a shrze něho, a v něm jsou všechy věci; jemu
sláva na věky—x(Řím 11, 36.) A všech krásných vlast

ností neobdržel Bůh od nikoho, nýbrž máje sám od

sebe od věčnosti.

Proč řikáme: Bůh jest nekonečně dokonalý?
Říkáme.- Bůh jest nekonečně dokonalý, protože má
všechny dobré vlastnosti v míře největší.
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Každá bytost, která jest taková, jaká má býti, jest
bytost dokonalá. Neboť: každá věc, na kteié nic ne
schází, co k ní náleží, nazývá se dokonalá.
Víme z předešlého, co bytost jest. Žák jest na př.
bytost — a jakým má býti? Zajisté pilný, pozorný,
poslušný, tichý, nábožný atd. ]e-li skutečně takový,
řekneme, že má dobré vlastnosti, že jest, jaký má Izodný
žák býti, neboli že jest dokonalý. — Má—li člověk
všechny údy a schopnosti, které člověku zdravému
náležejí, jest dle těla dokonalý. Kdyby však mu schá
zela ruka, nebo noha, byl by nedokonalý. Usekl-li
by si na ruce prst, byla by ruka nedokonalá. Má-li
pět prstů, jest dokonalá. Pánu Bohu také nic neschází,
jest dokonalý. — Ale každá bytost, každá věc, které
nic neschází, která jest dokonalá, mohla by býti ještě
lepší — více dokonalá, dokonalejší. Toliko Pán Bůh
jest takový, že již nemůže býti lepší; proto říkáme,
že jest nejdokonalejší čili nekonečně dokonaěý. Kdyby
nějaký člověk byl sebe více dokonalý, přece není
nejdokonalejší.
Slyšte příklad!
Chlapec psal dle předlohy. Nahlédl vždy napřed na předlohu
a pak se snažil každý tah, kazdou čárku tak napodobiti,
jak na vzoru znázorněno bylo Otec, vida píli jeho, pravil
k ostatním dětem: »Hle, milé děti, jak je jaroslav pilný! Chce
dle sil svých napsati vše co nejlépe. Mám za to, že bude
jednou krásně psátilc Slova otcova se vyplnila.
My máme také vzor, dle něhož máme žíti. Jest to Pán Bůh
sám jako se ten chlapec vždy nejdříve díval na předlohu a
potom teprve psal, t. j. hleděl ji co možná nejlépe napodo
biti, tak také my se máme přičiniti, abychom Pánu Bohu po
dobni byli. Bůh jest nejvýš dob/oliízrj, budte i vy takovými.
jest nejvýš svatý, kdož by z vás ho chtěl hříchem uiážeti.

A proč je Bůh nekonečně dokonalý?
všechny dobra" vlastnosti

Protože má

zr míře nejočtší. ——

Co je »vlastuostRa Vlastností vyrozumíváme to, co
jest nějaké bytosti vlastní přede všemi ostatními by
toStmi. Bůh může míti jenom dobré vlastnosti, protože
je nejdokonalejší bytost. — Matka vaše je dobrá; ale
kdyby byla sebe laskavější k vám — nejdobrotivější,
je přece jenom Pán Bůh sám. — Krásný jest pohled
za dne letního na rozkvetlé květiny. Dech v sobě
mnohdy tajíme, když vidíme, jak krásně slunce vychází
a k večeru zapadá. Ale všechna krása světa nic není
proti Pánu Bohu. Má všechny dobré vlastnosti v míře
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nejzg/s'šz', t. j., že nemohou

býti lepší ——
má jich tolik,

že se ani již nemohou rozmnožiti a každá sama o sobě
nemůže zvýšena býti. Na př. Bůh jest všemohoucí;
má veškeru moc, tak že nemůže býti mocnější. Jeho
moc, moudrost, všemohoucnost nikdy a nikde nepře
stává.
Nekonečne' se nazývá, co nikde nepřestává, nikde konce
nemá. Bůh jest nekonečně dokonalý znamená, že má tolik
dobrých vlastností, že bychom nebyli nikdy u konce, kdyby
chom je vypočítati chtěli. Řekneme-li tedy: Bil/zjest nekonečně
dokonalý, chceme tím říci, že je tak dokonalý, že toho nikdo
pochopiti nemůže, kdo On jest a. jaký jest. Proto praví svatý
František Sera/inský: >Kdo jsi ty, 6 Bože! a kdo jsem já? Ty
jsi neprohledné moře moudrosti, shovívavosti a všeho dobra.;
já pak jsem hlubina nevědomosti, křehkosti, zla a hříchu.: Tak
volejme i my, kdykoli se k Pánu Bohu modlitbou přibližujeme.

Mezi vlastnostmi Božími jsou však-některé zvláště
pro nás důležity a proto se jim budeme učiti na
pamět.

4

01

Které vlastnosti Boží máme sobě zvláště pamatovati?

Týto vlastnosti Boží ma'mesobě zvláště pamatovatz':
Bůh jest poulzý duc/z; jest věčný a nezměnz'telný,všudy
přítomný a vševědoucz', nejvýš moudrý a všemohoucí,
nejvýš svatý a spravedlivý, nejvýš dobrotivý a milo—

srdný, nejvýš pravdomluvný a věrný.
jako ze slunCe vycházejí paprsky, tak má Bůh krásné
vlastnosti; hlavních počítáme dvanáct. Znázorním
vám to. 1) (Viz obrazec na str. 41.)

46. Co znamená: Bůh jest pouhý duch?
Bůlz jest poulzý duc/z znamená: Bůh jest bytost,
která ma' nejdokonalejší rozum a nejdokonalejší svo—
bodnou vůlz', ale těla nema'.

Z čeho sestává člověk? Co má větší důležitost pro
nás: duše nebo tělo? Když Bůh učinil tělo Adamovo,
chodil-li již? Když mu vdechl nesmrtelnou duši, — co
se stalo? Duše tedy oživuje lidské tělo; bez duše se
stává tělo naše pouhou mrtvolou. Vedle toho má duše
ještě mnoho krásného a zvláštního; má rozum, jimž
myslí; má svobodnou vůli, která chce (volí) bud' dobré,
') »Vychovatelc, roč. XII., str. 85.

_41-_
nebo zlé. Avšak duše není nic tělesného; nemůžeme
ji ani zrakem spatřiti, ani rukama se dotýkati. Bytost,
která má rozum a svobodnou vůli, ale již smysly svými
pozorovati nemůžeme, nazývá se duc/z. Duše je tedy
duc/z; má rozum a svobodnou vůli; nemá nic těles—
ného, abychom ji smysly svými pozorovati mohli.
Dokonalejší duchové, než jest naše duše, jsou andělé.
Neboť mají lepší, dokonalejší rozum a dokonalejší
vůli. Těla ovšem nemají. Jenom někdy jim Pán Bůh

'L

.Ams
solau

propůjčil tělo, zvláště když měli oznámiti lidem vůli
jeho. Proto jejich sochy a obrazy spatřujeme v chrámu
Páně v podobě lidské.
Nejdokonalejšz' však duc/z jest Bůh sám, neboť má
nejdokonalejší (nejlepší) rozum. Pravdivost toho po—
znáváme již z pozorování krásně stvořeného světa;
všechno má ve světě vykázané místo; všechno se děje
v pravý čas, všechny věci jsou tak krásně a uměle
učiněny, že by je ani ten nejmoudřejší člověk lépe

__42_
neučinil. — Bůh však má také mydokonalcy'ší svobodnou
vůlí. jenom chtěl, a již zde bylo všechno. Bůh je to,
který se o všechny tvory přelaskavě stará a jim denně
pokrm, oděv a mnohé radosti připravuje. Bůh je to,
který nám dal rozum, svobodnou vůli -—ale sám těla
nemá,- t. j. nemůžeme Ho viděti, ani rukama se Ho
dotýkati — nemá ničeho, co bychom některým smyslem
poznati mohli. Mojžíš viděl sice hořící keř, slyšel hlas
Boží, ale postavy neviděl. Národ Átma/ský slyšel
na hoře Sinai, jak Bůh oznamuje »DesaterOc ale jeho
nespatřil. Proto praví písmo sv.: »Bů/z jest duc/z, a ti,
kteříž se mu klanějz', z!duc/zu a z; pravdě mají se kla
725!sz (ježíš u studnice jakubovy. jan 4, 24.)
Ač Boha zrakem spatřiti, ani rukama se Ho dotý
kati nemůžeme, přece jej malíři, sochaři a jiní umělci
rozmanitě znázorňují, abychom si jej snadněji před
staviti mohli. Častokráte se představuje Bůh jako král
na trůně sedící; v pravé ruce drží žezlo a v levé
kouli, což vyznamenává jeho velikou moc a vládu nad
celým světem. — jindy se představuje jako stařec
s dlouhým bílým vousem; to znamená,že jest věčný.
Nad hlavou bývá trojúhelník, poněvadž jest jeden Bůh
ve třech osobách. '
'
jestliže jest Biz/z pon/z)? duo/z, co budeme činiti,
abychom se mu zalíbili.> Pán ježíš nám to oznámil
slovy: »Bů/z jost duo/z, a ti, kteříž se mu klanějz',

:: duchu a :: pravdě mají se klanětím Pamatujte si

slova ta a řiďte se jimi. Bůh se rozhněval na národ
z'smolský,když jej toliko slovy chválil, ale svým duchem,
srdcem, t. j. svými skutky lásky k němu neosvědčoval.
Pána Boha musíme ctíti nejen slovy, ale skutky; hlavně
zachováváním jeho přikázaní.
Slyšte příklad: jeden krjíl dal svým národům velice pro

spěšná nařízení ——
zákony. Skoda, že jich poddaní jeho neza
chovávali; štěstí a spokojenost by se k nim byly přistěhovaly.
Aby se však svému králi zalíbili, kdykoli slavil své jmeniny,

okrášlili domy své prapory, hudba hrála celé odpoledne a
k večeru se shromáždili před jeho palácem, volajíce: »Aťžije
náš krállc Pak se navrátili do svých příbytků s tou domněnkou,
že je-král za oslavu mu připravenou pochválí.
jednoho dne však promluvil král k lidu svému takto: »Že
vyvěšujete o mých jmeninách prapory, že hudba hraje a v ho
stincích se tančí --—zcela se mně nelíbí. Radosti by oplývalo
srdce mé, kdybyste plnili vůli mou, t. j. zákony, jež jsem vám
d'al.,Radoval bych se, kdybych viděl, že jste řádní občané —
ale takto se rmoutím, ježto nezachováváte, co jsem nařídil.
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Kdojest ten král.> Bůh! Jeho poddaní.> My, křesťané! Jeho
zákony? Svaté náboženství. Jeho Jmeniny jsou neděle a svátky,

palác=kostel. Průvody ulicemi: prosebné průvody Nelíbili

bychom se našemu králi, t. j. Pánu Bohu, kdybychom přiká
zání jeho přestupovali. Bůhjest duch a chce, abychom mu
v due/zn a v pravdě sloužili. Čiňte tak, Pán Bůh vás bude míti
za to rád a povolá vás jednou k sobě do nebe.

47. (:o-znamená: Bůh jest věčný?
Bůh jest věčný, znamená: 8121;byl vždy, jest a bude
vždy.

Císař Karel V. vystrojil svým stavům bohatou ho
stinu. Všichni jásali na hostině &zdálo se, že zármutek
opustil na vždy komnaty císařovy. Než když se hosté
nejvíce radovali, ukázal Bůh strašlivým způsobem, jak
na světě jest všecho pomíjivé. Císařovna Isabella, man
želka Karlova, upadla náhle do mdlob, a nežli se
panstvo vzpamatovalo, byla mrtva. Mezi hodovníky
nacházel se sv. František z Bargz'e. Jemu bylo uloženo,
aby mrtvolu císařovny převezl. do rodinné hrobky cí—
sařské. Když dojel s průvodem do starobylého města
Granady, byla otevřena rakev -a sv. František, spatřiv
mrtvolu velice hnilobou zohyzděnou, zvolal: »To že
je ta druhdy krásná císařovna lsabellařlc Roucho své
stkvostné odložil a staral se od té doby jen o svou
duši.
Tak všechno na světě mijí. Květinka z rána roz
kvete a u večer je zvadlá. Ona císařovna byla z rána
veselé mysli, a několik okamžiků na to byla. mrtva.
Všechno
na světě
pomíjející,
t.
j. byl vždy,
jestjest
a bude
vždy. jenom Bůlzjest věčný,
Pravíme: byl vždy, t. j. byl dříve, než svět, andělé
a lidé; dříve než hory, které venku vidíme. Proto
praví písmo sv. :. »P7ve' než učiněnybyly lzory, a než
jest způsobena země a abšlek zemsky, od vč/eův až
na věky jsi ty Bůh. Tisíc let před očzma tvýma jest
jako den včerejšzl. bteryž pominul. : (Žalm_88,9 2.
_4.) Duše naše není. věčná, nýbrž nesmrtelna, nikdy
sice nezahyne, avšak ona měla počátek. Byl čas, kdy
počala býti. Pán Bůh však jest bez začátku ——
byl vždy.

Bůh také nebude míti konce — bude vždy. Slunce,
měsíc“a hvězdy — celý svět potrvá jen, dokud bude
Bůh ch-títi. Všecko zajde, jen Pán Bůh ne; neboť
nemá začátku a nebude též míti konce.

__44__
Víra ve věčnost Boží nás naplňuje radostnou útěchou.
I—Iled'te!Otec i matka mohou vám umříti, a také vám

někdy zemrou. Kdo se o vás bude starati? Bůh! neboť
jest věčný.
Slyšte příběh. Dobrý chlapec Vratislav ztratil v jedenáctém
roce věku svého starostlivého otce. Hořce plakal po drahný
čas. Nebylo dne, aby byl nezašel na hrob tatínkův se pomo
dlit. U rovu stál pomník; ten představoval anděla, jak jednou
rukou k nebi ukazuje a v druhé má nápis: »Otče náš, jenž jsi
na nebesích.c Chlapec se zadíval ještě jedenkráte na slova.ta,
a hned utřev slzy, zvolal: »Dobrý Bože! Povolal jsi na věčnost
mého starostlivého otce. Na koho se mám nyní spoléhati?
Ach, vím že se postaráš o mne sám. Volal jsem k tobě:
»Otče . . . .c, a vím, že ne nadarmo. Doufám v tebe, že mne
neopustíš; miluji tě nade všeckoc Tak se modlil Vratislav, a
Bůh jej vyslyšel. Vzbudil mu dobré lidi, kteří'se 0 ne'/' po
starali a v dobrého, řádného muže jej vychovali.

Pro ctnostného člověka jest myšlénka: »ýeště žz'je
ten starý, dobrý-Růže velice potěšná; ale jak jest asi
hříšníkovi, když si vzpomene, že Bůh jest věčný? —
Až vás bude ďábel nebo zlí lidé k hanebnostem svá
děti, vzpomeňte, že jest Bzí/z věčný a že by vás jednou

přísně trestal; proto zůstaňte hodnými.
48. Co znamená: Bůh jest nezměnitelný?
Bůh jesi nezměnz'telný,znamená .“Bú/zjest od věčnosti
do věčnosti sám v sobě vždy zjýž.

Na světě se všecko mění. Na jaře kytičky rozkvé
tají a ptactvo vesele prozpěvuje ; pak nastává léto,
kdy ovoce a obilí dozrává; na podzim ovoce česáme,
obilí svážíme, a v zimě konečně příroda odpočívá. —
Na nebi viděti jest někdy množství hvězd, jindy zase
iměsíček se schová. — Ptactvo přilétá z horkých
krajin a po několika měsících zase odlétá. Hled'te,
samá změna! Ba i když pozorujeme samy sebe, po
znáváme, že se měníme. Žádný z vás již není tak malý,
jako když mu byla teprve dvě léta. Nohy, ruce, ústa,
hlava, vlasy, ——vše se změnilo!

V-celičké

přírodě,

všude vidíme samou změnu. jenom Bůh se nemění.
»?a' jsem Hospodin a neměním se,: (Mal. 3, 6.) praví
sám o sobě. Nikdy se neunaví, nestárne, jaký byl
před milliony a milliony let, taký jest až podnes.
Jako se nemění jeho všemohoucnost, tak i jeho dobrota,
láska a věrnost. „Iandělé se mění. Oni čím dále tím lépe
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Boha poznávají, mají víc a více vědomostí. jediný
Bůh se nemění, jest nezměnitelný.
Bůh jest nezměm'telný, znamená: Bůh jest a_dvěčno

sti .....

c Poněvadž je tedy od věčnosti nezměnitelný,

nemění úmyslů svých jako člověk. A přece čteme
v písmě sv. »že Bůh změnil mysl svou, že se rozhněval,
že mu bylo líto něčeho atdm Avšak výpovědi tyto ne

smíme slovně vykládati. jest to pouhé jmenování
vlastností Božích způsobem srozumitelným (lidským).
Bůh se nemění, ale lidé se mění. Užiji podobenství.
Nemocnému na oči zdá se světlo sluneční tak ostré,
že zavírá očí svých, aby nepocítil nových bolestí. Kdo
má zdravý zrak, vítá rád jas sluneční. A přece jest
to jedno a totéž světlo slunečné, které jak nemocnému,
tak zdravému člověku svítí. Podobně je-li srdce člo
věka nezkažené, nýbrž bohaté ctnostmi, připadá mu,
že jest Pán nejvýš dobrotivý; je-li však hříšné, vidí
v tomtéž než/lzčm'tehze'mPánu Bohu přísného a tresta
jíciho soudce. Že tomu tak, dosvědčuje nám Adam a
Eva. Pokavad Boha poslouchali, byli blaženi, když
s nimi rozmlouval; jakmile zhřešili, skryli se před
ním. Hlas, jímž je tak příjemně volal, zazníval jim
nyní strašlivě. Bůh zůstal zjýž— ale prarodiče se
změnili. — A což lid israelshý? Pokud Boha po
slouchali, poznávali jej jako milostivého ochrance
svého, jakmile však proti němu reptali, zdál se jim
býti přísným soudcem; ne že by se Bůh byl změnil,
nýbrž poněvadž se oni změnili.
Sv. Tomáš Xenyóemhýbyl za dětských let nábožným ctitelem Ro
dičky Boží; denně ji modlitbou uctíval. V pozdějších letech
bud' pro práci, nebo z vlažnosti opomíjel Pannu Marii uctívati,
až konečně přestal docela. Následek toho byl, že se mu práce
jeho tak nedařila, jako dříve. Stčžoval si jedenkráte sám u sebe,
řka: »Pane Bože, oproč jsi mne opustil.> Proč jsi se změnil?:
A v tom usnul. Buh na něho seslal sen. Zdálo se mu, že'je
ve škole. Pojednou se zjevila Panna Maria s anděly, chválila
horlivost učitelů a pravila, že kde není učenost sp01ena_se
ctností, marně byla vylita krev Syna Božího. Potom šla, objala
každého žáka a políbila jej. Radosti byl naplněn malý Tomáš
doufaje, že i jemu se té milosti dostane; ale když Maria ,se
k němu obrátila, podívala se na něho přísně a řekla: »Ditě
mé, proč naříkáš, že se Pán Bůh změnil? Ty jsi se změnil!
Kde jsou tvé modlitby dřívější, kde tvá láska k Pánu Bohu?
BUď opět ZbOžný,a Pán Bůh bude s tebouh Chlapec se po
lepšil. — Kdo se tedy změnil.>— Nuže, kdo z vás Pána Boha
urážel, ať se změní a vše napraví. Bůh sa'm jest nezměnitťlny
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49. Co znamená: Bůh jest všudypřítomný?
Bůh jest všudypřítomný, znamená: Bůh je všudy,
na nebi z' na zemi.
Má-li vás pan učitel učiti čtení, počtům, kreslení,
atd. musí býti u vás, čili musí býti přítomen. Před

malou chvílí jsme byli v kostele, byli jsme tam tedy
přítomni; nyní jsme ve třídě, tak jsme ve třídě přl
lamnz'. Zdaž můžeme ve třídě a v kostele zároveň,
neboli v témže okamžiku býti přítomni? Nikoli! Ale
hledte! Pán Bůh může býti zde i v kostele zároveň,
najednou — a on také skutečně jest! A ještě více!
Nejen na těchto dvou místech, Pán Bůh jest přítomen
v jedné a téže době na kopcích, v propastech, ve
skalách a údolích, jedním slovem: všude, na nebi z'na
zemi. Není místečka ve světě, kde by přítomen Bůh

nebyl. Jest tedy všudypřítomný. ')
') Bůh 'e trojím způsobem

noxtí. Svatý

všude:

Snan mocí, jJ'OllL'I/ÚJ'ÍÍ:: b_yl—

ama'š Ayn/'n. (19. 8. a 3.) takto tento

trojí způsob pří

tomnosti
vykládá:
»Představme
si,c tpraví,
>králeplatí
na trůně.
svou jest Boží
přítomen
v celé
své říši, nebo
moc jeho
v celé jl/Iaez'
říši;
vždyť rozkazům jeho jsou všickni obyvatelé říše té podrobeni (musí
ho poslouchati). Z toho důvodu je také Bůh přítomen na nebi, na
zemi a na každičkém místě, poněvadž moci jeho podrobeno jest
nebe a země a každé místo (vše ho poslouchá.) — Avšak král onen
nemůže býti ombuě na každém místě říše své přítomen najednou,
"vte'mže okamžiku, co je na trůně. Bůh naproti tomu jest v téže době,
v tomtéž okamžiku na nebi i na zemi i na každičkém místě pří—
tomen, jak dalece na všechno, co jest a co se děje na nebi i na
zemi a na všech místech, vševídoucím okem svým zírá. Hledí na
všechno, všechno proniká, — tedy všudy, na každém místě, každému
tvoru jest přítomen. Proto pravi Žalmista Páně: »Kamž byc/l zašel
od dne/la [ne'/nga kam b_vc/lpřed tváří Íí'Oll utekl.) Yee/lz'že bye/l tuto/lpí!

na ......

< (Zalm 138, 7—10.) — Podobně nemůže býti král všude

přítomen, co se tkne jeho jmuenaxli, t. j. tělem i duši. Jest j.?OlM/IOJ'ÍÍ

svou toliko na jednom místě, na té omezené prostoře, kterou svým
tělem zau'ímá; v našem .:případě nemůže býti tedy ani v celém

pokoji, ný rž jenom na truně. Bzž/l však

je svojí _ÍJ'OUL'IIÚJ'IÍ
všude,

na nebi i na zemi; jest všude v tomtéž okamžiku, a jest všude
celý a dokonale. Proto sám o sobě praví: »Zdaliž Je „kraje muž
ve .rž/ýšz'e/l: a já Ito neuzřím? Zdaliž nebe a zemi _ja' nenaplňnjz'h
(]er. 23, 24.) Ano, kdyby stvořil ještě tisíce a tisíce světů, podobných
našemu, tu by byl nejen svou mocí a jsoucností, nýbrž i .rzranb_vl
není přítomen. Byt/zad jeho nemůže býti omezena žádnou prostorou,

sahá přes všechny hranice, jest nesmírná.

Proto se praví v knize

jobově: » vaššz'ťjest nad nebem, Illubšz'nežli peklo, jeho míra jes-l delší
než moře.: (job, 11, 8, 9.\ Z toho všeho nesmíme zase souditi, jako
by Bůh byl nesmírná postava, která. by se od země nebe dotýkala,
nebo snad i nebe přesahovala. Poněvadž je Bůh duch, jest u něho

vyloučena veškera rozšiřitelnost; jest na každém místě tak celý,
dokonalý a nerozdílný, jako by byl jenom na jediném místě.

__47_
Když Jakub utíkal před bratrem svým Esauem, v širém
poli připadla naň noc. Bylo mu smutno v samotě. Ale umdlen,
vzal kámen, podložil si jej pod hlavu &usnul. I viděl ve snách
žebřík, jehož vrchol dotýkal se nebes & anděly vzestupující
dolů a vystupující nahoru. Když pak procitl ze sna, udivením
zvolal: » V pravdě Har/bodu: jert ua mil—tětomto aja' jrem uc
věděl! Radoval se, že není sám, ale že Hospodin i zde jest
s ním. Proto ikdyž jste někde samy, a třeba i v noci, nebojte
se. Vzpomeňte, že Bůh je s vámi.

Ano, Bůh jest všude! Vždyť jest to jeden a týž
Bůh, který všude trávě polní, stromům, bylinám a
rostlinám vzrůst dává. Všude zvířatům, lidem potřeb
ného živobytí poskytuje. Všude jest to jeden a týž
Bůh, který velí slunci vycházeti a zapadati, měsíci pra
videlně se pohybovati. Všude jest to týž Bůh, kterýž
všechno stvořil, všechno zachovává a spravuje. Jest na
všech polích, lukách, zahradách, lesích atd., jest ve
všech chatrčích, domech a palácích — jest všude na
zemi. Jest zvláště v kostele; proto se nazývá kostel
»dům Božz'w. Jest též ve vašich srdcích.

»Nez'z'te-lz'ž,

že chrám Boží jste, a že Duc/z Boží přebývá ve vás-.c
(I. Kor. 3, 16.) — Avšak Bůh jest netoliko na zemi,
nýbrž také na nebi. .Vždyť nás naučil Pán Ježíš mo
dliti se: »Otče náš, jenž jsi na uebesz'c/z.<<
Nebe jc trůn
jeho (Is. 99, 1) a země mu slouží za podnoží. Jest
v očistci a konečně i v pekle, ale ne aby tam duše
zavržených oblažoval, nýbrž trestal. Žalmista Páně
volá: »Kamž byc/z zašel od duc/za tvé/zo a kam . . . .c
e Bůh je všudypřítomný, oznámil nám i Syn jeho
Ježíš Kristus. Když jedenkráte přišel k městu Sic/zemu
a u studnice Yakobauy se posadil, přišla z města toho
Saman'táuka &tázala se ho: »Pane, pověz mi, kde se
máme Bohu klaněti: zde na hoře Garizim, aneb
v chrámu Jerusalemskémřa I odpovědě) jí Ježíš:
» eno, věř mi, že přichází hodina, ano nyníť jest tu
(s mým učením), kde se Bohu nebudete klaněti ani
v Jerusalemě, ani na hoře Garizim (toliko, nýbrž
všude). Jest výtah/přítomný. 1)
V.r'uaíiph'tomuartBažz'naplňuje nás : a) velikou rada:—tí.— Bude

vám smutno, až budete vzdáleny od svých rodičů, — až bu
dete samy. Tu vám nebudou moci pomáhati, a přítele do
brého také třeba nenajdete. Vzpomeňte pak, že Pán Bůh
jest iišua'jyářítameu,& že vám pomoci může nejlépe.

Zbožný kněz se plavil s mnoha jinými cestujícími z daleké
»Podobnost
katech. 'Š I.,
str. 6. tepla &zimyc — viz Dr. A. Skočdopole. (Vyprac.
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ciziny do svého domova. Náhle se moře rozbouřilo a ustra
šení lodníci nevěděli si rady, ni pomoci. Kněz v úzkosti své
na všechny strany se otáčejc, spatřil usmívajícího se chla
pečka. »Ty se nebojíšřa vola k němu. »Proč bych se bál,
vždyť je u mne náš tatínek, tam v předu řídí lod'!< -— Proč
se nebál tento chlapec? Ale řekněte mi: Mohl-li otec jeho
bouři utišiti? Kdo to jenom může.> Bůh! Zdaž nás to nena
plňuje rada:-tí? Byl-Ii chlapec vesel za největší bouře, po
něvadž otec jeho byl u něho, zdaž bychom my v neštěstí,
trampotě nemohli tím spíše zvolati: Čeho bych se bál.>Otec
nebeský je u mne a ten mne neopustila
B) Ježto je Bůh všudypřítomeu, chraňme se něco mysliti,
mluviti, činiti, co by Boha uráželo. Když vás něco pokou
šeti bude ke hříchu, zvolejte s Fare/em Egip/rL-jím: »Kterak
bych mohl takovou nešlechetnost učiniti a hřešiti před Bohem,
jenž na mne hledířc Aby nám Pán Bůh skrze anděla stráž
ného připomínal, že nás všude vidí, že jest svědkem všech
našich činů, — vstaňte a pomodleme se: »Ann'ě/r Roš/',
.rtra'z'ee můj.:

50. Co znamená: Bůh jest vševědouei?
Bůh je t'šez'čdoucí, znamená: Bzí/z zví všecko, mz'nule',
přítomne', budoucí; z'í i naše nejtajnější 7/1yšle'nky.
]e-li _na nebi i na zemi, tedy nejen všechno vidí, co
se děje, nýbrž i w' o všem, co se děje. Pán Bůh ví,
co se nyní děje, ví, co se dálo dříve a co se teprve

stane. Ví netoliko, co mluvíme, nýbrž ico si myslíme
a co zamýšlíme. Biz/z ví všechno — jest z'šezzčdoucí.
Ví z) minulé, t. j. co se již stalo. Ví, co se stalo'
před námi. Ví, jak se dařilo vašim rodičům před

mnoha a mnoha lety. Co se před tisíci lety stalo, ví
tak dobře, jako by se nyní bylo stalo. Viděl Adama a
Eva jísti zapověděné ovoce a potrestal je. Viděl, že
Kain zabil bratra Abete. »Krev bratra tvého volá ke
mně o pomstula volal na Kaina.
Ví všechny věci: (5)přítomné, t. j. všechno, co se nyní,
v tomto okamžiku děje. Bůh nás vidí nyní ve škole,
jak se učíme svatému náboženství, vidí vaše rodiče,
ať jsou od vás vzdáleni jakkoli; vidí, co dělají, a ví,
jak se jim daří. Proto praví písmo sv.: :—1Ve7zz't
žádne/zo

neviditelné/zo stvoření před očima jeho, ale všecky věcí
"sou nalze' a odkm/te' očím to/jo, o kterémž jest řeč 7zaše.<<
(Žid. 4. 13.)

Bůh ví také všechny věci: 7) budoucí, t. j. ty, které
se teprve stanou. Ví, co vás všechno ve světě potká.
Ví, zdali se dostanete do nebe. Bůh předvídal (na
před věděl) potopu světa, zkázu města Sodomj' a (;o—
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marf/231, u dopustil tyto tresty na lidi, aby je od hří—

šného života odvrátil. Podobně předpověděl skrze pro
roky narozcní Ičykzepz'tele,jeho utrpení a smrt, jakož
ijeho z mrtvých vstání, nanebevstoupeni a seslání
Ducha svatého. Ze všech předpovědí proroků pozná
váme důležitou pravdu:

»Bú/z 'Z'Í, z' co se stane, z'z' bu

doucí věci.“ Neboť jak by to byli oni svatí mužové
mohli napřed věděti, kdyby. jim to byl Bůh napřed
nezjevil? Ano, Bít/z w' z' věcí budoucí.
Ví i 3) naše yzeytajčzějšz7/1yš/ulky.P10nil<á naše nej

tajnější myšlenky, jako my pronikáme zrakem čistou
vodu a vidíme v ní ryby. »Hmpodm zná myš/cm' sz—

ská,a (Žalm 93,11) dí písmo svaté Bůh \idí hned
když něco ošklivého myslíte, rodičů neposlouchátc
a v kostele se zbožně nemodlítc. Jako by oči měl,
vidí vás vždy a všude. Bůh zná vás lépe, než vy samy.
Bůh viděl závist A'áínovu, zrádné myšlenky j'izz'ášovy.
vražedné plány nepřátel ježíšových — jest t'št'1'71íoizcz'.
zZle' i dobre' ski/Mu- lid/'
J'i'd/t" oko Boží ridi.

Pán Bůh ovšem nemá očí, ale že všecko ví, co se
děje, říkáme, že »o/eo Božz :'s'ec/co vidí.:
Otec si vyšel se synem Františkem na procházku. František
se zadíval na slunko a pak zvolal: »Hle, otče! Kamkoli jdeme,
\šude v patách za námi slunko následuje K(lyb\ mělo oči
mohloby všechny lidi viděti,také' 1prace jejich Otec odpovedel
=Slunce nemá očí; avšak někdo jest nad Sluncem. měsícem
a hvězdami, jenž všechno vidí a slyší, co konámc, a kdyb\
i noc byla, vidí a slyší to. A tento někdo, dítě mé, jest Bůh.
Pamatuj si to slovy:
»Zle' i dobrá skutky lidí
svate' oko Boží vidi.

Slova otcova si František skutečně zapamatoval. Když jeden
kráte šel s chlapci podle zahrady, spatřil v ní zralé hrušky.
Netrvalo dlouho, chlapci přelezli plot a již byli na stlomech.
František chtěl za nimi. Ale v tom si vzpomněl na slova
otcova: »Zle' z“dob/o'. ., a hned šel svou cestou dále. Šťasten
byl František, že si vzpomněl- na slova: »Zle : (n'/oo“
.....
neboli, že Bůh všechno vidí, všechno ví,je vsezvčdouríUchránil
se hříchu!
»BzŽ/zmne udí/c volejte, když vás někdo bude sváděti ku
zlému, »Bů/t mne wdí! pomysletc si, až dábel nás bude po
koušeti, a zvítězíte vždycky!

5.

Co znamená: Bůh jest nejvýš moudrý?
Bůh jest nejvýš moudrý, znamená : Bůh pořádá všecko
tak, že vždycky dasd/me svýc/z !nejsvěte'jšz'clzúmyslůt'.

P. Davidka: Methodický výklad now ho katechismu.
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Kdo z vás by neznal hodiny? V každém příbytku
se skoro nalézají. Hodiny vidíte, ale sotva který víte,
z kolika koleček, drátků a zoubků složeny jsou. Kdy
bychom sc dovnitř podívali, přesvědčili bychom se
o tom. Poznali bychom, že zoubky každého kolečka
do zoubků druhého tak pěkně zapadají, že, kdyby se
vzalo jenom jediné kolečko, nebo se ulomil jediný
zoubek, hodiny by se zastavily. Ten, kdo ta kolečka
.a všecky ostatní součástky tak sestavil, aby hodiny
šly a čas ukazovaly, pracoval moudře.
Moudrý tedy jest člověk, který umí věci tak pořá—

dati, aby dobrého (dovoleného) úmyslu dosáhl. Na
světě jsou mnozí lidé moudří,- umějí pořádati všecko
tak, aby dobrých úmyslů svých dosáhli. Rolník má
úmysl (chce), aby žeň hojnou sklidil. Moudrý rolník
obdělává pole v pravý čas, vyklízí z něho kamení a
plevel, dává na ně mrvu, zasévá semeno dobré a modlí
se za požehnání Boží; dělá všecko pořádně, aby do
sáhl úmyslu svého, žně hojné.
Ale všecka [zda/zámoudmst nic není proti moudmstz'
božz. Někteří lidé jsou moudří, jiní jsou ještě mou
dřejší, ale Pán Bůh nejmoudřojšz', jest nejvýš moudyý,
pořádá všecko tale, že vždycky dom/zuje
lží/ších úmyslův.
Pán Bít/z má úmysly najsvětcý'šz'.

svýc/z nojsvě—

Učili jsme se, že Bůh má vůli nejdokonalejší, nej
lepší. Kdo si ještě pamatuje, co chce Pán Bůh vždycky,
protože má nejdokonalejší vůli? Ano chce vždy jen
co dobrého, co svatého jest. jaké úmysly má tedy,
Pán Bůh? Svaté, nejsvětější úmysly má Bůh, a pořádá
všecko tak, že vždycky dosahuje svých nejsvětějších
úmyslů. A proto je Pán Biz/z uojvýš moud7ý.
Že Pán Bůh jest nejvýš moudrý, poznáváme na pří
rodě čili na stvořeném světě. Nežli jej Bůh stvořil, měl
úmysl. A který byl ten úmysl.>K čemu shoří! Bůh tento
svět;> Budete sobě pamatovati: Bůh stvořil svět: pro
svoji čest a slávu; aby živí tvorové blaha i radostí
požívali. — A Bůh spořádal ve světě všecko tak, že
úmyslu toho i dosáhl a pořáde dosahuje. Ze stvoře
ného světa poznávají lidé, že Bůh je všemohoucí,
nejvýš dobrotivý, nejvýš moudrý, a proto že se mu
klaněti a jemu děkovati mají. A když lidé poznávají
vlastnosti Boží ze stvořeného světa a proto i se Bohu
klanějí a jemu děkují, rozmáhá se čest a chvála Boží

mezi lidmi. A také spořádnl Bůh ve světě všecko tak,
aby Živí tvorové blaha i radostí požívali. Tak na př.
měl Bůh úmysl, aby ptactvo v zimě odletělo. Chtěl,
aby se hmyz na škodu člověka tuze nerozmnožil;
stvořil zvířata, která se hmyzem živí. Věcmi, které
lmijí, kazí se vzduch; stvořil zvířata (krysy, myši,
mouchy), která hnilotin požívají; mouchy a komáři
čistí vzduch, živícc se malinkými, nám neviditelnými
zvířátky (mikroby), která lidskému zdraví škodna
jsou. — Když i jen tyto věci sobě připomínáme, mu
síme zvolati: »Yak velicí jsou skutkové tvoji, Hospo
dino! Všecky věci jsi moudře učinil/w (Žalm 103, 24.)
Bratří Josefovi prodali Josefa do Egypta. Chtěli se mu po
mstiti. A ejhle! Josef stal se správcem země Egyptské a za
chránil celou zemi egyptskou i kananejskou před hladem.
A když Josef dal se jim poznati & odpustil jim, zvolal: »Ne—

lekejte se! Nebo pro zachování vaše poslal mne Bůh před
vámi do Egypta. abyste pokrmy měli a živí byli. Vy jste

myslili o mně zle, ale Bůh obrátil to v dobré. (I. Mojž. 50, ZO.)
Z toho oznáváme, jak Bůh vše moudře zařizuje, jest nqjvýř
moudrý. )

52. Co znamená: Bůh jest všemohoucí?
Bů/z jo všemohoucí,
z zomz z' všecko, což jest;

znama/zá:

Bit/z stvořil

nebo

může offo/eo, což/eolz' c/zoo.

Někdy se roznemůže dítko a přivolaný lékař praví
Kdo nám může v takových pří—

že nemůže pomoci.

padech pomoci, kdy pomoc lidská nedostačuje? Toliko
Pán Bůh, neboť jest všemohoucí. Proto pravil archanděl
Gabriel k Panně Marii, když jí byl oznámil,—že bude
matkou Syna Božího: »U Boha umí'm'c nemožné/zo.:
(Luk. ], 37.)
Nejlépe ukázala se i'fl'lllo/IUIINIOJ'I
Baf-šískrze stvoření světa.
Jenom L'Íl/ě/,-a již bylo nebo a země. Učinil, stvořil všechno
z njčeho. Jenom c/ltěl, a již zde bylo. co chtěl.

Rekni mi, co stvořil Pán Bůh prvního dne? C0 druhého?
Třetího? Čtvrtého? Pátěho.> Šestého? A naposledy? A zčeho
stvořil všechno? Z ničeho! Dobře “tudíž zvolal žalmista Páně
J'í'. David.-

» Všecko, cožkolz' dice

17'0.\y1>od1'n,
o'im' ua

nel/i, na

zemi, v moři i ve vše:/t propadat/t,: (Žalm 103, 24.\ Podobně
píše .ro. Ambrož: »Tážeš se, v jak kratičké době stvořil Bůh
svět? Slyš! ,V okamžiku? Rozkázal, a již bylo vše hotovo.<

") So. Augmtin praví: »Vstoupí—linevědomec do dílny uměl
covy, pomyslí si věru, že jest tu mnoho věcí zbytečnýéh, & kdyby
se některou z nich poranil, řekne, že jsou tam věci přímo škodlivě.
Ale umělec se jenom usměje rozumu jeho.: (Spirago)
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'O lidech nemůžeme nikdy něco podobného tvrditi,
Truhlář musí míti dřevo, zedník kámen, kovář železo,
obuvník kůži, kladivo, nůžky atd., má-li něco zhoto
viti. Také nemohou lidé 7:oleamžz'hu předměty zhoto
viti. Ba lidé nemohou vůbec ani některé věci vyrobiti.
Kdo z nás by mohl rozkázati burácejícímu větru, aby
se utišil?
Jistý král za časů starodávných, jménem Filip, byl jednou
s malým synem svým v lese, ano tu najednou silně pršeti
počalo. Syn často slýchal o svém otci, že velmi mocný jest a
mnoho může. I vzpomněl si nyní na to a řekl: :Otče, poruč
aby pršeti přestalo.: Král Filip odpověděl: »Milé dítě, toho
já nemohu; to může jenom nejvyšší Pán na nebi a na zemi,
kterýž .ra'm všemohoucí jest a všecko učiniti může, cožkoli

cheec|

Mocný král tento nemohl, a žádný člověk nemůže
učiniti, aby přestalo pršeti. A podobně žádný člověk
nemůže udělati, aby pršelo, anebo aby slunce svítilo;
nemůže udělati ani nejmenšího broučka živého, ani
stébla, ani jediného zrnečka písku. Bůh stvořil celý
svět, on jediný může také nyní učiniti, cožkoli chce,
a nic není, čeho by nemohl učiniti. jen chtěl, a přišla
potopa na hříšný lid, a zhynula všeliká bytost živá,
která byla na zemi, od člověka až do hovada, od ptáka
až do červa v prachu. Bůh chtěl, a oheň a síra spálily
města Sodomu a Gomorrhu s bezbožnými obyvateli
i všecku vůkol krajinu na prach a popel. Bůh chtěl,
a na pyšného Faraona a jeho lid přišly strašlivé rány;
voda se proměnila v krev, žáby přikryly zemi Egypt
skou, štěnice, mouchy, mor, vředy se dostavily, tak
že zhynula všecka hovada Egypťanům. Přišly kobylky
a všechno pohubily; tmy trvaly po tři dny. Bůh chtěl,
'a zemřeli od prince králova až do prvorozeného syna
nádenníkova všickni prvor'ození synové. _ Bůh chtěl, a
rozestoupilo se moře a voda stála jako zeď; horký
vítr vysušil cestu a Israelští přešli suchou nohou. Bůh
chtěl, a moře se zayřelo a pohřbilo vojska F araonova.
Poznali jsme, že Bůh nám netoliko chce pomoci,
nýbrž i může. Kdyby se otec nebo matka roznemohl
a lékař nemohl pomoci, — kdo je může uzdraviti.
Nebo kdyby se velký oheň vzňal a lidé nemohli ho
uhasiti, — kdo to může? K Bohu se tedy utíkejte ve
všech strastech, on může pomoci, kde sami nemůžeme
!) Dr. Skočdopole:

»Vypr. katech.< I. díl, str. 30.
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ani jiní nemohou. Když v létě neprší a země jest vy
prahlá a rolník nemůže oratí, kdo nám může pomoci?
Bylo to před 800 lety když divoký národ Tatarů chtěl
nasim předkům majetek vzíti a \'last naši popleniti. V krátkém
čase dobyli sousedních říší: Ruské, Polské, Slezské a zasta
vili se na samé hranici vlasti naší. Tu náš král Václav II.
vypravil proti nim vojsko; bylo ho méně než Tatarů, ale vo
jáci naši důvěřovali, že jim Pán Bůh.pomůže. Nedaleko města
Olomouce ohradili se rfa posvátné hoře Hoxtýne' a odtud bojo
vali statečně Ale zdálo se, že budou přemožení, neboť ne
přátel bylo mnoho, a kromě toho nebylo tam žád'né vody.
Žízní trápení jsouce a skoro vysílení, odebrali se do kapličky
_l/latky Boží a tam na kolenou se modlili, aby se Panna Maria
přimluvila, a Pán Bůh jim seslal déšť. V krátké době vyvstal
na obloze mrak. a brzy hojně pršelo Křesťané se posilnili a
s důvěrou, že jich Pán Bůh neopustí, zazpívali píseň sv.--Vá
clavskou, udeřili na Tatary a šťastné je přemohli. To se stalo
jen s pomocí Boží a na přímluvu Panny Marie. — Pamatujte
si tento příklad! Pán Bůh nám vždy pomůže, když budeme
v něho důvěřovati a s kajícím srdcem se k němu modliti a
Panny Marie o její přímluvu prositi. Vstaňte a pomodlíme se:
»Pod ochranu Tvouc nebo: »Doufám a důvěřuji. .:

53. Co znamená: Bůh jest nejvýš svatý?
Ilit/t jest nejvýš svatý, znamená: Bzí/z e/zce a miluje
jenom dobré a zlé/zo nenávidí.
Bůh miloval Abete, poněvadž byl zbožný a poslušný,
nemiloval Kaz'na, poněvadž skutkové jeho byli zlí.
»I shlédl se zalíbením Hospodin na Abela a dary
jeho; na Kaina pak a na dary jeho neshlédlx
l rny tak činíme. Milujeme toho, kdo dobré věci
činí, a nechválíme, kdo koná zlé.
A odkud to? To pochází od Boha. Bůh to byl,
jenž nám v srdce naše hlas svědomí vštípil, který nás
radostí naplňuje, když konáme dobro, bázní a úzkostí,
když jsme zhřešili. Volá k nám: »Svatz' budte, nebo
]a' svatý jsm/m (III. _Mojž. 11, 44.) Bůh to jest, který
nás tak stvořil, že si přejeme a e/zeeme dobré věci
konati &zlých nenávidíme. A kdo vždy a všude dobré
clzce a mzluje, zlo nenávidí, nazývá se »svatýa. Bůlz
jest svatý, neboť: »eltce a mzlztje jenom dobré a zlé/za
ne1zavzdz.<<

Dobrý otec chce také, aby děti jeho byly dobří
lidé a jemu radost dělaly. Proto dětem říká, co dobré
jest a co zlé; co mají činiti a čeho se varovati —
rozkazuje a zakazuje jim. Podobně jedná Pán Bůh
s námi. již prvým lidem řekl, co mají činiti a čeho
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se mají varovati, aby dobří zůstali. Mluvil s nimi tak
přátelsky v ráji, jako dobrý otec s dětmi svými; po
učoval je, dal jim přikázaní: »Se t'ŠťlÍ/Jč/ZO
stromu raj
ske'lzojez, ale se stromu prostřed 'raje ať nejzíš'; nebo
:) kterýkoli bys den s něho jedl, smrtí umřešlx ještě
lépe poučil Bůh lidi později, co mají činiti a čeho se
varovati, když jim dal »desateroa. Ba, aby lidé neza
pomněli, co jest dobré, a jaká jest jeho vůle, poslal
k nim mnoho zbožných mužů, které proroky nazý
váme; ti měli lid v dobru utvrditi. Naposledy mluvil

k nám skrze jediného Syna svého ježíše Krista. Tomu
zvláště rozkázal, aby nás naučil dobro konati a zlo
nenáviděti.
C0 ckce Pán Bůh? jak se proto nazývá? »Ckce a
miluje jenom dobre' a zlí/to nenávidí,“ proto sluje
»sí'rztýa.
l vy máte jenom dobré c/ttz'tz'a milovatz' a zle'lzo nená
z'z'dčtz'. jest to ovšem mnohdy obtížno, ale chceme—li

v nebi se jednou radovati, musíme tak činiti. Za tou
příčinou, aby snáze dobro konati & zlého se varovati
mohli, opustilo tisíce a tisíce mužů a žen, jinochů a
dívek všechno, co měli, a odebrali se do samoty, aby
snáze Pánu Bohu sloužiti mohli. Kolik se jich jen do
krajin divokých národů odebralo a tam při hlásání
slova Božího krev proliloř! Ti všickni se nyní radují
v nebi. Pokud byli na světě, nebyli také prosti úplně
všech hříchů, ale ——u Pána Boha jest tomu zcela
jinak. V něm jest nejzyšsz' svatost, žádného hříchu se
nikdy nedopustil.
Mluví-li se přece v písmě svatém, že se Bzí/z ro,:
Ílttči'al, litoval, co učinil atd.a, chce se těmito obraz
nými slovy naznačiti jeho nelibost nad zlým činem

lidským a jeho trestající spravedlnost. )
Přečteme z katechismu tuto vlastnost: Bůh jest nej
') Byli dva otcové a obapóslali syny své do rozličných měst.
Po čase uslyšeli, že oba synové učinili něco zlého. Prvý otec vzal
na vědomí zprávu tuto zcela lhostejně a pravil: »jen když si poctivě
chléb vydělává přestupek jeho nic neníh Druhý otec byl však ve
lice zarmoucen a rozhněván na syna, nikdo ho nemohl am upok0jití
Který z obou těchto otců syna svého více miloval.> Druhý!
Proč se tedy iozhněval? Zajisté jen proto, že miloval více dobro
(spravedlnost) než prvý. Nebyl--li tudíž ani k nám Pán Bůh nejvýš
dobrotivý, kdyby byl lhostejný, když se děje zlo. (Dr. ]. Schmitt,_

I v 95)
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výš svatý, znamená : Bůlz chce (! miluje jenom dobré
a. zlé/za nenávidí.
jak nás to blaží, že je Bůh nejvýš svatý! Nehledí
na osobu; ať je kdo bohatý nebo chudý, vznešený
nebo prostý, hezký nebo škaredý, to jest věcí vedlejší.
Bůh hledi jen na srdce a miluje každého, kdo dobré činí.
Bůh miloval Fare/"a, ne že měl pěkné roucho od otce, nýbrž
pro jeho nevinnost a zbožnost. On to jest, jenž pravil k pro
roku .S'amuelovi, když jej poslal k below, aby ze synů jeho
jednoho za krále pomazal: n.\'z/1/ed'„(I obličej, ani na v_yrokost'
j)./.i'lazyjc/w; neboť jzí J'Olldílll ne dle vzezření člověka, ale dle

.vl'd'a'x-A tak se stalo, že byl nejmladší syn Isaiův, David, za
krále v Israeli vyvolen a posvěcen. ——
Panna Alaria nechtěla
bohatství. Pocházela sice z královského rodu Davidova, ale
byla chudá. A' řece ji Bůh povýšil nade všechny dcery krá
lovské. ——
Sv. are/' byl chudým tesařem. A přece byl za otce
Pána ]ežíše vyvolen. Jména mnohých knížat zanikají, avšak
památka světce rv. jaxe/zz jesb od veškerého křesťanstva
oslavována. — [pastýř—ibetlémští byli chudí; ale Bůh je vy
znamenal pro jejich zbožnost přede všemi knížaty.
Ze u Boha má největší cenu zbožné srdce, dobře pochopil .rv.
Ala/"Nm. Aby se snáze k Pánu Bohu dostal a „malým .rc .rtal,
zřekl sc titulu \'évodského a všeho bohatství, jimž oplýval.
Vstoupil do kláštera v Římě; zde vypukl náhle hrozný mor,
který schvátil na tisíce a tisíce obětí. Sv. Aloin'm nemocné
sám obsluhoval, sám jim pokrm nosil, vlastníma rukama je
čistil, až sám za krátko v noci na den 21. června v stáří
23 let zemřel. Duše jeho odletěla jako bílá holubička k Otci
nebeskému a nyní se raduje s kury andělskými v nebi. —
Zdaž si nepřejete i vy jednou s anděly zpívati: »Svatý, Svatý,
Svatý, Harpodiu Bzí/z ztídupův.: (Isai. 6, 3.) Chtějte, milujte a
konejte dobré, varujte se zlého a dočkáte se toho. Vstaňte &
pomodlíme se: »Anděle Boží, strážce můjlc

54. Co znamená: Bůh jest nejvýš spravedlivý?
Bůlz just nejvýš spravedlivý, znamená:
O(I'lllěňíljťa 5/1! tract, jal: kdo zaslu/zuje.

Biz/z dobré

Bohatý pán měl dva služebníky. jeden z nich mu
sloužil 50 let věrně a miloval jej jako vlastního otce.
Druhý služebník pána svého šidil, kde jen mohl, ba
jedenkráte chtěl jej i'zabiti. A poslechněte, co se
stalo! Včrného služebníka kázal pán jeho do tmavého
žaláře uvrhnouti a silnými řetězy ke zdi přikovati.
Onoho nevěrného, podvodného, ač o všech šibalstvích
jeho věděl, kázal,voziti ve svém kočáře, koupil mu
krásné šaty a dal mu tolik peněž, co si jen přál.
Táži se vás: jednal ten velmožný pán dobře? Kdo
zasluhoval spíše krásných šatů, . . . . kdozasluhoval
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odměny? Který měl býti trestán? Neboť jenom spra
vedlivý člověk zaslu/zuje odměny a zlý trestu. To nám
praví již náš rozum. Sám Bůh to byl, jenž nám tento
cit do srdce vštípil. On to jest, který k nám volá:
»Dobrý člověk musí býti odměněn, zlý potrestán!
Kdo tohoto hlasu Božího a tedy hlasu svědomí po
slouchá & dle možnosti dobre' odměňuje a zle' tresoe
nazývá se spravedlivý. Jinými slovy: Spravedlivý se
nazývá,
osobu.

kdo každému da'va', co mu 7zdležz',_1ze/zleděna

Kdo .robe'dává, co mu náleží, jest k „robě:pravedlz'vý. Kdojz'
ne'/nadává., co mu náleží, jest kjiue'mu spravedlivý. Obé činí
Bůh. .) Dává .robě, co mu náleží, že se jakožto svrchované
dobro poznává a miluje, a chce, aby jej všickni lidé milovali,
jemu se klaněli & jej poslouchali. Dává i lidem, co jim ná
leží, když dolu—ěodměňuje a zle' lrcsre.

A tak jednal vždycky Bůh a proto se nazývá „tp/“avedlivý.
.\'e//ledz' na a_i—obu,
nýbrž na .rkutley. Písmo sv. praví: »Bez při
_,iímdui arab .roudz' podle .rkntkzž jedno/lo každe'lzo.c (I. Petr 1, 17.)

.-\ jinde:

»Bů/i odplatíjednomu každevm dle skutků jel/o; těm,

kteříž .r !rpělivortí v dobrém .rkutku .rla'zgva cti a neporušenorti
Mez/aji, životem věčným; těm pak, Řťťřl'ŽjJ'Ou .rva'rlivi a gepova
lují pravdě, ale věří nep/“avoxti, lměr'mi a uevu'lorlz'.: (Rím. 2,
(')—S.) Balm/er. a eli/id)? Lazar-,a »Ío/M. (čl. 29).

Ano,.Bů/z jest spravedlivý, vždyť zachránil spravedli—
vého Noema s jeho rodinou a lidstvo zlé zahubil po
topou. Dobrým synům Noemovým Semovi a _*7afetovi
požehnal, C/za'ma zlého potrestal. Bůh poslal anděly
zachránit počestného Lota; hříšné pak lidstvo Sodomy
a Gomorrhy zničil ohněm a sírou s nebe. Bůh se po
staral, aby ýosqf ze žaláře byl vysvobozen, v roucho
kmentové přioděn, zlatým řetězem a prstenem ozdoben
a zástupcem královým ustanoven; jeho nehodní bratři
byli žalařováni. Biz/i jest spravedlivý. Poznaly jste to
i_ze životopisu Samuelova. Byl zbožný a hodný; proto
se líbil Hospodinu i všemu lidu Zlí synové. Heliovi
()fni a Finees byli zabiti ve válce. Zbožný a pokorný
[)avid stal se králem, pyšný obr Goliáš byl od něho
přemožen.
Bylo to po válce (francouzské), kdy zraněný vojín p'řivczen
byl do nemocnice. Měl obě nohy i ruce usekány. Když kněz
k němu přišel, aby jej potěšil, řekl mu: »Ach, duchovní otče,
chcete mne potěšiti? Zasloužil jsem "si toho neštěstí, jež mne
potkalo. Slyšte! Když jsme byli na pochodu proti nepříteli,
.) S; Thomas, Summa ]. q. 21. a. 1. ad 3.

přišli jsme k nevysokému návrší, a tam stál kříž. Já ve své
bujnosti hříšné vyšplhal jsem se na posvátné dřevo kříže a —
uťal jsem šavlí obě ruce a nohy Pánu Ježíši. V brzku na to
utkali jsme se s nepřítelem a já přišel o obě ruce a nohy.
Zasloužil jsem si toho. Bůh mne potrestal právě na těch údech,
kterými jsem jej tak velice zneuctil.

Ve světě ovšem často vidíme, že člověk dobrý ne
bývá vždy na zemi dle zásluhy odměňován, nýbrž že
dobrému se vede zle a člověku hříšnému dobře. Viděli
jsme to na onom věrném služebníku, o němž jsem
vám-na počátku hodiny vyplavoval. Tak se děje "aždo
dnes. Mnohá dobrá matka má bídu, jest nemocná a
lidé zlí ji pomlouvají; mnohý zase nejdeani \ neděli
a ve svátek do kostela, doma hubuje, na Pána Boha
si ani nevzpomene, je bohat a každý se mu z daleka
'uklání. Ale bude tomu tak i na věčnosti? Písmo sv.
praví: »Přz'jde hodina, v kteroužto vize/mí, kteříž
v krobíc/z jsou, uslyší klas Syna Boží/zo, í půjdou,
kteříž dobře činili, mz „vzkříšení života; kteří z/e' činili,
na vzkříšení soudu.“ (jan 5,- 28—„29.) — —

Když soudce dobré odměňuje a zlé tresce, nazývá
se spravedlivý. Avšak na světě nemůže žádný soudce
dobré tak odměňovati a zlé-trestati dle zásluhy &
provinění člověka. Neboť soudce neví všechno, co ten
neb onen dobrého a zlého učinil, a ani nemůže (nemá
tolik prostředků), aby každé _dobro a každé zlo od
měnil a potrestal. U PánaBoha jest tomu však jinak.
On všechno ví a všechno může, jsa vševědoucí a vše
mohoucí; každého dle zásluhy odplatí. Proto se na
zývá nejvýš spravedlivý.
Varujte se zlého, varujte se hříchu! Bůh trestá
hřích věčnými tresty. Šťastně budete umírati, budete-li
vždy konati dobro, budete-li ctnostni.

55. Co znamená: Bůh jest nejvýš dobrotivý?
Bít/z jest my'výš dobrotivý, znamená : Bů/z -jest pln
lásky ke svým tvorům; všecko dobré máme “od ne'/zo.
Za časného jitra letního zvolal k dětem svým stá
rostlivý otec: »Vyjdeme _si na procházku, a já vám
ukáži veliký stůl„ na němž připravena jest každodenně
strava pro tisíce „a tisíce lidí; _ano i všechna zvířata

se mohou nasytiti z pokrmů na tomto stole uchysta
ných.: Děti se hbitě ustrojily & byly plny radosti a
nedočkavostí, až spatří onen veliký stůl.

Vyšly na vysoký kopec a když se rozhlížely do
širého, krásného údolí, pravil otec: »Hle, milé děti!
Tato země, kterou vidíte před sebou, jest onen velký
stůl, jejž jsem vám slíbil ukázati. My všickni s něho
jíme: Bůh otvírá ruku svou a naplňuje všelikého živo
čicha požehnáním.< — Děti byly dojaty vypravováním
otcovým; chválily a velebily Boha, a kdykoli se mo
dlilypřeafjídlem apo jídle, stávalo se to s větší zbožnosti.
Jak dobrotivý jest k nám lidem a ke všem živočichům
Otec nebeský! Svatý apoštol Pavel (I. Kor. 4, 7) táže
se každého člověka: »Comás, čehožjsz' nepřijal? Pale/ž
jsz' přijal, proč se clzlubz's',
jako bys byl nepřzjalh Stromy
ovlažuje deštěm a krášlí květem, polní kvítí přiodívá
v tak krásný šat, že ani nejdovednějši umělec podobného
cos nezhotoví. Proto volá Ježíš: »Po/zled'te na ptactvo
nebes/ee, žet' nesejz' am' žnou, am' shromažďují do sto
dal, a Otec váš nebeský lermz'je. Nejste-li pak oy
„mo/zemdražší, nežlz om? Pat; te na km'ťzjia/ní, kte7ak
mrte: nepracujeť am prede. P7am'mť vám, že ani Ša
lomoun ve všz slávě sve tak odz'n nebyl, jako jedno
.: m'a/z.Poněvadž tedy trávu polní, kteráž dnes jest a
zítra

do pece z'lzozena být/a', Bít/z tak ozz'z'z'a',čím více

wish (Mat. 6, 26—30)
Bůh jest pln lásky ku zvířatům. Jako se stará 0 po
travu orlu na vysokých skalách, tak nezapomíná ani
na nejmenšího červíčka. Ptáci nesejí, ani do stodol
ncshromažďují, a přece jest o ně v zimě, v létě po
staráno. Bůh se jim postaral o výživu a také jim přeje
radosti. Ptáci si prozpěvují, ryby se ve vodách pro
hánějí, všude samá radost.
Zvláště však jest pln lásky k nám lidem. Kamkoli
pohlédneme, všude vidíme jeho dobrotu. Skýva chleba,
již vám matka dává, jest dar Boží. Neboť Bůh dal
vzrůst obilí na poli; člověku pak dal rozum & naučil
jej, jak má z obilí dělati mouku azltétO chléb. Mlýn
ský kámen, který obilí rozdrcuje, také jest dar Boží.
Oheň, jímž chléb se peče, jest právě tak dar Boží,
jako dříví, jehož při ohni užíváme. Vlna, z níž máte
šatstvo, jest dar Boží. Bůh to jest, jenž dává nejen
čeho k živobytí potřebujeme, ale přeje nám též ra
do'šti. Slunc'e, měsíc—'a—hvězdy,celá obloha nebeská —

ano nebe nad námi a země pod nohama našima
zvěstuje nam dobrotu Boží. Vaše oči, jimiž vidíte, vaše
ruce, jimiž můžete pracovati, jsou dary Boží.
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Otec nebeský je ne:/výš dobrotivý ku všem lzdem na světě.

jako slunce eho osvětluje paprsky svymi i chatrč žebrákovu
i palác boháěův, tak dary přehojnými obdaruje pána velmoc
neho i člověka prostého. Káže témuž slunci vzcházeti nad
spravedlivým 1hříšníkem, déšť sesílá na pole, ať náležejí komu
koli.
Pán Bůh není jako my lidé, aby radostí a štěstím naplňoval

nás jen někdy; od věků na věky trvá jeho dobrota. Hned
prvnimu člověku byl dobrotivým otcem; dal mu krásnou za
hradu k obýváni, mluvil s ním a sám byl jeho učitelem. Před
vádčl mu zvířata a naučil Adama je jmenovati. Dal prvým ro
dičům rozkošný ráj s krásnými stromy, s nichž mohli pojídati
nejchutnější ovoce, kdykoli se jim zachtělo. Jenom jeden strom
vymínil si, s toho zakázal ovoce trhati Chtěl, aby Adam a
Evva si zasloužili poslušnosti blaženost věčnou. — Dobrotivý
Otec nebeský to byl, jenž řekl k Noe/nom. »Vejdi do archyh
Sám zavřel za ním dvéře, vše učinil k jeho zachránění. —
A kolikrát poznal .fl/zy'žz'šdobrotivost Boží.> jaká bázeň jej na
plňovala, když prchal před králem, jenž jej chtěl usmrtiti.
Utekl do Egypta, a Bůh se mu postaral o příbytek u kněze
ýet/zm. —-Nesčíslná jsou dobrodiní, jež prokázal mí;odn umel
.rke'mu. Vvsvobodil zázračně židy z moci Faraonazqy. ukazoval
jim cestu na poušti, sytil je chlebem s nebe, a přivedl je ko
nečně do zaslíbené, mlékem a strdím oplývající země Seslal
jim srdnaté muže: Gedeona, _7e/le-l/a, SamJomz a Sal/mele, ab)r

je vyprostili od nepřátel. A když později zajati byvše, do
vzdálené země (Assyrie) odvedeni byli a mnozí z nich neměli
jisti, vzbudil jim dobrotivý otec nebeský milosrdného Ybbz'cíxe,
který lačné sytil, nahé odival & mrtvé uctivě pochovával.

J

Ač jsou rodičové vaši k vám velice dobrotiví a
rádi by vám na světě všecko snesli, — přece toho
nemohou. Zdaž mohou vám na př. hříchy odpustiti
a uvésti vás do nebe;: Ale Pán Bůh může to učiniti.
Proč seslal jednorozeného Syna svého na svět? Proč
se vtělil Pán Ježíš? ' Proč ustanovil každému člověku
anděla strážného? O, může-li býti člověk tak dobro
tivý jako Pán Bůh? Proto máte v katechismu: Bit/z

jest nejvýš dobrotivý.
Že Bůh jest k nám daleko dobrotivější, nežli lidé,
poznáte ještě z příkladu.
istý hrabě si dal vytesati krásného mramorového anděla.
K yž byla socha hotova, postavil ji ve své světnici. Na levé
ruce měl anděl zavěšený na hedvábné nitce stříbrný, a v pravé
na řetěze démanty posázeném zlatý prsten. Princ i princezna
se tázali, co by prsteny znamenaly. Hrabě odpověděl: »Kd'o
z vás uhodne, co oba tyto prsteny znamenají, obdrží je darem :
. »To je snadné, . odvětil princ. »Prsteny vyo'brazúji přátelství
a lásku.: »Dobře,c odpověděl otec; »ale proč jest jeden ze
stříbra a druhý ze zlata? A proč visí stříbrný na hedvábné
nitce, & zla na řetízku démanty posázeném? Princezna O(l
povčděla: » třibrný prsten označuje přátelství a lásku lidskou
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t.j. tu, kterou člověk člověku prokazuje. jest zavěšena na
nitce, kterou snadno př'etrhnouti lze Zlatý prsten jest obraz

lásky Boží, t. j. uka'zuje nám, jak nás Pán Bůh miluje. Tato
jcst pevná, ba nelze ji ani zrušiti.c »Uhodla jsi,: odpovídá
otec »Kéž byste se vždy snažili více milovati lidí, než oni
\ás inilovati budou! Kéž bychom Boha tak milovali, jako Bůh
miluje nasla Na to daroval hlabč stříbrný prsten princi a zlatý
princezně.

Avšak můžeme říkati:»1>ů/z jest nejvýš dabrotwý,
kdjž vidíme, že na lidi tolik nehod a křížů sesílá?
Ano!
1. Nehody, neštěstí a psoty si často lidé sami při—
vodili; Ten tam stůnč, že mnoho pil, kouřil, tanco—

val anebo ještě něco horšího tropil. Teď ovšem na
říká, jako by jej Pán Bůh pronásledoval. Zdaž se ne
podobá děcku, jež chtělo krásnou'růži zničiti & při
tom upadlo do trní a popíchalo se? Teď ovšem také
pláče a naříká, hubuje na lůŽÍ, ale pioč tam lezlo?
2. Člověk zapomíná na Pána Boha, když má všeho
dost a dobře se mu vede. jakmile však ho nehoda
stihne, vzpomíná na Boha a prosí (modlí se) o pomoc.
Kdyby nebylo ve světě tolik bídy, nemocí a proná
sledování, nebylo by ve světě také tolik lidí dobro
činných, i'itrpných a pokorných. Co my mnohdy za
trest pokládáme, bývá výborným lékem pro nás. jako
otec, když má nemocné dítko, a lékař mu předepíše
tip/ej lék, podává jej dítku svému a nutí je, aby uží
valo, byť křičelo sebe více — tak také činí Otec ne
beský, když na nás sesílá trampoty. Ví zajisté, že
uti pem přiměje nás k modlitbě, a tato že ná_m otevře
království nebeské.
Pamatujte na to; a ať vás v životě potká cokoli,
dekujte za to Bohu, vědouce, že jest m7'ýš dobmtwý,
a že neštěstí proto sesílá, aby duši vaši snáze uzdravil.
. .S'zv.1\or/1wt,náš český patron, narodil se v městě Santenu
l_Xantcn) ve vé\ odství Klévském v Porýní. Pocházel z rodičů
\clmi zámožných. Byl pečlivě vychován a pro své výborné
\lohv o ravn0\ al rodiče své k nejlepším nadějím. Byl miláčkem
císaře gun/fulin l'. i jeho dvořanů, ale při tom zapomínal na
nesmrtelnou duši svou. Honil se po zábavách a tělesných
rozkoších Klesal čím dále hůře a byl by jistě zahynul, kdyby
se nad ním Bůh dobrotivý nebyl smiloval.
Za krásného letního dne vyjel Vorbert koňmo, provázen jsa
obstáilým sluhou, do vsi Vien/mu, kde se měla téhož dne se
jíti společnost mladých šlechticů na hlučnou zábavu. Pojednou
se zahalila obloha černými mraky, hrom burácel a blesky se
křižovalv. IVa/belt pobodl koně a hnal se úprkem ku předuf
aby se dostal někam pod střechu. Sluha provázející jej volal
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marně: :Pane, co počínáte.= Obraťte se, neboť mocná luka
Boží jest proti vámh— Pojednou sjel za strašného rachotu do
země blesk přímo před jezdcem. Kůň se vzepjal a svrhl -Vor
ber,!a jenž potom téměř hodinu v mrákotách na zemi ležel.
Kdvž se probral ze mdlob přemítal jak blízek byl smrti a

\zpomínal svého dosavadního hříšněho živ.ota Blesk, jenž ho
omráčil, otevřel mu oči a osvítil jeho duši I pocítil \; srdci
hořkou lítostva povzdechnuv hluboce, vypravil ze sebe slova,
jež druhdy S'twel cestou do Damašku vyřkl: »Panc, co chceš,
abych činil?: Bvlo mu, jako b\ zaslechl hlas: »Ustan od zlého
a čiň dobrélc -"'\a/ba// se změnil rázem Vrátil se neplodlenč
domů a stranil se od tohoto okamžiku všeho svčta. Žil kajicně.
Po dlouhém tuhém pokání vysvěcen jest na kněze. jsa pali;
knězem, procestoval mnohé krajiny, všude pokání zvěstuje. ')
Zdaž nebylo ono neštěstí, jež Pán Bůh na Jí-"'\01/)L'IÍ(Zse
slal, vlastně štěstím. Poprosme i my dnešního dne Boha Ile/výš
dob/otizre'lla,by nám dal milost, abychom všechno trpělivě sná
šeli, bychom dubio/nm! jeho ve všem poznávali a jednou se
s ním v nebi radovali.

56. Co znamená: Bůh jest nejvýš milosrdný?
Bůh jest nejvýš mz'losniný, znamená : Bůh rád lzřz'dzy
odpouští a zlí od nás odvrací.

Koho nazýváme milosrdným .PMilosrdným nazýváme
toho, kdo má útrpné srdce, kdo se rád smilovává
nad žebrákem, nad člověkem trpícím a nešťastným a
dle možnosti jim pomáhá.
Největší neštěstí pro člověka jest hřích, poněvadž
na něho přivádí zlé netoliko na čas, nýbrž na věky.
Hříšník jest nejvíce nešťastný tvor na světě. Proto
trestá Bůh hříšníky někdy již na tomto světě rozma
nitými pokutami, a zemrou-li ve svých hříších, bude
se duše jejich na věky v pekle trápiti. Zdaž sami
sobě nedělají své neštěstí?
Nad člověkem v bídě postaveným a nešťastným
smilovává se Bůh, a jest ochoten zlé od něho odvrá
titi, vidí-li, že mu to bude ku spasení pomáhati; proto
říkáme: Bů/z jest mz'losrdný. Ve své nezměrné lásce
jest ochoten Pán Bůh nám více pomáhati a zlé od
nás odvraceti, nežli si mysliti můžeme, a proto říkáme,
že jest nejvýš milosrdný. Zdaž to mohou lidé? Nikoli!
Vidíme sice, že mnozí lidé mají též útrpnost s žebráky,
zarmoucenými a všeho druhu nešťastnými ; pomáhají
jim dle možnosti. Vidíme, že rozhněvaní lidé si od
pouštějí, jsou k sobě milosrdni. Ale vedle toho _po
.) Církev vítězná pag. 520.
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zorujeme také, že mnohý člověk druhému pomoci
nechce, ba mnohdy ani nemůže. Bůh však pomáhá
vždycky; odpouští nám též hříchy vždycky, když jich
litujeme & míníme se polepšiti. Tuto lásku, neboli
toto milosrdenství není nám povinen Pán Bůh pro
kazovati, a činí-li to přece, jest to pouhá milost. Proto
se nazývá nejvýš milosrdný.
Bůh nám rád hříchy odpouští, t. j. Pán jest !: nám
nzí/osrdný, smilovává se nad námi a proto nás 1. k pa
kanívoíá (leckdy zázračně, jako sv. Norberta) ,' 2. upo
slcc/znf-lz'hříšník hlasu jf/za, odpustí mu.
Bůlz volá hříšníka lepolepšení.- milostí svou, hlasem
svědomí a rozmanitými jinými věcmi, jako na př. ká
záním,\ dobrou knihou, neočekávaným úmrtím přítele
atd. Milosrdenství Boží naznačeno jest v podobenství
o »Dobre'mpastýřů, 0 »Marnotmtncím synm. Bůh na
něho seslal hlad, nouzi atd. jen proto, aby jej přivedl
na dobrou cestu. Učinil to z lásky, byl k němu nej
výš milosrdný.
Bůh odpouští hříšníku, když hříchů lituje a má
opravdovou vůli se polepšiti. Odpouští mu také trest,
jehož za hříchy zasluhoval, přijímá jej opět za své
dítko.
Když prarodiče zhřešili a potom litovali přestupku svého,
smiloval se nad nimi a odpustil jim. Přislíbil jim také Vyku
pitele, aby je vymanil z bídy, do které je hřích uvalil. — Bůh
se smiloval nad Davidem, odpustil mu provinění jeho, protože
jest milosrdný. — Prorok Nat/zau z rozkazu Božího Davidovi
oznámil: »Hospodin t'i promíjí hřích tvůj! — Bůh odpustil
obyvatelům města Ninive a netrestal jich tresty, jimiž hrozil. ——
_lakmile hradila" se polepšili a litovali hříchů svých, odpustil
jim Hospodin a přestal je trestati.

Jestliže ale hříšník hlasu Božího nedbá, polepšiti se
nechce, nemůže 'očekávati od Pána Boha milosrdenství
a odpuštění; jen kajícím odpouští Pán Bůh.
\
Častokráte vídáte ve světě, že mnohým špatným
lidem se vede dobře; žijí v nadbytku a radovánkách.
Nemyslete, že zaslouženému trestu ,ujdou. Pán Bůh
totiž netrestá hříšníka hned po spáchaném hříchu,
nýbrž přečasto dům/zo na jeho polepšení čeká, shovívá.
Sto dvacet let čekal na polepšení lidí před potopou
světa. Bůh jest nejvýš shovívavý. Na polepšení města
_ýcz'usalema ještě 37 let po smrti Páně. — Bůh zde
ani nemusí trestati, vždyť má celou věčno'st. Vzpomeňme
na onoho balzáče v písmě svatém. Žil vesele a
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na každý den hodoval stkvostně, ale přišla smrt a
s ní zasloužený trest pro boháče nechtícího se po
lcpšiti.
Kdo z vás rodičů svých neposlouchal, na modlitby
každodenní zapomínal, ustanov si, že ode dneška se
polepšíš. — Bůh vám to promíjel a netrestal vás. Kdož
může však věděti, jak by vám ještě dlouho shovíval?
A konečně byt' to trvalo sebe více let, přijde též
smrt, a s ní zasloužený trest jako na onoho boháče.
A je-li k nám Pán Bůh tolik mz'losrdný, že nám
nejtěžší hříchy odpouští, bud'mc i my ke všem lidem
milosrdni. Odpouštějme jim ze srdce, a když mají
bídu, pomáhejme jim dle možnosti. Písmo sv. praví:
»Bud'me milosrdnz', jakož i Otec váš milosrdný jest.c
(Luk. 6, 36).

57. Co znamená.: Bůh jest nejvýš pravdomluvný a věrný?
Bůlz jest naj/výš pravdamlzwný a věř/tý, znamená:
z's'ť, co Bůh mluví, je pravda,čím ,hrozí, sp lm'.

a co příslibu/"c nebo

Starý Tobiáš byl velice dobročinný ku svým kra
janům, kteří byli do zajetí assyrského odvedeni. Za—
jaté navštěvoval, těšil a dle potřeby i penězi obdaroval.

Jedenkráte jej obdaroval král Salmanassar
hřivnami (talenty) stříbra.

desíti

S penězi těmi odebral se

do městečka Rages, aby je rozdal nuzným. ch
potkal svého příbuzného Gabe/a, velice chudého, ale
zbožného. Když poznal, že nemá co jisti, půjčil mu
všech deset hřiven stříbra. Gabel mu dal listinu na
svědectví, že částku řečenou skutečně dlužen jest.
Proč žádal si Tobiáš této listiny? jen proto, aby se
ujistil, že půjčených peněz zase dostane. Listina tato
mu dávala jistotu, že Gabel zaplatí.
Jestliže se tedy na pouhý podpis člověka spoléháme
(který nás přece klamati může), zdaž bychom ne
měli Bohu 'věřiti,který pravda sama jest. _(Jan17, 17.)
Lidé mohou často klamání býti a se mýliti; avšak
Bůlz ví všechno. Může vždycky pravdu mluviti. Mnozí
lidé jsou zlí, rádi lhou; nemůžeme jim vždy věřiti.
Avšak Bůh jest nejvýš svatý,- v nenávisti má všecku
lež. '— Lidé ani nemohou často splniti, co přislíbili,
avšak Bůh je všemohoucí,- může učiniti, cokoli chce,
co přislíbil. — Konečně mnohý člověk nám nepřeje,
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nás nemiluje & proto pravdu nepoví; Bůh však jest
nejvýš dobrotivý. Miluje nás nade všecko, vždyť jsme
se stali na křtu svatém jeho dítkami. Mohl-li by nám
pravdu zamlčeti? — Co řekl Bůh hadovi, když první
lidi ke hříchu svedl? »Nepřá'telstoz položz'm mezi tebou
a ženou a mezi pokolem'm tvým a jejím, ouať potře
hlavu tvou, a zjyúklady činiti budeš patě jejzía A zdaž
nevyplnil tuto přípověď? Když nastala plnost času,
přišel přislíbený Messz'dš a hada (ďábla) přemohl. —
Co přislíbil Pán Bůh Abrahamovi)
»Učz'm'mte' arci
otoem národa velké/zo a požebmím tobě. A o tobě po
žebuáua budou všecka pokolení země.“ Zdaž nevyplnil
tento slib? Kterého národa se stal Abraham arci
otcem? Z kterého pokolení pocházel božský Vyku
pitel.? Všechno se vyplnilo. Nepatrný počet židů vzrostl
v mohutný národ, přišel do zaslíbené země, zaslíbený
Messiáš přišel skutečně.
I vám něco Pán Bůh přislíbil. »Ctz'otce soe'bo z'matku
svou, aby: dlou/zo žzz) byl a dobře se tz vedlo ua zemz. v:

Tento slib, ve 4. přikázaní daný, vyplní vám Bůh,
budete-li rodiče své ctíti, milovatz' a jich poslouchali.
Jako ve starém Zákoně všechna zaslíbení vyplnil, tak
dá i vám vše, co vám přislíbil.
Ještě připomenu něco ke slovům »čz'mhrozí, splnit.
Potrestá každého, kdo se nepolepší.
K Adamov; a !me řekl: »Se ošelzke'lzo .rtromu rajll—ke'lzo
jez,
ale .re .rt/'omu p/oJ—tředrdje af nejz'š; nebo o kterýkoli den by:

: ne'/tojedl, „mulz zemřeš.: Adam a Eva neuposlechli, a skutečně
přišly pro tento jejich hřích na svět bolesti, nemoci a smrt —

Bůh lekl Kamouz': »Budeš-lz' dobře činitz, budeš mz' tale milý,
jako bratr tvůj, pablz' zle čzmmtzbudeš, bude trert z'lmedpřede
doer'mz.„_Kain neuposlechl a stal se bratrovrahern. Práce se mu

nedařila na poli, byl tulákem &poběhlíkem. — Bůh hrozil oby
vatelům města .S'odomy:: Gomorrby ohněm a sirou s nebe, a
když neuposlechli, vyplnil to. — Bůh hrozil Faraonooz'. »Po
málo dnech o půl noci pomře všecko prvorozené, a bude křik
veliký po vši zemi Egyptské, jakéhož nebylo prve, aniž kdy
potom bude. U synů pak israelských ani pes nezaskučí.
Král se zpěčoval lid propustiti, a proto Bůh vyplnil, čím
hrozil. — Na rozkaz Boží zvěstoval Eliáš Ae/zabooz',který ne
spravedlivě kázal Ndbot/nz ukamenovati: »Zavraždil jsi a ne
spravedlivé jmění (vinici) přivlastnil jsi sobě. Jako lízali psi
krev .!deot/zoou, tak itvou krev lizati budou. 7ezabel pak žráti
bud0u psi u zdí ?ezrahelrkýe/zlc A tak se také stalo.

1 vám velikými tresty hrozí Pán Bůh, — jako synům
Helz'ovým — nebudete-li rodičů svých ctíti, milovati
a poslouchati: »Oko, které se posmívá otci a ktere'po

lzrda' matkou svou, to at' vyklz'non krkavci a mědí jo
mláďata or/z'cox. (Přísl. 30, 17.) Trest Boží přichází
někdy pozdě, ale jistě. Plňte věrně čtvrté přikázaní
Boží!
Poněvadž tedy Bůh jest nejvýš pravdomlnvný a
věrný, jsme také my povinni vždy pravdu mluviti a
plniti, co jsme slíbili. I kdybychom z toho nějakou
časnou škodu měli, nebo od zlých lidí pomlouváni
byli, bude nás vždy síliti pomyšlení, že jsme pravdo—
mluvni a Pánu Bohu podobní.

58. Z čeho poznáváme, že Bůh jest a jaké má vlastnosti?

Že Bů/zjost a jaké má vlastností, poznáváme:
1. z viditelně/zo světa;
2. z lzlasn svo'ko svědomí;

_

3. zvláště pak z nadpřirozeného zjevení.
Otec se vydal na cestu; neřekl dětem svým,kdy se navrátí.
Když několik dní uplynulo, přišel k dětem strýček jejich. Dítky
běžely mu naproti a volaly: »Otec je již doma!—a»Viděly jste
ho? Mluvily jste s nímřa tázal se strýc. »Nikolibx odpověděly

skoro najednou. »Odkud to tedy víte?: »Když jsem se vracel
z procházky,< pravil nejstarší, »tu přijda k domovu, uslyšel
jsem líbeznou hudbu u nás. Tak krásně neumí nikdo hrát,
pomyslil jsem si, to je náš tatínek — a nezklamal jsem sele:
Druhý řekl: »Mnč to pravil vnitřní hlas! Byl jsem tak ve
selé mysli, když jsem se blížil k domovu; že jsem jistojistč
tušil: otec je doma. A bylo tomu takle
Třetí chlapeček konečně odvětil: »Mnč to řekla tetička, vi
děla jej, když přijížděl a mluvila s ním. Nezklamala mne!:
Jako tito tři chlapci trojím způsobem poznali, že otec jejich
jest doma, tak také můžeme i my poznati trojím způsobem, že
Bzž/t'jat a jaké má vlaxt/zofti.

Ad 1. Poznáváme jej a) s viditelného světa, t. j.
z věcí, které kolem sebe na světě vidíme.
(Důkaz kosmoloqz'cký): Koule 1) jest v klidu a zů—
stane v klidu, dokavad někdo v pohyb ji neuvede.
Má-li tudíž se pohybovati, potřebí, aby někdo jiný
v pohyb ji uvedl. ——
Naše země jest rovněž obrovská
koule. A ona se pohybuje a to pravidelným pohybem
dvojím: otáčí se kol své vlastní osy, kol sebe a zá
roveň okolo slunce. Pohyb tento nemůže míti sama
ze sebe, nýbrž někdo zajisté v pohyb ji uvedl. A ten,
kdo ji v pohyb uvedl, jest Bůlz.
') Katechetická příloha »Vychovatelec roč. I., p. 122.
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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(Důkaz fysikoto/ooloqz'ckýjs Námořník jeden,') který
po ztroskotání korábu šťastně se zachránil, byl zanesen
bouří na daleký, osamělý ostrov. Dlouho bloudil a
hledal pomoci a potravy, ale nikoho nenalezl. Všecek
vysílen klesl, maje za to, že tu bídně zahynout již
musí. Ale tu náhle, když skoro již bez vlády na zemi
ležel, pohlédl na písčitou půdu opodál se rozkládající.
Spatřil v písku nakreslené pravidelné obrazce: čtverec,
kruh, ellipsu a j. Vida to, radostí plesá a volá: »Ne
jsem sám! Zde jistě jsou lidé, zde najdu pomoci.c
A opravdu šel ještě kus cesty a nalezl lidi. Pravidelné
obrazce, jež v písku spatřil, neomylně mu dokázaly,
že na ostrově mimo něho jsou ještě jiní lidé.
Na nebi spatřují hvězdáři rovněž pravidelné obrazce
a cesty. Hvězdy tvoří skupiny přesně vyměřené, po
hybují se v pravidelných drahách. Jest jich milliony,
a přece jedna druhé nepřekáží, jedna do druhé ne
vrazí. Ba hvězdáři dříve ještě, nežli dokonalého daleko
hledu užiti mohli, s naprostou jistotou vypočetli, kde
ta či ona hvězda se nalézá. Neviděli jí, a přece věděli,
že tam jest a býti musí. A co dokazuje nám tato
pravidelnost? Ze někdo vše to uspořádal, dráhy světům
vyměřil. A tm jest Bů/z. '-')

(Důkaz ideologický : účelnosti vedený): Na účel
nost v říši (organické) poukazují slova písma sv.:
»Zzyblcjsojm kouzel, a naučí tebe, a ptactva nebeského,
a oznámí tobě,' mluv zemi, a odpoví tobě a vypravo
t'atz' budou tobě aby mořské, kdož neví, že všocko to
ruka Hospodinova

učz'7zžla.<<
(job. 12, 7—9)

Všecko jest v přírodě vhodně zřízeno dle potřeby
a okolností. Každý živočich dle slov písma sv. jest
živým důkazem moudrosti Boží. Kdo z vás ví, proč
žežulka na př. ukládá vajíčka svá v hnízda jiných
ptáků? Činí tak próto, že snáší vajíčka v delších pře
stávkách než ptactvo jiné a že by jich tudíž sama vy
seděti nemohla. — Mnohá zvířata (na př. jezevec)
celou zimu prospí, trávíce při tom ze svého naspoře
') Obraz de Maistrův.
?) Důkaz ten jest obsažen v slovech, které obyčejně l'oltaz'rom'
se připisují: »Pozorovati svět a běh jeho a při tom popírati Boha ——

Stvořitele, jest tolik, jako viděti hodiny a popírati hodináře.: jistý
Arab, na otázku: Odkud ví, že jest Buh, odpověděl: »Jako v písku
poznávám kročeje člověka aneb stopy zvířete, tak v přírodě pozná
vám Boha.<
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nebo tuku. Proč? Poněvadž potrava jejich jedině
v době jarní neb letní v přírodě se vyskytuje. Jiná
zvířata opět nashromážd'ují zásoby pro zimu, ukousá
vajíce při tom zrnkům obilním koneček (myš polní),
aby neklíčily.
A pozorujeme-li ') rostliny na př., znamenáme, že
z nepatrných zárodků rozvinují se k dokonalosti po
divuhodné. jednotlivé částky (organismu) tak se vy
tvořují, že vzniká celek nejen života schopný, ale
i souměrem vynikající. Vyskytnou-li se překážky, jež
se tomuto postupu stavějí v cestu, organismy samy
snaží se, aby je překonaly anebo obešly: rány, jež
utrpěly, usilují zaceliti a zhojiti, místa, kde by ne
přítel nejsnáze mohl uškoditi opeýňují a ohrazují, na
př. stiom kryje se korunou; co jest k životu nejpo
tiebnějšim, tomu větší péči věnují, na př. mícha, mozek
obaleny jsou pevnými kostmi, srdce a plíce umístěny
jsou v prsní dutině.
Není zde patrna péče Boží o všechny tvory.>
Nebo, proč koná losos pout z moře proti proudu
do řeky.> Činí tak proto, že mláda ta jeho jen ve
vodách sladkých žíti mohou. — Opět se tážiz- „»Není
zde patrna
.. Boži?» — Aneb mluví se o vodě
mořské, slané a o vodě říčné, sladké. jaká toho pří
čina? Voda mořská, bohata jsouc na sůl, nchnijc a
tak snadno též nezamrzá. — Dobře praví písmo sv.:
»Zcptfjsc jm . . . .<<»Příroda zrovna křičí, nesčíslnými

mohutnými hlasy volajíc po Bohu, a tím až i nesnáz
působí tomu, kdo se snaží, aby tu velkolepou massu
svědectví poněkud v soulad a soustavu uvedu (Apolog.
křest,: Dr. P. Vychodil. I. p. 82)
Ad 2. Z hlasu svědomí. (Důkaz mrazvzý čz“ct/zickj).
Každý '-') člověk ví, že ozývá se v něm zákon, který

mu pravi: »Toto máš činiti, onoho máš se vystřihati.:
Máš ctíti rodiče, máš vystříhati se krádeže atd. Zákon
ten sám si člověk nedal. Kdyby si jej sám dal, mohl
by jej sám též zrušiti. Ale výčitky svědomí, které se
dostavují vždy, když zákon ten přestoupí a kterých
zbaviti se člověk ničím nemůže (na př. u Kaina),")
)'Dr. jan Ploc/nizka.
Základní
nauka náboženshí
)Katechetská
příloha
>Vychovatelec,
r. 1. p. 134katolického.
') Král Theodorich rozkázal Symmacha usmrtiti. 4Když pak po
čase hostina pořádána _byla, a na stůl přinesena byla rybí hla\a,
domníval se král, že to je hla\a Sy';mmach0\a hrůzou jsa naplněn,
5.12

dokazují, že na zákoně tom jest odvislý, že mu jej
dal někdo jiný, vyšší. A ten, kdo zákon ten člověku
dal, jest Buk. 1)
Ad 3. Že Bůh jest a jaké má vlastnosti, poznáváme
zvláště „ nad/Jřzroó
ma'/zo zjez'em (skrze proroky a na—
posledy skrze jednorozeného Syna svého Ježíše Krista,
neb sv. náboženství katolické). .
Co jest Zjevení-\
Řeknu- li vám, čeho jste jestě nevěděli, tedyjsem vám něco
,':jeml. Můžeme tedy říci: »b'ů/L _remím sj'eml viditelným .rt/čten:
a lilarem naše/la svědomí.: Neboť každý může .: wd/lelne/zo

„věta (z přírody) svým vlastním rozumem Boha poznati. Tomuto
zjevení říkáme zjevení přnascne'.
Avšak Bůh se nám :z'la'r'tč (_t.j. ještě lépe) dal poznati zje
vením, které jest vyšší než přirozené, a které proto nadpřiro
:me' se nazývá.

Spatříte-li v čerstvě napadlém sněhu stopy, poznáváte,
že někdo tudy šel — ano dle velikosti šlápoty možno
říci, zda to byl dospělý člověk, či snad jenom dítě.
Podobně učinil Bůh ve světě viditelném (a ve své—
domí) stopy, dle nichž jej poznáváme. Lepší poznání
jsme o něm obdrželi od Syna jeho, Ježíše Krista, který
jej viděl, ba sám Bůh jest. Ten nám řekl mnohem
více o Pánu Bohu než nejmoudřejší člověk z viditelného
světa poznati může, ba mnohem více, než by nám
nejpřednější anděl říci mohl (sám od sebe).
Co jste tedy dosud slyšeli o Bohu a ještě slyšeti nebo

čísti budete, to máme od Pána ježíše. je to tedy
slovo Boží. Slyšte a čtěte je s uctivostí, věrně je
plňte. ——V knížce vaší se proto praví:

Naučení: Raduj se : toho, že Biz/z nťj'čýš dokonalý
jest, a miluj lze nade všecko; on jediný může srdce
tvoja oly/užiti. »Co mi jest na nebi (Iamm tebe).-3A bez
12124350js; m chtěl na zemz.) . Bůlz wdce me'lzo a dz'!

yzízjjest Bůh na rč/ey.: (Žalm 72, 25.
vyskočil od stolu a běhal semo tamo. Vidění to měl však neustále,
tak že po třech dnech umřel.
') Proto věří všickni lidé VjJ'OUCIZOJt
Baž !. Přáli by si, aby Boha.

nebylo, poněvadž se obávají jeho trestu.

»Nikdo Mejia/bíláIfa/za, leč

kdo .ri pf eye, /)_vIfa/nz lze/(vla,: praví .rz'. Azimut/11. Mnozí vyznali Bohu.

na smrtelném lůžku, ač ho po celý život svůj popírali (Voltaire).
Při rozmanitých nehodách, jako na př. jistý filosof v čas bouře na
na moři se opět modlil k Bohu, kterého popíral Když se ho mnozí
tázali, proč tak činí, odpověděl: »Na pevnině, a pokud člověku se
dobře daří, možno říkati, že Boha není, ale v nouzi a nebezpečenství
to není možnoh

2. O třech božských osobách.
59. le-Ii více než jeden Bůh?
ffeden

toliko jťst 1312/2.

Již rozumu/z poznati můžeme, že ješt jeden toliko
Bů/z. Rozumný člověk poznává, že jest Bůh svrcho
vaná, nejdokonalejší bytost. Je-li svrchovaná, nejdo
konalejší bytost, nemůže býti ještě někdo jiný svrcho—
vaný, neboli nejvyšší, neboť jeden by byl omezován
druhým, nebyl by ani jeden, ani druhý nejdokonalejší,
t. ].

ů .

Bůh též sám oznámil lidem, žc jest jeden. »7a'jscm
Hospodin :: není žádné/zo více; kromě mne není Boha.<<
(Is. 45, 5.)

60. Kolik jest v Bohu osob?
"V Boku jsou tři osoby!

Slovem »osobm vyrozumíváme bytost, která jest
sama o sobě, o sobě ví, má rozum &svobodnou vůli.
Každý člověk jest osoba, poněvadž jest bytost, která
má rozum a svobodnou vůli. — Člověk má lidskou
osobu, poněvadž má lidský rozum a lidskou vůli.
V Bo/m jsou tři osoby, které mají jeden a týž rozum,
jednu a tutéž vůli. Poněvadž pak jest jenom jeden
Bůh, mohou míti tyto tři božské osoby jenom jednu
božskou přirozenost či podstatu.
V Bohu jsou tři božské osob ' znamená: v Bohu jsou
tři, které jednu rozumnou přirozenost a to božskou
přirozenost mají. Odkud to víme?
e jsou tři božskej osoby vime ze zjevení.

Již ve

starém Zákoně naznačil Bůh, že jest více božských
osob. Pravil: »Učz'ňme člověka k obrazu a podoben
ství svémula Židům to ovšem nezjevil, protože jsouce
mezi pohany, byly by věřili, že jsou tři bohové.
Určitěji, než ve st. Zákoně známo bylo, vysvětlil
Ježíš Kristus

»? Boku třz' osoby—<.Ncžli vstoupil

na

nebesa, rozkázal apoštolům, aby kázali a křtili ve
jménu Otce, i Syna, i Ducha svatého. — O křtu Pána
Ježíše bylo slyšeti hlas s nebe (Otec), jenž nazýval
Pána Ježíše Synem szým (druhá božská osoba), a Duch
svatý (třetí božská osoba) se vznášel v podobě hu
lubičky nad Pánem Ježíšem. A se. jen: praví: »Tři
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jsou, kteří svědectví vydávají na nebi: »Otec, Slovo a
Duch svatý: a ti tři jedno jsou.a (1. jan 5, 7.)
6 .

Jak se jmenují tři božské osoby?
Tři božskc' osobysejmenují: první Otce, dra/lá Syn,
třetí Duc/z sz'azjý.

62. Je-Ii každá božská osoba pravý Bůh?
Každá božská osoba je pravý Bůh:
Biz/z, _Sjm je pravý

Otec _;2'pravý

Biz/z, Duc/z sz'azjý je jinný

Bzí/z,—

přece však jest jedou toliko Buk.

Každá božská osoba je pravý Bůh, poněvadž každá
má tytéž božské vlastnosti: jaký Otec, takový Syn,
takový Duch sv. Věčný Otec, věčný Syn, věčný Duch
svatý, ale ne tři věční, nýbrž jeden věčný. Taktéž
Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý; avšak ne tři
bohové, nýbrž jeden jest Bůh. (Vyzn. sv. Athanasia.)
Ze každá 2 tři božských osob jest pravý Bůh, víme i ze zje
vení Božího. Sí'. Pavol praví: »Požehnán budiž Bůh, Otec Pána
našeho Ježíše Krista.“ (Efezsl, 3.) So. 7011: »Bůh byl Slov0a
(: Syn). (jan 1, I.) A konečně »Skul. Ajani/01.1vyznávají o Duchu
sv., že jest Bůh: »Ananiáši, proč pokoušel ďábel srdce tvého,
abys ty lhal Duchu svatému? Neselhal si lidem, ale Bohu.:
(5, 34.) — Ale přece jest jeden Bzí/1.

*63. Proč jsou tři božské osoby jeden toliko Bůh?
Tři božské osoby jsou jeden toliko Biz/z,protože mají
všecky tři osoby jednu a touž nedílnou bymost a při—
rozenost a tudíž i tytéž božské vlastnosti.
Po břehu mořském při záři zapadajícího slunce prochází se
ctihodný mudřec pohřížen v hluboké rozjímání. Duch jeho za
létá k nebeskému království, a hlavou jeho proniká stále
otázka: »jak je to možné, aby tři božské osoby byl jeden Bůhřc
jest to so. Augustin, který tak přemýšlí.

A nežli otázku do—

myslil, spatřil z nenadání spanilého mládenečka na břehu, kde
se procházel, kterak vodu skořápkou nabírá z moře a do ne
patrného důlku v písku vyhrabaného ji přelévá. Augustin za—
staviv se, hledí na milé pachole a pak se táže: »Pověz mi,
dítě milé, co to děláš?—= »Rád bych, odvětil pacholík, )přelil
vody mořské do tohoto důlku.—'»Nech, nech, dítě rozmilép —

praví s úsměvem mudřec, >práce té. Kdybys tu sedělo tisíce
let, moře nevyvážíš, moře nepřeleješ.<r „=Apřece bych toho
snáze dosáhly dí pacholík,_ »nežli se podaří tobě vyzkoumati
tajemství nejsvětější Trojice Boží!< Tak doložil spanilý mlá—
deneček a zmizel.

_71__
jak je možno, aby tři božské osoby boyly toliko
jeden Bůh, žádný člověk pochopiti nemůže; proto
tuto nepochopztelným, nebo- li no
tyzpytatťlným tajemstvtm. Pokud tajemství toto nebylo
zjeveno, rozum lidský o něm nevěděl ; a když konečně
oznámeno bylo, nemůže ho žádnývrozum lidský po
chopiti. Proto praví Pán Ježíš: »Za'dný nezná Syna,
jtdmě Otec. aniž Otce kdo ma', jedině Syn, a komuž
zoveme sv. pravdu

bude cktz'tz Syn zjevztz'.a (Mat. 11, 27.) »Ajinde opět:
>]"ak ma' těch věcí, kteréž jsou Boží, žádný nepoznal,

lc'čjm Duck Boží.“ (I. Kor. 2, ll.)
Že však skutečně ty tři božské osoby jsou jeden
Bůh; kdož by o tom pochyboval, ana církev katolická
tomu tak učí? A odkud má církev sv. toto učení?
Bůh jí je sám zjevil. Sv. ýan, miláček Páně, dotvrzuje
skutečnost pravdy této slovy: »Třz'jsou, kteříž we'
a'cctvz' vydávají

na nebi.“ Otec, 5102/0 a Duc/z SW.,a ti

tři jsou jednot

(I. jan 5, 7.) ..“—l
Kristus ?ažíš:

»?a'

(? Otec jedno jsme—<(]an 10, BO.) Proto hned v prvních

dobách křesťanských nařídila církev svatá, aby kře
sťané prozpěvovali chválu nejsvětější Trojici takto:
vSla'va Otci ž Synu i Duc/m xz'atc'mu; jakož byla na
počátku z' nyní i vždycky až na věky věkůz). Amenm
U nás lidí ovšem platí: kolik osob, tolik lidí, tři osoby —
tři lidé. Ale nikoli u Boha. Bůh není tvorem. U něho tři osoby
jeden Bůh.
Tajemství o nejsvětější Trojici si můžeme vysvětliti obrazem
_r/mzce,paprsku & eho tepla. Pap/rek jest od .rlzmce aniž se
od něho dělí. Tapio vychá7í ze slunce a jeho paprsku. —- —
jako tři spojené pochodně dávají jeden plamen, tak tři božské
osoby jsou jeden Bůh. — So. Dwzš Alaxandrz'mký i JZ) Atllana'š
připomínají podobenství o prameni, řece a moři, jež přece
jedna a táž voda jsou. Nejpříhodnějši však připodobnění
k Bohu trojjedinému podává člověk, tento obraz Boží; neboť
má rozumi/12h“ a cíl, trojí rozdílnost v jedné a téže duši.

ještě si vysvětlíme, co jest bytnost a ýřz'rozenost.
Praví se, že »tři božské osoby mají jednu a tonž m'—
dílnou bytfzoxt a přirozenost.
Přz'rozenost jest totéž, co bytnost. Užíváme obou
těchto slov, abychom tvrzení svému dali větší váhu.
(Podobněz stav a povolání, cíl a konec.) Bytnostz' člo
t'ěka na př. rozumíme všechno, co k člověku náleží
(co člověka člověkem činí). K člověku náleží tělo a
duše (vše, co má: údy, síla, rozum atd.). Každý člověk

má toliko lidskou bytnost a to každý svou vlastní.
Ty, ty, ty . . . jste tři lidé, tři osoby. Všickni tři máte
lidskou bytnost, tělo, duši, rozum atd. Avšak máš ty,

N., totéž tělo, tutéž hlavu atd., jako tento? Má ten
týž rozum, jako ty? Tutéž vůli? (Nikolil Neboť jinak
byste oba totéž myslili, mluvili atd.) Má tedy každý
z vás svou vlastní lidskou bytnost (každý má, co
k člověku náleží, ale každý má to sám pro sebe roz
dílné od druhého). Proto jsou tři lidé tři lidské byt
nosti.
Tři však božské osoby mají jednu & touž bytnost
a přirozenost božskou. Božskou bytností vyrozumí
váme všechno, co k Bohu náleží, tedy Boha Bohem
činí (božskost činí),jako: nejdokonalejší duch, věčnost,
vševědoucnost, všemohoucnost, svatost atd., zkrátka
všechny vlastnosti božské. Avšak Bůh Otec nemá své
zvláštní božské bytností (jako každý chlapec měl sám
pro sebe lidskou bytnost), Syn také ne a Due/z sv.
též ne; nýbrž všichni tři jsou jedne' bytností. Tedy
Otec má zcela týž rozum, tutéž vševědoucnost jako
Syn a Duch svatý; Syn nemá jinou vůli než Otec a
Duch svatý; Duch sv. má tutéž moudrost, svatost atd.,
jako Otec a Syn. Proto praví sv. Ýan to, co jsem
vám již řekl: »Tři jsou, kteříž svědectví vydávají na
nebi .“ Otec, Slovo a Duc/z sv., a ti tři jsou jedno. (

Nepravi: »tho tři jsou jedna osoba vxnýbrž »jednoc,
jsou jedna bytost a mají stejné vše, co Boha Bohem
činí (čím Bůh Bohem jest).
(Podobně mohu říci: Kdo jsi.> (a mám na mysli
tvoji osobu) a ty odpovíš: Jsem N. N.; ptám--li se
však: Co jsi;> (mám na mysli bytnost, a ty odpovíš:

»Člověk ).
Mluvili jsme dnes o důležitém tajemství. Obživme
víru v tuto pravdu náboženskou a pomodleme se:
» Věřím v Bohm, a ku konci přidejme pozdrav k nej
světější Trojici: »Sláva Otci i Synu .. .c

*64. Kterak se od sebe rozeznávají tři božské osoby?
Tři božské osoby se takto od sebe rozeznávají: Otec
jest od věčnosti sám od sebe; Syn jest od věčnosti od
_Otce zplozen; Due/z svatý _oa'věčnosti od Otce iSyna
zároveň vycházi.

Otec sám od sebe

Syn zplozen

Duch sv. vychází.

Nakreslil jsem vám obrazec. Do prostřed něho na
píši slovo »Bů/zv.(jeden obrazec :jeden Bůh). Má tři
rohy (úhly)='rrtři božské osoby: Otec, Syn a Duch
svatý. Jak se rozeznávají tyto božské osoby od sebe;>
(Ukazuj na obrazec !) Otec jest sám od sebe od věčnosti,
to znamená: prvá božská osoba, má božskou bytnost
a přirozenost sama od sebe. »?a' jsem, letmý jsom,a
t. j. já jsem bytost, která od nižádné jiné bytosti ne—
pochází.
Otec nebyl nikdy bez Syna; jako jest Otec \ččný, tak
zplozen jest od Otce od věčnosti Syn; Syn přijal od Otce při
rozenost, ale tím neztratil ničeho Otec. V Synu jest celá božská
přirozenost; avšak tato božská přiiozenost není zde dvojitým
způsobem, nýbrž jenom jediným Otec & Syn mají jednu a
tutéž božskou bytnOst od \ččnosti

Duc/z st. od Otce (: Syna od věčnosti zároveň oy
c/za'zz',to znamená: třctí božská osoba má božskou
přirozenost od Otcc a Syna zároveň, neboť od Otce
a Syna zároveň vychází; vychází od věčnosti, tak že
Otec a syn bez Ducha sv. nikdy nebyli.
Ač pak Duch sv. od Otce &Syna vychází, přece Otec a Syn
ničeho neztrácejí. V každé osobě je tatáž stejná božská při—
rozenost, tak že jsou sice tři osoby, avšak toliko jedna božská
přirozenost.

Každá božská osoba jest pravý Biz/z. Všechny tři
mají jednu božskou vůli; žádná z nich nečiní něco
jiného, co druhá. Všechno, co Bůh činí, jest všem
božským osobám společno. Ale připisují se každé osobě
zvláštní skutky, jako by ona samotna je byla učinila.
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*65. Které skutky se zvláště připisují jednotlivým božským
osobám?
fřea'notli'oým božským osobám připisují se zvláště
tyto skutky.- Otci stvořeni, Synu vykoupení, Duc/m Sí'.
posvěcem.
&

Otci sepřipisuje stvořeni, znamená: Bůh Otec všechno
stvořil, všemu, co zde jest, dal bytnost a život — na
zývá se proto Stvořitel. — Synu se připisuje oy
,ěoupenz', ježto nás utrpením a smrtí svou na kříži
z moci dábla vykoupil, neboli vysvobodil. — Duc/m
so. se připisuje posvěcení, neboť nás na křtu sv. po
světil a posvěcuje nás i skrze ostatní svátosti.
Ačkoli se jednotlivým božským osobám připisují
zvláštní tyto skutky, přece nic nekoná jedna bez druhé,
nýbrž konají všechna díla společně. Můžeme si to zná
zorniti asi takto: Namaluje-li malíř krásný obraz, dím,
že to je dilo rukou jeho, ačkoli mu celé tělo jeho a
duše nápomocny byly. ——Nebo napíše-li spisovatel
knihu, říkáme, že ta kniha jest dílo ducha jeho, ačkoli
mu vůle, ruce atd. napomáhaly, neboli celý člověk
o tom pracoval. A proč tak mluvíme? Protože v prvém
případě (u malíře) to, co jest vlastností rukou, v dru
hém pak (u spisovatele), co jest vlastností rozumu,
více vyniká. Podobně se staví do popředí při stvoření,
co jest Otci vlastního, při vykoupení co Synu a při
posvěcení co Duchu sv. jest vlastní.
66. Jak se jmenuji tři božské osoby dohromady?

Tři božs/ee'osoby zlo/nomady jmenuji
Trojice.

se ucjsz ete'jsi

(Slavnost nejsvětější Trojice.)
Chceme-li jedním slovem vyjádřiti, že v jednom
Bohu jsou tři božské osoby, neboli, že tři božské
osoby jsou jeden Bůh, nazýváme Boha nejsoětčjšz T70
jicz. Pravili jsme, že jest to tajemství, jehož rozum
lidský nemůže pochopiti. Ačkoli rozumem svým po—
chopiti nemůžeme velikého tajemství tohoto, přece
v ně věříme. Vyznáváme pak víru v nejsvětější Tro—
jici, když dělajíce kříž, každou z těch osob jmenujeme,
ainebo když říkáme: »Sla'z'a Otci i Synu iDuc/m sv.v.
Ustní podání vypravuje, že sami apoštolové tomu chtěli,
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abychom víru v tajemství toto tak vyznávali. Proto
učí jeden církevní spisovatel (Tertullián): »Jedenkaždý
křesťan jest povinen čelo křížem znamenati, kdykoli
do domu vchází, když se obléká, když se myje, když
jí, svíci rozžehá, uléhá, sedá, vstává, aneb jakoukoli
práci počíná. A ptáš—li se, z jaké příčiny znamení
svatého kříže tak často se má opakovati, odpovídám
tobě, že ústně tomu všemu učili apoštolové.< ').
Vyznávejme rádi víru v nejsvětější Trojici Boží;
svátek tohoto převelikého tajemství připadá na první
neděli po sv. Duchu.

Naučení. ]í'laněj' sc u cz'řc pokorné „Mystik/omi:
tajemstvi nejkoětějšz' Trojice a děkuj Otci, který to“
vykoupil, a Duchu svatému, který tě posvětil. »Sláz'a
Otcz' i Synu z'Duc/zu svatému, jakož byla na počátku,
i nyní i vždycky a na věky věkův Amen.“ Takc' nikdy
7iczapomz'7zcj',co jsi

MťjŠZ'ěÍě/ŠíTrojici na křtu svatém

slot,-mípřislíbila (Obnova křestního slibu.)

3. O stvoření, zachování a řízení světa.
67. Proč se jmenuje Bůh »Stvořitel nebe i země:?
BÍŽÍZsc jmcnujc »Stvořz'tcl nebo z'zcmě<<,protožc celý
svět: nebo z' zemí :“ všecko, co jest, stvořil.

Slovo »Stoořz'tcla pochází od slova »stvořz'tz'w. Bůh

se nazývá »Stvořitelc, poněvadž stvořil celý svět. A co
znamená slovo »svěu? Svět jest všechno, což jest,
kromě jediného Boha. Bůh stvořil celý svět, znamená,
stvořil všechno, co jest. Katechismus vypočítává, co
ke světu náleží: nebo a země; a k nebi a k zemi ná
leží všechno, co na nich jest, vše viditelné

telné.

i nevidi—

68. Co znamená slovo »stvořitia?
Slovo »stz'ořz'tia znamená.- : nic?/zo něco učiniti.

Můžeme říci, že truhlář, krejčí, obuvník atd. něco
stvořil;> Ne! Neboť »StZ/ořítža, znamená »z1zz'c'olzoněco
udá/aule: Co může učiniti krejčí? Obuvník.—>Truhlář? ——

Ale může truhlář, krejčí, obuvník udělati stůl, kabát,
') Dc cor. milit. c. ?.. et 4.
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botu :: nic?/m? Nikoli! Potřebují k tomu dřeva, látky,
nástrojů, času atd. Potřeboval také Pán Bůh něčeho
podobného? Ani látky, ani nástrojů, ani času. Proto
říkáme, že svět »sttrařz'le, t. j. .: m'čc'lzoučinil.

Odtud

se nazývají řemeslníci také zhotovitelé, ale Pán Bůh
sám toliko »Stz'ořilz'lw. jenom chtěl, a již bylo, co
chtěl.
Nežli Bůh nebo. a zemi stvořil, nebylo nic. Bůh
všecky věci z ničeho učinil, jen chtěl, aby byly, a již
bylo nebe a země a všecko, což jest na nebi a na zemi.
Stvořil nebe a zemi pon/zon vůlí sz.-ou.

(Stvoření světa v šesti dnech může zde krátce býti
opakováno. ')
69. K čemu stvořil Bůh svět?
Bůh stvořil svět.“
]. leu szz; cti a slávě,

2. ku bla/m tz'arův.

Tážu-li se: »A' čemu rten/"il Bzí/1 Ivě/Pe, je to právě tolik.
jako bych řekl: »jaký úmysl mělřu Stvořil svět 1. lm .rz'c'cti
:: r/a'vě, t. j. aby tím jeho dokonalosti zjeveny byly, aby tvorové

andělé, lidé) poznali, jak vznešený jest Bůh. a aby to též vy
jádřiti mohli (jej chválili a velebili), jej milovali a jemu slou
žili. — '2. Ku bla/m lva/“žil, chtěl, aby se jim dobře \'edlo a

všichni šťastni byli.
Bůh světa nepotřeboval. Stvořil jej ke lila/m lva/“zip. Kdyby
si tak v naší osadě vystavěl bohatý pán krásný dům a při
něm rozsáhlou zahradu a tuto zahradu ponechal chudým
zdarma, aby jej měli za to rádi, jemu sloužili a šťastně žili, —
musil tu zahradu zdarma dáti.> Proč to učinil? učinil to: ku
J'Ídí'ě .rzm'(! bla/m lid/l. Podobně stvořil Bůh svět :

') l'jvwčt/cní. Dobrou pomůckou při výkladu utvoření „ručím
jest kreslení věcí v jednotlivých dnech stvořených, což učiniti možno
pouhými čarami a obrysy na školní tabuli. Mluvíce na př., že na
počátku stvořil Pán Bůh nebe a zemi, nakreslíme »ana'ělac, jenž
dítky na nebe a zemi upamatuje, pod ním pak vodorovnými čarami
zemi vodou naplněnou, žádajíce, by si při tom dítky pamatovaly ma
[měli/kur. Na čtverci vedlejším naznačime čarami paprsky od světla
vycházející jako „mě/lm. nad tím pak napíšeme jednu čárku, jež
značí první den. Při dm/m'm dni napíšeme dvě atd. Při dni pátém
jest počet pěti čárek již nesnadno pro děti přehledný, učiníme z nich
tedy 2 skupiny, 3 +2, a podobně při šesti. Na obrazci šestém na
značíme pouze »ostatní zvířata-, ježto stvoření člověka obyčejně jako
zvláštní stať probíráme, a také zjiných příčin »člověkac kresliti ne
doporučujeme. — Když jsme takto míval-ani: naznačili, smažme
obrazec jeden po druhém a děti si na dlouho se zálibou utvoření:
zapamatují. — (Dle »Vyclm IX. roč., p. 22)
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1. kn své cti a SÍáí'ě. Pravíme »sr'ětx; to jsou vysoké
hory, nepřehledné moře, milliony zvířat, rostlin, hvězd,
z nichž mnohé jsou tisíckráte větší než naše země.
Zdaž všechno, co kolem sebe vidíme, nevolá k nám:
»jak mocný jest Bůh, jenž všechno pouhým slovem,
pouhou vůlí učinillc Proto praví písmo sv.: »Ncbesa
1:1!mvujz'slávu

Boží, a dílo rukou je)/zozz'ěstzyl' vlila/zac:

( alm 18, 2.), t.' j. ukazují nám, jak vznešený, mocný
& slavný jest Bůh. Nerozumná zvířata, ač hlásají slávu
Boží, přece nemohou mluviti, nevědí ani o Pánu Bohu,
toliko ukazují slávu jeho. Lidé však neukazují toliko,
jak Pán Bůh jest vznešený, nýbrž mají znáti, jak mocný

a dobrý jest, a proto jej mají milovati ajeho poslou
chati.
Když se sv. Antonína tázali, jak může tak drahný
čas na poušti žití, odpověděl: »Každý kámen a všechno,
co vidím ve přírodě, jest mi za
písmeno mi vypravuje o vclebnosti
prospěje člověku kniha, “nečte—liv
kteří na věci ve městě jen hledí

knihu, kdež každé
božské—<Avšak, co
ní.> Podobně lidé,
a nemyslí na Pána
Boha, nepoznávají z nich, jak krásný jest Bůh atd.,
podobají se člověku, který krásnou knihu má, ale
nečte v ní. ——
Proto když vidíte krásné osení, ty louky
a les-y atd., vzpomeňte si, že to všechno učinil nejvýš
dobrotivý Pán Bůh náš. Všecko vypravuje slávu jeho.
2. Bůh stvořil svět lm bla/m tvbrůz'. ——Bůh chce,

aby všichni jeho tvorové byli šťastni a blaženi. Proto
na světě všechno tak krásně zřídil. Zvířata, byliny
dávají nám potravu a oděv, lék v nemocech, pomáhají
nám při práci, ptactvo nás obveseluje — všecko, vše
cičko k nám volá: »Milujte Boha, který pro vás
všechno tak krásně zařídil.u A všechno má nám na
tomto světě jen k tomu sloužiti, abychom tím spíše
dosáhli blaženosti nebeské. Zde jsme na světě jen
abychom Boha poznali, jej milovali, jemu sloužili. To
jest naše úloha, to jest náš cíl.
Když rzr.Bar/mrd vstoupil do kláštera, řikával často k sobě:
»Bernarde, ad quid \enisti.> Bernarde, k čemu jsi vstoupil do
kláštera.-: A otázkami těmi zachoval duši S\ou a nyní se ra
duje v nebi. Podobně čiňte ivv, kd\ž přijdete do kostela, do
školy atd. Spasite tak snáze duši svou.

Bůh nejen stvořil tak krásný svět, ale stará se též
o něj.
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70. Kterak pečuje Bůh 0 svět, který stvořil?

0 svět, který stvořil, pašuje Bůh tím, že jej usta
vičně zachovává a spravuje.

Vystaví-li stavitel dům, musí jej časem prohlédnouti,
zdali zdi jeho přívalem, nebo deštěm se nedrobí, ne
sesypávají, tašky se střechy nepadají atd., a musí opra
viti, co by se kazilo, neb již pokaženo bylo. Podobně
se stará 0 svět Bůh, aby tento trval.
Katechismus pravi: »Bůh pečuje 0 svět tím, šc jcj
ustavičně zachovává a spravnjcw

*7.

Co znamená: Bůh zachovává svět?
Bůh zachovává svět, znamená: Bůh působí svou vso
mohoucností, žc' celý svět a každý jednot/ízy? tvor tak
dlouho trvá, dohad Bůh chce.
Víme, že Bůh sám stvořil celý svět; má-li svět na
dále trvati, závisí jen od toho, který jej stvořil —od
Boha. Každé chvíle by mohl svět zničiti. Ten jediný
působí skrze svou všemohoucnost, že svět posud jest,
že trvá. Stvořil jej vůlí svou — jen chtěl, a již bylo
vše. Když tedy Bůh tomu chce, aby svět byl a trval,
říkáme tomu, že Bůh zachovává svět. — Když si děl
ník vystavi chaloupku & po čase zbohatnc, nejeden
kráte se děje, že baráček rozboří a vystaví si velký
dům. Stačí, aby dělník jenom chtě/, má-li staveníjcho
býti rozbouráno.> Nikoli! Musí je buď sám, anebo jiní
rozbořiti. Bůh však, kdyby chtěl, aby svět déle netrval,
nemusil by jej bořiti, bourati, nýbrž chtěl by jen, aby
přestal, a on by přestal. Proto říkáme: »Bůh jul
sobz'. . . . dohad

Bůh

cha-“.r—

A jako zachovává svět, tak každý jednotlivý tvor
nemůže zůstati živ býti bez Boží vůle. Kdyby silný
muž vyzvednul dítko a drže je v ruce, kráčel by s ním
po úzké lávce přes propast, mohl by dítko jen pustiti,
a hned by mrtvé leželo v propasti; zdaž by dítko to
nejednalo pošetile, kdyby onoho muže ke hněvu po
puzovalo, tak aby rozhněván, dolů jej pustil? Podobně
jednáte i vy, když Pána Boha hříchem urážite a hne
váte. Bůh může jen chtíti, abyste nebyly zachovány,
a v témže okamžiku budete zničeny, t. j. na věky
v peklo uvrženy. Přislibte dnes opětně, že ho nechcete
hříchem urážetil—
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*72. Co znamená: Bůh spravuje svět?
Bů/z „gbravuju svět, znamená: Bzí/z řídí a vede všecko
!; dobrému; nic se neděje bez jeho vůle, nebo bez jeho
dopuštění.

Bů/z řídí m'a/mo, t. j. Bůh všechno tak pořádá, že
každá věc má své vykázaně místo a hodí se a slouží
k tomu, k čemu stvořena jest. Bůh činí vše ve světě,
jako dobrý hospodář v domácnosti. Hospodář rozka
zujc dětem, čeládce, kam mají jíti, co mají dělati, kde
práci začíti atd. A moudrý hospodář také vodo všechno,
t. j. rozkazujc, aby vše se dálo tak, jak on chce. —
Bůh

řídí nabo vodo 'UŠL'C/HZO
vo xt'čtč k dobrému,

t. j.

rozkazuje (působí), aby ve světě byl krásný pořádek.
Rozkazuje, aby slunce vycházelo a zapadalo, aby čtvero
ročních počasí v předepsaném od něho pořádku se
vystřídalo; způsobil, že zvířata lidem slouži. Bůh usta
novil ten krásný pořádek mezi lidmi, že navzájem se
potřebují ajeden druhému pomáhati mají. Ku př.
potřebuje-li boháč odčv, zhotoví mu jej krejčí; za to
mu musí boháč zaplatiti. Z těchto peněz kupuje krejčí
sobě a dětem, čeho je třeba. —-Bůh wda všechno ve
světě k dobrému; někoho obohatí, jiného navštíví ne
mocí, pro jiného pošle smrt; činí vše ve prospěch náš,
nic se neděje bez jeho vůle. Proto praví písmo svaté:
»Zdalz'ž uoprodáí'ují dz'ou i'i'abcu za pouísck? A jedou
.? uz'c/z nepadne“ na zem bos Otce vaše/zo?

Vaší pak

i f'lasovo: na hlavě t'šz'o/zuz' .vočtouz'_;"sozm (Mat. 10, 29.

BO.) ——Savel chtěl pronásledovati

křesťany, ale Bůh

chtěl, aby z něho byl horlivý apoštol; a stalo se tak!
Častokráte se nám vše nedaří, jak bychom si přáli;
pamatujme, že Bůh všechno řídí a vede k našemu
dobru.
Nic se uodejc' bog ji'/zo víz/c nebo bez jeho dopuštění,

t. j. co se děje anebo neděje, chce Bůh bud' výslovně
anebo nemůže-li to chtíti, poněvadž je to zlé, dopouští
to, nezbraňuje tomu, ač by mohl.
Poněvadž bez vůle a dopuštění Božího nic se neděje,
nemůže světem uci/toda vládnouti. Říkáme-li přece: to
a ono se stalo ua'lzodou, toje „a'/zada, chceme tím
naznačiti, že Bít/z tomu c/ztčl, aby se to tak stalo. Bů/z

Io dopustil; ač my nevíme proč a jak se to stalo.
Ve světě jest mnoho uo/zod a utmouí, jako: nemoci,
chudoba, pronásledování, zármutek, požár, povodeň atd.
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:*;73. Zdali Bůh řídí a vede k dobrému inehody a utrpení?

Bůh řídí a wda ]: dobrá/m
c/zcut'jzmz' lzřzířm'kypotrestali

z' „chody a ut/y'wzí;

a unpmavti,

Aynntv'd/z't'č

pak zkoušctz' a jejich zásluhy pro „a'/)a rozmnožit/'.
Zlé, t. j. hříšníky trestá Bůh nehodami a rozmani—
tým utrpením, tak že zvolati musí: »Děje se nám
spravedlivě! Zasloužili jsme si tohola Bůh ale jest
nejvýš dobrotivý proto chce skrze nehody hříšníky
zároveň napraviti; chce skrze nehody a utrpení toho
dosáhnouti, aby hříšníci hříchy své poznali, jich líto-
vali a se polepšili.
Až když brat/"15jaxe/avi do neštěstí upadli, poznali veliký
hřích, jehož se dopustili, když Foxe/čzprodali: »Co máme říci,

aneb čím spravedlivě se hájití? Bůh jest našel nepravost na
nás; proto nás toto zlé potkalo,< řekli k sobě, když stříbrný
koflík byl u Benjamina nalezen. Když Bůh na hrací/(v jedo
vaté hady seslal. jejichžto uštknutí jako oheň pálilo, přišli
k -l/Ízy'šz'šaz'z'
a pravili:

»Zhřešili jsme, že jsme mluvili proti Ho

spodinu a proti tobě; pros, ať odejme hady od násh — Když
marnotratný syn měl hlad, poznal hříchy své a polepšil se.:
Neposlušného proroka Jonáše trestal bouří a žalářem \" břiše
veliké ryby, aby se polepšil a šel do Ninive.

Bůh _chccnelzodamž a ntqu'm'm spravedlivě :koušctz',

t. j. chce, aby se ukázalo, zdali iv utrpeních zůstanou
mu věrní a zbožní; mají dokázati, že ctnost jejich jest
pravá a vytrvalá.
Příklady: Bůh zkoušel Abrahama, když mu rozkázal, aby
syna svého [.ra'ka obětoval; dal mu příležitost, aby skutkem

dokázal,

zdali Boha miluje nade všecko.

——
Bůh zkoušel

_“ra—

.vcfa mnohými útrapami: byl prodán do cizí země a zde dlouho
uvězněn. Tak zkoušena byla jeho víra, pokora atd. -_—Spra
vedlivý a bohabojný Tobiáš musil také mnoho trpčtiz přišel
o všechen majetek, měl býti zabit, musil utéci se ženou s_vou
i synem, aby rozsudek královský na něm vykonán nebyl. když
se pak směl do domova navrátiti, oslepl. Ač tyto útrapy byly
veliké, přece si nestěžoval Tobiáš nikdy. Proto mu pravrl anděl
Rafael: »Že jsi byl příjemný Bohu, potřebí bylo, aby pokušení
zkusilo tebe.

Bů/z clzccnelzodamz' a utrpením spravedlz'zýc/z zásluhy
jig'o nebe rozmnažz'tz'. Kdo lépe pracuje, obdrží větší
plat, zaslouží si více, má větší zásluhu. Tak 1 budou
od Pána Boha jednou více odměněni ti, kteří více pro
něho na zemi pracovali, větší lásku mu osvědčovalí.

A nejlepší příležitostí k tomu nám poskytují rozma
nitá utrpení, jako: nemoci, pronásledování, nedostatek
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atd. Prospívají nám před Pánem Bohem, když je
trpělivě snášíme. Poslouchá-li služebník pána svého
jen pokud jest od něho dobře placen, nelze poznati,
zda má velikou lásku k němu; poslouchá-li ale pána
i když služby od něho nedostává, když pán k němu
je přísný, osvědčuje velikou lásku a věrnost k němu.
Podobně i my neukazujeme, že Pána Boha nade všecko
milujeme, když se nám dobře daří; až když na nás
Pán Bůh utrpení za utrpením sesílá, nám jmění, zdraví,
rodiče atd. odnímá — a my mu přece zůstáváme věrni
a milujeme jej, pak osvědčujeme pevnou víru a naději
v něho, srdečnou lásku, — a tím vším nabýváme ve
likých zásluh; Yo!)jest nám toho nejlepším důkazem.
jista'-mu') pětiletému chlapci vyrostla na nožičcc veliká
boule, kteráž mu nadčlala veliké bolesti a trápení, tak že plakal
a křičel ve dne i -v noci. Rodičové jeho požádali lékaře, aby
ubohému chlapci pomohl. Lékař prohlížel bolest a pravil ro
dičům, že jiné pomoci není, nežli že se boule musí vyříz
nouti; hned také připravoval nože a jiné nástroje, kterých
k tomu třeba bylo. Chlapec ale, když to všecko slyšel a viděl,
počal velice bčdovati a křičcti; nechtěl nijak dáti sobě na
nohu sáhnouti, nechtěl uvěřiti, že bolest potom přestane, až
se boule vyřízne. Lékař promluvil k rodičům po tichu, aby
někoho silného přivedli, kterýž by chlapce držel, dokud by
boule vyříznuta nebyla. Otec přivedl služebníka & ten držel
ruce i nohy chlapcovy tak, že ani hnouti se nemohl; lékař
pak vyřezal mu všecko nakažené maso z nohy, pamazal ránu
mastí a potom zavázal. ]eštč toho dne ulevily chlapci bolesti,
za několik dní byl zdráv. běhal, skákal, jako jindy. Kdyby se
mu bolest byla nevyřezala, byl by zchromnul a do smrti mrzá
kem zůstal.
Bylo to řezání chlapci užitečno? K čemu bylo užitečno?
Proč ale se tomu bránil.> Nerozuměl tomu, že tak býti musí;
že tak dobře jest. Zdaž rodičové milovali toho chlapce? Proč
přece dovolili, aby mu lékař bouli řezal.> -— A tak činí také
Pán Bůh. Posílá na nás leckdy zlé.
Anglický kupec chtěl se plaviti přes moře do zemí dalekých.
aby tam zboži nakoupil. ]sa již v přístavu a hotov, aby
vstoupil na loď, upadl a zlomil nohu. Nemohl odjetí; donesli
ho domů. Pokládal si to za veliké neštěstí. Za několik dní
přišla zpráva, že prudká bouře mořská ztroskotala lod', po
které se také on plaviti měl, a že všickni zahynuli.
l na vás snad sešle Bůh rozmanité nehody a utrpení. Sná
šejte je trpělivě! Neboť 1. vzpomenete-li, jací jste od maličkosti.
byli (minulou), poznáte, že jste Pána Boha často hříchy svými
uráželi; nuže, přijímejte každé utrpení jakožto trest za hříchy.
2. Přemýšlíte-li o své budovami—lia tušíte, že vám bude mnoho
trpěti, pohledte na vzor utrpení, na ukřižovaného Spasitele, a
myslete si, že Ježíš vás zve, abyste- mu pomohli těžký kříž

.) Dr. Skočdopole:

»Vypr. katech.< p. 72, I. díl.

P. Davidka: Methodieký výklad nového katechismu.
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nésti; kříž mu pak polchčítc, když utrpení a trampoty trpělivě
snášeti budete. 3. Pohlédnete-lí learn/i, namane se vám myšlenka,
abyste si vzpomnčly na duše, jež v pekle se trápí. Zdaž není
mnohem lépe zde na zemi trpěti, než jednou na věky trpěti
v pekle, nebo trpěti dočasně v očistci? 4. Konečně obraťte
zraky k nebi a vzpomeňte těch nesčíslných radostí, jež při
praveny jsou duším, které na zemi nehody a utrpení trpělivě
snášely. Zdaž nejste odhodlány všechno snášeti, jen abyste
Boha v nebi spatřily? ')

Mnozí lidé velice hřeší. Bůh jest nejsvětější a ne—
návidí všeho hříchu. Nechce, aby lidé hřešili. Mohl
by všem hříchům zabrániti, mohl by život vzíti člověku,
který zhřešiti chce, a také se již mnohokráte stalo, že
náhle umřel člověk, nežli mohl učiniti hřích, jejž uči
niti chtěl. - Ale Pán Bůh nezabraňuje vždy hříchům,
dopouští je. A proč Pán Bůh dopouští hříchy, učí
katechismus.
3574. Proč dopouští Bůh i hříchy?

Bů/z dopouští z'lzřz'c/zy,protože ufo/zce sbat'z'tz' člověka
woboduo' 'vúlť, a protože uáslod/cy lzřz'c/zůz'umí obracetz'
:' dobré.

Proč dopouští Bůh hříchy,předně?Učili jsme se (ot. 46.)»
co jest duc/z. Kdo umí to ještě pověděti;> Které jsou
duchové bytosti? A protože i každá duše lidská jest
duch, má každý člověk i_rtrobodnou vůli. Ale vůle
lidí není dokonalá. Co jest to: Bůh má nejdokonalejší
vůli? Takové vůle nemá nižádný člověk. Bůh nechce
a nemůže zlého nic chtiti, chcc jen, co dobrého jes-t,
poněvadž vůli nejdokonalejší má a nejvýše svatý jest.
Vůle lidí ale může chtíti nejen dobré, ale i zlé. 'A když
člověk chce a činí zlé, co Bůh zapovídá, dopouští se
hříchu. Kdyby Pán Bůh každému hříchu zabránil tak,
aby člověk nemohl zlého chtíti a činiti, bylo by tolik,
jako že by člověku svobodnou vůli vzal, bylo by tolik,
jako by člověk přestal býti člověkem. Bůh dal lidem
svobodnou vůli, nechává jim této vůle svobodné, i když
hřešiti chtějí.
jiný výklad: Matka učí dítě choditi; aby neupadlo, podává.
mu své ruce, drží je. Dítko se však nechce rukou matčiných
držeti, nýbrž samo chce choditi; matka je varuje, ale když
nechce uposlechnouti, učiní mu dle vůle jeho, ač dobře před
povídá, že upadne. A skutečně po chvíli dítko upadlo. Matka
') Schmitt

1. p. 163.
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je zvedla, a ted ládo se nechalo voditi. Proč doplul/la matka,
aby šlo dítko samo.> Zajisté jen pioto, aby mu učinila po vůli,
ježto samo chtělo. \čdčla dobře, že až upadne a se uhodi,
že pak se dá rádo vésti.
Bůh jest nejvýš svatý a chce, abychom také byli svatí.
K tomu nás vede svx'mi zákony, neboli přikázáním & svou

milostí Mnozí lidé nechtějí býti vedeni Pánem Bohem nechtějí
ho poslouchati, a pomocnou milostí jeho opovrhu'í, domnívají
wse, že mohou sami šťastni býti (bez pomoci BožiŠí;Bůh je na

pomíná, rozmanitým neštěstím varuje, ale oni se vzpírají jeho
vůli. Když tedy si nedají říci, nechá jim Pán Bůh jejich vlastní
vůli, a oni hřeší. To ovšem nechce Pán Bůh, aby hřešili, však
(ropa/(šli to, poněvadž je nechce zbaviti „minim z-rŽ/e.

Proč dopouští Bůh hříchy, za drn/uf?
slťdky ÍLřz'c/zz'z
umí obraa'ti

Protožť mí—

? dobrá

Co učinili bratři Yoscfow'? Věci zlé! Chtěl Bůh,
aby ]oscfovi škodili? Nikoli! Mohl tomu ovšem za

brániti, ale nezabránil, dopustil to a obrátil v dobré.
Egypt byl zachráněn, okolní kiajiny a iodina řaku
bova od smrti hladem, a 5:0an sám povýšen za prvního
po králi egyptském. —Žz"'daukřižovali Pána 7ežíšo.—
Tomášova nevěra. — (Ve vyšších třídách možno po
ukázati na pronásledování církve svaté; Bůh to vše
dopouští, ale vše obrací'v dobro.)

75. lak se jmenuje peče, kterouž Bůh vše zachovává &

spravuje?
Píše, kterouž

Bzí/z t'šťc/co :ac/loz'a'z'a'

(: xp7'a'z'1472',_/'nzf

nuje sc prozřťtclnoxt Boží.
Slovo pozřela/75031 pochází od slova pro.-tímu, ku
předu či napřed zírati, do budoucnosti, poznávati již
napřed, co by se dělati mělo a jala by se dělati mělo,
aby se úmyslu dobrého dosáhnouti mohlo. Hospodář
prozřotclný shromažďuje na zimu obilí, píci pro do
bytek, aby na celou zimu nebo až do nové žně
dosti bylo; prozřctehzý hospodář také dohlíží, aby se
s obilím a pící šetřilo, neplýtvalo, poněvadž by se
potom nedostávalo. Prozřctolný člověkuvažuje a zkoumá,
co by se přihoditi mohlo, ajiž napřed umiňuje si, co
dělati bude, když by se to skutečně přihodilo. Ale
lidé jen málo kdy mohou věděti, neb uhodnouti na—
před, co se přihodí, jak uvarovati sc škody, coby
dělati měli, aby dosáhli jistého úmyslu. Jediné Pán
Bůh 'z'z'napřed čili předvídá všecky budoucí věci a
nejvýš moudrý jsa, řídí všecko tak, aby úmyslů svých
65
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dosáhl. Proto říkáme: Bů/z všecko zae/zováz-rí a spra
vuje. Péči tuto nazýváme prozřetelnost Boží.
Příklady: 3705szegyptský. Rut/z: Prozřetelnost BOŽI
postarala se, aby Rut/z šla na pole Boozovo; tento
poznal její ctnosti a za manželku ji pojal. Takto se
postarala prozřetelnost Boží () Rut/z a tchýni její
Noemi, —-—
jejich ctnosti byly odměněny. — Spasitel
světa se měl naroditi v Betlémě dle předpovědi Mí
chezíše proroka (725 př. Kr.); Panna Maria bydlila
:; Nazarete' (30 hod. od Betléma vzdáleném). Zde jí
bylo zvěstováno, že vyvolena je za matku Syna Božího.
A ejhle! Tu se postarala prozřetelnost Boží, že právě
v tom čase, kdy se měl Syn Boží naroditi, pohanský
císař sčítání lidu nařídil. Proto se vydala Panna Maria
do Betléma. Prozřctelnost Boží se tak postarala o vy
plnění proroctví.
Byť bychom i nerozuměli, proč to a ono Bůh do—
pustil, nereptejmc, neprotivme se řízení Božímu. Ani
nebud'me úzkostlivi o svou budoucnost. Budeme—li
vždy plníti přikázání Boží a pov.innosti stavu svého,
postará se o nás Pán Bůh jistč.
Vzhledem k tomu podobáme se poutníku, jemuž se mnohé
věci na světě nelíbily. Na poutí své po pusté krajině přišel
jednoho dne k osamělé-mukosteličku, jehož dvéřc byly otevřeny.
Vstoupiv do něho, spatřil, že stěny jeho postrádají všeliké
ozdoby; jediné okno, jímž kostelíček opatřen byl, zastupovalo
zároveň obraz oltářní, a bylo rozličnými barvami malováno.
Vida tuto na pohled nepravidelnou a nepěknou malbu, roz
horlil se nad ní a zvolal: »Malba tato jest v pravdě věr
ným obrazem tohoto světa, v němžto také jen zmatek a ne
pořádek panuje.: Sotva že však slova svá pronesl, vyšlo slunce,
které až dosud mračny bylo zahaleno a osvítilo okno koste
líčka. Tu se objevil poutníku krásný obraz: Spatřil hořící keř,
v němžto se stkvělo v úplně kráse jméno Boží. Nedaleko bylo
viděti flďojžz's'eležícího na tváři a kořícího se Hospodinu. Po
někud dále bylo viděti louku, na níž se pásly ovečky Mojží
šovy. Při pohledu tom vzešlo světlo i v duši poutníkově, a
proto pln obdivu zvolal: »Ano, svět podobá se tomuto obrazu!
Zatemnělému rozumu našemu zdají se mnohé věci neužitečné,
ano i nepěkné; ale když nám je osvítí světlo božské pravdy,
tu jinak jim rozumíme a poznáme, že je Bůh nejvýš moudrý.
Co BzŽ/z činí, dobře činí./a

Naučeni: Měj vždycky pevnou a dětinnou důvěru
v Boží prozřetelnost, která s tebou smýšlí vždycky dobře,
a nereptejprotz' Božímu řízení! »Milujz'oz'mBoka všecky
věcí napomáhají k dobre'mzm (Řím. 8, 28.)
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4. O andělích.
76. Kteří jsou nejznamenitější tvorové Boží?
Nejznammzz'tějsz'tvorové Boží jsou andělé.
Až dosud jsem vám vykládal nejdůležitější učení
o Balm. Nyní budeme se učiti o tvora/z Božz'c/z.Stvo
řil jich Bůh nesčíslné množství,'tak že jich ani spočísti
nemůžeme. Některé vidíme, jiné spatřiti ncmůžemc, —
všechny dohromady jsou svět. Ty tvory Boží, jež
zrakem a smysly vůbec pozorovati můžeme, nazývame
viditelný svět; ty, kterých pozorovati nemůžeme, slovou
svět neviditelný. Z tvorů neviditelných, jsou nejzna
menitější andělé v nebi, 2 viditelných pak jsou nej
znamenitější tvorové na zemi lidí. Nejprve budeme se
učiti o andělích.
Katechismus praví, že andělé jsou mylenmmvzz'tější
tvorové, t. j. nejpřednější, nejlepší. Bůh je opatřil
mnohými dokonalostmi; nikdo z tvorů pozemských
se jim na milostech a dokonalostech vyrovnati ne
může —' odtud nofzuammz'tější tvorové.
V písmč sv. staré/zo Zákona se často o nich mluví: Bůh
poslal anděla Rafaela za průvodce Tobúís'ooi, »'b'-emm/(ía'ontům
opati ohnivá: aby plamen z peci vyrazil, »Ha/mkukooigzs roz
kazem, aby donesl oběd Danielovi, který právě byl v jámě lvové.
Nový Zákon vypravuje, kterak anděl Gabriel zvěstoval Panně
Marii, že bude matkou Páně. Sám Pán řešíš mluví o andělích,
hledících na tvář Otce nebeského (Mat. 18. 10.), a přislibuje nám,
že budeme při vzkříšení jako andělé Boží v nebi. (Mat. 23, SD.)

77. Kdo jsou andělé?
Anděla"jsou pouzz' duc/tomi to jest tz'oroe'o',kteří mají
rozum a svobodnou vůli, ale těla 7Zf7ltfljí.
Běh.. _—__S.tx9ři!e'__sxěEf

andělé “:
pouzí
duchové
Bytosti

stvořené.
. - ' — Svět.
Tvorovc.
zvířata

rostliny

nerosty

CIOIVCĚ
(uc
V těle
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Nakreslil jsem vám zvláštní obrazec, který před
stavuje, jak tvorové Boží rozdílni jsou dle dokonalosti
své. Nejméně dokonalé jsou nerosty, nejsou živi, nc
rostou, necítí. Dokonalejší (tedy výše nad nerosty, t. j.
na př. kameny) jsou rostliny — rostou atd. Konečně
na nejvyšším stupni tvorů pozemských nalézá se člověk,
má duši a svobodnou vůli.
Vidíme, že v pozemském tvorstvu jest všecko pěkně
spořádáno tak, že vše postupně pokračuje, od nedo
konalého k dokonalému Nejdokonalejší tvorové jsou
andělé ]) Vyobrazují se jako mládenečkoz'o'na označení,
že nestárnou, že jsou nesmrtelní; bývají též vyobra
zeni „\—
křídly, ježto rychle plní vůli Boží; jako milé,

roztomile" děti, ježto jsou bez hříchu, jako pokřtěné
dítko. Jindy opět vidíme je zobrazeny: hlavu s kří
délky. Hlava se považuje za sídlo rozumu. Když ně
který z vás lehce pochopuje, co pan učitel nebo já
vykládáme, říká se o něm: Ten má dobrou hlavu!
Hlava tedy na obrazech těch znamená, že anděl má
rozum. — Křidélky létá pták, vznáší se buď k nebi,
letí dolů k zemi, jak sám c/zce. Křídla na obrazech
andělů znamenají, že andělé mají vůli a že poslouchají
Pána Boha rychle, hned.
Tvor, který má jen 702u7ll a vůli, slove duc/z. Člověk
má také rozum a vůli, ale také tělo. PlOtO praví ka

tec/zminit 4mz'člf'jsou.

Ducha, poněvadž jest neviditelný, nelze namalovati;
proto, chce-li malíř nebo sochař přece ducha předsta
staviti, vyobrazí blot/14.11 křidélka, t. j. rozum a vůli.
Bůh ovšem může způsobiti, aby lidé anděla viděli.
Tak nedaleko Betléma spatřili pastýři anděla, který
jim narození Páně zvěstoval, slyšeli anděly zpívati:
»Sla't'a Balm na výrosteclz a pokoj lidem dobré vůle na
zemi.: A když Bůh poslal k lidem některého z an
dělů, dal mu podobu těla lidského, tak že ho lidé
mohli spatřiti. Archanděl Rafac'l měl podobu mládence,
když mladého Tobiáše vedl “do Rag'es; podobně arch
anděl (iabrz'ul, když zvěstoval Panně Marii, že bude
matkou Pána Ježíše; anděl na hrobě Spasitelově atd.
Písmo sv. jmenuje devět řádů nebo kůrův anděl
ských takto: mzdě/c', arc/zandčlč, lmz'žetstva, mocnosti,
síly, panstva, trůuoz'č, c/zcrubz'nz'a :c'mfž'm'. (Efess. 1, 21.)
1) Zde dlužno zase—olmkovati otázku 46.
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Z těchto jmen poznáváme, že všichni andělé nejsou
stejně dokonalí, ale že se navzájem liší. Jako hvězdv
na blankytu nebeském se od sebe liší svou velikostí
a svým světlem, tak někteří andělé dokonalejší jsou
nežli jiní. I lidé nejsou všichni stejně dokonalí.
78. K čemu stvořil Bůh anděly?
Bít/z slzořzl anděly, aby se mu Hanč/z, t. j. jťj mzlo
tali, jemu slouži/z (: lidz ostřz/zalz
Biz/zSitař/l anděly, aby SLmu Haně/z, t. j. aby Boha
za svého nejvyššího Pána uznávali a proto i jemu nej
větší úctu vzdávali. Poznávajíce velebnost Boží, klanějí
se. Nejsvětějšímu, volajíce: »Svatý, svatý, svatý, Ho—
spodin Bůh zástupův a (Isai. 6, 3.)

%] Balm „zi-110ml:Andělé milují Pána Boha, nebot
ho lépe znají, než my lidé; jsou ustavičně u něho
v nebi, vědí, jak jest nejvýš dobrý, moudrý a doko
nalý. A že Boha milují, chovají se tak, aby se i sami
Pánu Bohu líbili.
Anděla" mají Páanu BoÍm sloužzti, t. j. vykonávati,
co Bůh poroučí. Andělé plní vůli Boží rádi a rychle.
Bůh častojiž poslal anděly k lidem, aby jim oznámili
vůli jeho, nebo aby jim něco zvěstovali (arch. Gabriel
Panně Marii.) Proto se andělé nazývají také poslat/a'
Boží. Slovo »anděla jest slovo řecké a znamená česky:
posel nebo tys/(mec Boží. Proto začíná jedna píseň
adventní: nS neba pase! vychází. . . —-<
Biz/z stvořil anděly, ab , lidi ostří/tali, t. j. ochraňo
vali, aby se jim na těle a na duši nic zlého nestalo.
Andělé chránili dvakráte našeho českého knížete sv.
Václava. jednou, když proti Radz'slaz-az'í,knížeti Kou
řimskému, stál a měl se s ním potýkati. Ježto chtěl
Václav boj tento podstoupiti jen prOto, aby ušetřeno

bylo krve a životů jeho poddaných, obstoupili jej
andělé se stkvoucím křížem. Když to nepřítel spatřil,
padl všecek zděšen k nohám jeho a prosil za od
puštění. ——Po drn/zí, když sv. Václav byl u něme
ckého císaře lživě osočen a vcházel k císaři (na sněm),

spatřil jej císař dvěma anděly doprovázeného. I se
stoupil s trůnu, objal sv. Václava a králem ho nazval.
Daroval mu též rameno szz Víta, což příčinu dalo ku
vystavění chrámu svatovítského na hradě Pražském.

Podobně i o duchovní bla/to naše se starají. Když
se Bůh rozhodl, že hříšné obyvatelstvo Sodomy a (;o
morrlzy ohněm a sírou ztrestá, zavítali na večer dva
andělé k nábožnému Lotozvi, a řekli mu: »Zachovej
duši svou: neohlédej se zpět, ani stůj na vší této kra—
jině vůkol, ale na hoře se zachovej, abys i ty spolu
nezahynul.< (Genes. 19, 17.)
79. laci byli andělé, když je Bůh stvořil?

Když Bůh anděly stvořil, byli dobří a blažcni; byli
_obdařeni posvětit/toi milosti a mno/zými dokonalosti/li.
Všickni andělé byli dobří, když je Bůh stvořil; mi
lovali Pána Boha, sloužili mu, měli jen v něm zalíbení
a byli velice blaženi. A jako dobrý otec, když má
hodné dítky, mnohé radosti jim připravuje, jim rád
nějaký dárek z města přiveze, — tak Bůh nebeský
připravil andělům svým též mnohé dary. Dal jim
předně: posvčcnjící milost Boží. Co jest posz'ionjz'cí
milost Boží?
Jest to dar Boží a Bůh dává ho jen duchům,—žádná
tělesná bytost'nemůže býti v posvěcující milosti. Který
duch má posvěcující milost, ten jest .velice krásný a
spanilý, krásnější a spanilejší nežli všecky krásné věci,
co jich na celém světě jest. ——
Velice krásní byli tedy
andělé, protože byli ? pas:/četnici milosti Boží. Po
svěcující milost dělá také, že andělé jsou velice dobří
(: sz'ati. A protože andělé měli posvěcující milost a že
velice dobří a svatí byli, měl v nich Bůh veliké za—

líbení a je miloval.
Posvěcující milost působila tedy, že andělé byli
velice krásní, že byli dobří a svatí a že měl v nich
Bůh veliké zalíbení.
'
A pro tyto věci, kteréž posvěcující milost při andě
lích působí, byli andělé vol/co šťastni (: blaženi.
Spolu s“posvěcující milostí opatřil Pán Bůh anděly
mno/tými dokonalostmi. Andělé mají dokonalejší rozum
než lidé. I poslední z andělů rozumí všemu lépe nežli
nejmoudřejši člověk. Poznávají vše skrze Boha a v Bohu,
jako my poznáváme, když hledíme do “zrcadla.
Kromě jiných dokonalostí jsou andělé opatření ve—
lilzou silou a moci, tak že vůli Boží snadno vyplniti
mohou.
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Na př.: »Když byli [)"-imládenci v Fw:/'o/mz'oc',sestoupil

k nim

.mdčlavyrazilplamen zpeci, tak ze muže, kteří je tam uvrhli, za
chvátil a spálil. V peci pak anděl učinil chládek, jako v čas

večerního průvětří (str. 107., čl. 793. — Habaknka uchopil anděl
a přenesl jej v prudkosti ducha (lo Babjlona k jámě lvové
kde se Daniel nalézal. — Když ji'/zdar linkou/“ský od nepřátel
obklíčen byl, spatřili nepřátelé pět stkvoucich mužů na koních
s uzdami zlatými. Dva z nich stáli obapol .llakabejfke'lto a zbroj.
svou ho chránili. Tři ostatní metali s povětří střely a blesk\
na nepřátele, tak že tito, bud' slepotou poraženi jsouce, pa—
dali, bud' ustrašeni na útěk se dali. Když potom mrtvoly ne
přátel ])0čítali, nalezeno jest, že padlo 20 250 mužů pěších
u 600 jízdných. — Anděl zpřerážel okovy a \'vvcdl .r: Perm
ze žaláře.

Poněvadž andělé tolika dokonalostmi obdařeni jsou,
nazýváme je nejznamenztějšz'mi tz'o7_.;/Bůh je miloval,

jako dobrý otec nejmilejší své dítko
Slyšte, co se stalo!

Avšak běda!

80. Zdali všichni andělé zachovali milost Boží?
lšz'c/mi andělé mzlostl Boží m'zac/zot'nlz'; mnozí ji
lzřzc/umpýchy zhatzlz
Mnozí z andělů zhřešili, nechtěli se klaněti a po—
slouchati Pána Boha. Ve svém velikém štěstí zpyšnělz'
a pozdvihli se proti Bohu řkouce: »chzyššúfm c/zoomo
podobní býti, nad lzt'ězdy Boží zyvýšz'mc stolici sz'ozm
A v tu chvíli, kdy se takto vynášeli, ztratili posvěcu—
jící milost, t. j. přestali býti svati a krásní, byli hříšní,
zlí a oškliví. Proto se Bůh na ně rozhněval. Iporučil
andělům dobrým, aby z nebe anděly zlé svrhli. Na—
stal skutečně boj mezi zlými a dobrými anděly. ]lÍi—
chaol byl vůdce andělů dobrých, Laufer, bývalý světlo—
noš, vůdce andělů zlých. Nastal mezi oběma stranama
boj, v němž zlí andělé byli přemožení a z nebe do
pekla vyvržení. (Zj. sv. jana 12, 7.——13.) Ty anděly
zlénazýváme d'zíběy.
Čemu se z toho učíme? Že se nikdy nesmíme \y—
vyšovati nad jiné. »Kdo s; pozgfšzcjc, bude [Jomžwu
říkávají lidé a mají pravdu. Pamatujte si to! Můžeme
to říci i ve veršíku:
Pýt/la paid všdy plodí,

za ní lla/Iba [."/Ladí,
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SI. Kterak potrestal'Bůh pyšná anděly?
Biz/z potrestal pyšně mzdě/y, žť je“ na věky saw-lz! a

do pekla odsoudil.
Po hrozném pádě andělů následoval hrozný trest.
Poněvadž je Bůh nejvýš spravedlivý, & hřích jejich byl
veliký, potrestal je přísně. Vyloučení byli ze sídla
nejvyšší blaženosti a svržení na místo, kde veliké
muky trpí a na vždy trpěti budou. Písmo sv. praví:
»Í—Ířešz'cz'm
mzdě/zim Biz/z Head/mstil, ale pekelný/zz" pro
vazy je do fie/ela str/muz; vydal k 1nzzče7zz'.<<
(II. Petr

2, 4.) Mimo to se vůle jejich úplně odvrátila od Boha
k zlému. Věříť sice, že jest Bůh, ale nemiluji Boha, ne
návidí ho a třesou se před ním. (jak. 2.) Hrůzou stmšnou
pak je naplňuje vědomí, že jejich trápení nikdy ne
přestane.
Jestliže andělé, jsouce obdařeni tak mnohými dary
a milostmi, přece zhřešili, zdaž imy nemusíme se míti
na pozoru? Vždyť jsme mnohem méně dokonali tvo
rové, než andělé. Vězte dále, že jako andělům hřeší—
cím Pán Bůh neodpustil, tak by ani nám neodpustil,
kdybychom hřešili &nikdy se polepšiti nechtěli. Slibme
Pánu Bohu, že budeme Boha milovati, pýchy a všeho
hříchu dobrovolného se varovati.

82. Jak nazýváme zavržené anděly?
Zat'ržme' mzdě/y nazýváme .:lýmz' duc/ay nL,/)adžíbly.

Zavržené anděly nazýváme zlými duc/ly, poněvadž
jsou skutečně zlí, jejich myšlenky, úmysly, vůle a
skutky jsou zlé. Ztratili všechny své přednosti a do
konalosti, písmo sv je nazývá take da'bly, duc/ly nc
čzszýmz.(Luk. 8, 29) Dábel slove také satan. (Luk.
11,19.,) zvažedm'k od počátku, lhář a otec lži. (Jan
8, 44.) Nejvyšší

z nich sluje BÚÍZLÚZLI).
(Luk.

11, 19.),

kterého nazýváme také lm četa/z tamnostz pokud byl
dobrým andělem, jmenoval sc lucifcz (světlonoš).
Ěábly jste již viděli vyobrazené. Malují se s rohy
na hlavě, ne že by je měli, vždyť jsou pouzí duchové;
ale jako zvíře odporuje rohy svými nepříteli, tak oni
odporují Bohu, mají ho v nenávisti. Tvář jejich se
maluje hubená, sešlá, jako opadlá tvář Kainova, když
záviděl Abelovi, že ho má Pán Bůh rád.
Z toho poznáváte, jak hrozný je hřích a kam vede.
Varujte se ho! Každý těžký hřích činí člověka po

_91_
dobného _d'áblu a vede k němu do pekla. — Jako
potrestal Bůh anděly zlé, tak odměnil ty, kteří zůstali
dobří. Bůh zajisté jest nejvýš spravedlivý. Co zna
mená, Bůh _jest nejvýš spravedlivý?

83. Kterak odměnil Bůh anděly, kteři v dobrém setrvali?
Aude/y, kteří ? dobu;/lz .r'"ťt7
uLalz Bit/z odměnil :'ěčuou

blaženostz'u' ne'/):

Bůh odměnil tyto anděly věčnou blaženosti, to zna
mená, že budou na věky u Pána Boha zůstávati a
věčně se u něho radovati. Pán Ježíš praví: »Audělo'
:* uobesz'c/z vždycky hledí na tvář Otce Strč/zo, kterýž
? uebosz'c/zjest.“ (Mat. 18, 10.) Poněvadž jsou u Pána

Boha v nebi, jsou velice šťastni, blažcni a zůstanou
na věky. Byli blaženi od té doby, co je Pán Bůh
stvořil; nyní odměnil je Pán Bůh, že blaženost jejich
zůstává navždy, na věky; že jim není se co báti, aby
někdy o tu blaženost přišli. To byla odměna za to,
že zůstali Bohu věrni, že vždycky činili, k čemu je
Bůh stvořil, a nedali se příkladem andělů svésti.
A co dělají andělé v nebi? C/tva'lz'Pa'ua Boha a slouží
jemu. ]iž jste viděli namalované množství andělů, jak
hrají na rozličné nástroje? Takto se vypodobňuje, že
andělé Pána Boha ustavičně milují ajej chválí ajemu
se klaní. Abychom i my ve chvalozpěvech se s an
dčly spojili, vybízí nás církev svatá zvláště na den
»Audělít Stráž/týdn
pěknými slovy: »A p7otož
s anděly z' arc/zandt'lj, „\ 'frzluy a knížaty, a sc všzm
7ytz'řstwuz uoboskť'lzo'0_]\/(1j)t\t71

vla: y Tz'č zpzz'a'me,

říkajíce: »Svatý, . z'atý, Svatý Pa'u Jindy zase, zvláště
o vánocích připomínáme si, kterak andělé Boha chvá
lili slovy:

»Sla'va ua zý_\o:'\ttc/t ho./tu <<

Učili jsme se, že lánu Boku ta/m' \toužz', t. j. že
Pána Boha poslouchají a konají vše, co rozkazuje.
Pamatujte, že andělé vykonávají rozkazy Boží velmi
73%!sz a lzbz'tč. Poslouchejte

i vy na slovo

matky a

rády a rychle. Když vás pro něco posílají, iděte rády
a hned.

84. Kterak se k nám chovaji andělé dobří?
Audč/e' dobří chovají se k nám Makoto/uč, uzilujz
nás a of:/zraňují na tělo z' na duši, po: s/Juzztjz uas
k dobrému a prosí za mís.
,
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Mladého Tobiáše doprovázel anděl Rafael do města Ruger,
chránil jej před neštěstím, poradil mu, jak by uzdravil svého
slepého otce.

Z tohoto příkladu se učíme, jak se k nám andělé
bla/zozrohzčchovají, nás na těle ina duši ochraňují,
Pravím bla/zevolnč, t. j. smýšlejí s námi upřímně, chtějí,
abychom byli blaženi, přejí nám všeho nejlepšího,
abychom na těle i na duši šťastni byli.
. Andělé nás milují a to k vůli Bohu, neboť vědí, že
Bůh nás miluje; milují nás, protože s námi mají
útrpnost v našich bědách a strastech, jež nás na zemi
potkávají, milují nás i proto, že jsme k obrazu Božímu
stvořeni a že jednou

mezi ně se dostati máme. ——

A jako rodiče nás milující nám dobrodiní prokazují,
a zlého nás chrání, jak mohou: tak iandělé nám
dobrodiní prokazují. Proto praví písmo svaté: »Andělům
svým při/aim! o tobě: aby tě ostří/zalz' na všech cestách
taje/zm (Žalm 90, II.) Dávají pozor, chrání nás před

neštěstím tělesným. ')
Mnoho máme příkladů, že dobrým a nábožným lidem po—
máhali dobří duchové. Anděl se zjevil nábožné Aya/' a ukázal
jí na poušti studánku. aby se synem svým [J"/llťlL'ÍL'lll
žízní ne
zhynula. —I.Moj. Bl.) — Anděl zachoval při životě i proroka

lil/tiše, kterýž před královnou [ře-módouutekl na poušť; anděl
přinášel mu pokrm a nápoj. (3. Král. 19.) — Anděl zavřel ústa

lvů, aby neuškodili nábožnému Danieli, jenž mezi ně byl uvržen
do jámy. -— Anděl sestoupil do peci a zachoval na živu tři.“
mládence, kteříž tam na rozkaz krále -Vn/mehodinu.-zorauvrženi
byli. — Andělé vyvedli nábožného Lala ze hříšného města,
apoštola Pel/'a ze žaláře, kdež dvěma řetězy svázán a od žold
néřů opatrován byl. A tak až posud jest každý dobrý, ná—

božný člověk chráněn v nehodách tělesných.

Avšak andělé nás také ochraňují na duši, abychom
nehřešili, anebo abychom se polepšili. A když nám
nadchází poslední hodinka života a my duši odevzdá—
váme Pánu Bohu k soudu, i tehdy jsou při nás a
duši naši nesou do nebe, kde se máme s nimi rado
vati. O tom poučuje nás Pán ježíš v podobenství
o Lazaru & boháči: »l'mřel žebrák a nesen jest od
andělů do lůna Abrahamova.: (Luk. 16, 22.) -— Sta
tečná řadit/z vyznala: »Živťjest Hospodin, že ostříhal
mne, když jsem odsud i sem šla, i když jsem v ne
') .S'v.Aug/trhu praví: »Protož velikou péčí a bedlivým přiči
něním jsou při nás každé hodiny a na každém místě, pomáhajíce
nám a opatrujícc nás v potřebách našich.: (Soliloq. animae ad Deum)
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přátelském ležení byla, a nedopustil Pán Bůh na mne,
děvku svou, abych poskvrněna byla.“
Pat'zbuzzg'z' nás &*dobre?/m, t. j. uvádějí čili dávají
nám na mysl jen dobré věci ——
dávají nám dobrá vnuk
nutí; varují nás před hříchem. Když člověk jich přece

neuposlechl a zhřešil, nabádají ho, aby se na pravou
cestu “obrátil. A jsouce poslové Boží, oznamují lidem
vůli Páně.
Anděl lťq/ilz'l dal Ybbiríšaz'i (který

si měl vzíti .S'u'ru, jejíž

dřívější manžely duch zlý byl zabil) tuto radu: »Povím tobě,
kteříž jsou ti, nad nimiž ďábel moc má: ti zajisté, kteří v man
želství tak vcházejí, že Boha od srdce svého vylučují, a toliko
chlípnosti své hoví. Ale ty, když pojmeš ji za manželku, trvej
s ní po tři dny na modlitbě, a tak zahnán bude ďábel.: —
K setníkovi Karnaliozrí přišel anděl a řekl mu: »Korneli! Mo
dlitby tvé a almužny vstoupílývpřed Boha; pošli některé muže
do Yappe a povolcj nějakého .S'l'mw/a, kterýž má příjmí I'd/'.
Ten tobě poví, co bys měl Činitiux — jako pay/arvc'objevují se
i andělé u lidí: Gabriel přišel k Zadrmv'ríšaai, aby mu'oznámil,
že dostane syna. — Anděl Gabriel zvěstoval Parmě .llarii
poselství, že z Ducha sv. počne Syna Božího. — Anděl při
nesl rozkaz Boží .rzv._70J'(_.'/b7'i,
aby vzal dítě a utekl do Egypta,

Andělé prosí za nás, t. j. předkládají naše prosby
před trůn Boha a sami také se přimlouvají za nás
u Boha.
Tobiáš činil mnoho dobrodiní \'e skrytu, tak že o nich nikdo
nevěděl. Avšak anděl lťq/irel pravil k 'l'aln'iířam': »Když jsi se
modlíval s pláčem a pochovával mrtvě, ját' obětoval jsem mo
měl toto zjevení:
»A jiný anděl přišel, a postavil se před oltářem, maje kadi
telnici zlatou: i dáni jsou mu zapalově (oběti) mnozí, aby je
dal do modliteb všech svatých na oltář zlatý, kterýž jest před
trůnem Božím. l \'st0upil dým zzipalů z modliteb svatých
z ruky anděla před Bohaa
dlitby tvé Pánu.< — .S'z'. 711/1 rem/gelům

Buďme pamětlivi těchto dobrodiní a neodpuzujme
od sebe anděly dobré hříchem.
ijme ctnostné, aby
nás andělé milovali, na těle i duši ochraňovali, nás
k dobrému povzbuzovali a za nás u Boha prosili.

85 lak jmenujeme anděly, které zvláště Bůh ustanovil
k naší ochraně?

Anděly, které zvláště Biz/z ustanovil la naší oc/zmně,

jmenujeme anděly strážci.
(Slavnost svatých andělů strážcůu')
Každý člověk má anděla strážného; tak nás poučuje
naše duchovní matka, církev katolická. Když jste
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přišli na svět, poslal vám Pán Bůh anděla strážného;
ten jcst u vás ve dne v noci a opatruje vás před nc
štěstím. Raduje se, když jste zbožní, čistí, hodní, a
pláče, když nedbale vykonávátc povinnosti své. Vy
ho arci nevidíte, poněvadž jsou andělé pouzí duchové,
ale on vás vidí a patří na vás ve dne v noci. 1) Ježto
pak jste ještě malé, jest vám pomoci anděla strážného
zvláště třeba; neboť ještě ani nevíte, co by vám mohlo
škoditi. Pokud jsou rodičové u vás, opatrují vás sami;
ale když jdou na pole, ncbo jinam do práce, svěřují
vás starším bratrům nebo sestrám. Těmto pak na
řizují, aby dávali pozor na vás, by se vám nějaké ne—
štěstí nepřihodilo. Mohly byste odněkud spadnouti,
ruce, nohy si polámati atd. Avšak, byť vás rodičové
nebo jiní lidé sebe více opatrovali, neuchránili by vás
všeho neštěstí, kdyby vás také anděl strážný neopa—
troval. Slyšeli jste, že malé dítě se dostalo pod vůz,
když koně jeli, nebo že bylo v jiném velikém nebez
pečenství, a přece se mu nic nestalo. Anděl strážný
je opatroval.'-')
Jestliže nám tak veliká dobrodiní andělé prokazují,
jsme také povinni jim prokazovati, co by jim milé
bylo, jim se líbilo.
') Nejedcnkrátc se stalo, že viděly děti svého anděla strážného
a to právě, když jim hrozilo nebezpečí. V jednom městečku nedo
bourali zedníci kus staré zdi; bylo to na podzim, kdy se přestává
stavěti. Jednoho dne šla podle této zdi matka s dceruškou. Když
byly obě asi deset kroků ode zdi vzdáleny,zzastavila se dceruška
náhle, jakoby strašidlo spatřila. »Co je ti?: tázala se matka. >Pojď,
dálelc Ale dítko stálo bez pohnutí. Tu náhle bylo slyšeti ránu ——
zeď
se zbořila a byla by jistě obě zabila, kdyby se byly nezastavily. Když
přišly domů, tázala se matka, proč se zastavila.> »Což jste ho nevi
dělařc pravila matce. »Koho: < táže se tato. »Toho krásného bíle
oblečeného mládenečka.> Zastavil se přede mnou a pravil, abych se
3 místa nehýbala.: Dítko vidělo svého anděla strážného, který je
i matku před jistou, nenadálou smrtí zachránil. (J. Schmitt I.,
p. 177.)

2; V jednom městě bylo děvčátko s bratříčkem samo doma,
když v domě počalo hořeti. Oheň se blížil k světnici, kde děti byly;
tyto volaly o pomoc, ale nebylo tu nikoho, kdo by jim byl mohl po
moci. S okna se bály skočiti, protože bylo velmi vysoko. Ale když
již ve světnici jejich hořeti počalo, chtěly přece oknem vyskočiti;
napřed se však pomodlily k andělu strážnému, aby je zachránil. Pak
seskočilo napřed děvčátko, a když se mu nic nestalo, volalo na bra—
tříčka: »Seskoč za mnou dolů; anděl strážce bude i tebe chránitih
Pacholík tak učinil a neublížil si. Anděl strážný obě patrně chránil
(Jak. Proch. I., p. 42.)
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86. Čim jsme povinni svým andělům strážcům?

Svým andělům strážcům jsmc povinni tím, že je
máme ctz'tí a c'zýt'ati, jcy'z'c/z zum/mm? poslouchat!
jím c'a'ččm' býti.

a

Anděl strážný se vždycky nad vámi vznáší a vás
opatruje. Zdaž nezasluhuje za to lásky &úcty;> A kterak
ho budete ctítz'ř Když budete zbožní křesťané a nikdy
zlou myšlénkou, ošklivým slovem nebo dokonce hří
šným skutkem ho nezarmoutíte. Kdyby k vám někdo
přišel a vám ke hříchu radil, nebo kdyby vám na
mysl zlé myšlenky vstoupily, zvolejte: »Ne! Nikdy
toho neučiním! Musil bych se před svým andělem

strážným stydětila
Jistý malý chlapec, který ještě nechodil do školy, šel 5 od—
rostlejšími chlapci se vykoupat. Když přišli k-řece, zpozoroval,
že někteří větší hoši se neslušně chovají (jsou nestydatí).
Dobrý ten chlapec pravil k nim: »Nestydíte se před svým
andělem strážným? Nepůjdu \'ícekráte s vámi, neboť anděl
strážný nemůže býti při nestoudných dětech; odchází od nich,
když jej takto zarmucujíx

Jednejte také tak! Ani myšlenkou, ani slovem, tím
méně skutkem neodpuzujte od sebe anděla strážného.
Máme anděly strážné vzývati, t. j. volati k nim
o pomoc, je prositi, aby se za nás u Boha přimlou
vali. Když se ráno modlíváte, proste anděla strážného, „
aby vás chránil a na všech cestách doprovázel. Večer
ho proste, aby nad vámi v noci bděl, tak aby vám
ďábel neublížil. Učinite to nejlépe modlitbou: »Anděle
Boží! strážce můj. . . ') Všecky ji umíte, ale snad jí
dobře nerozumíte. Je v ní obsaženo krátce celé učení
o andělu strážném. Žádáme anděla strážného za
čtveru věc.
V 1. a 2. verši prosíme, aby nás chránil a opatroval
na těle i na duši;
ve 3. a 4. verši, aby nás k dobrému vedl, učil &
& vzbuzoval;
v 5. a 6. verši, aby nám pomáhal všemu vábení ke

zlému, čili všemu pokušení odpírati a jeho dobrých
vnuknutí dbáti. Poslední čtyři verše jsou prosba,
_
') Děti dospěle'ší mohou se také naučiti této modlitbě k an
děla strážné/nu.- >An ěle Boží! strážce můj, račiž mne, jenž jsem
tobě božským milosrdenstvím svěřen, dnes i každého dne osvěco—
vati, opatrovatl, říditi &spravovati.: (100 dní odpustků; Pius VII. 1821.)

—96—
abychom s pómocí anděla strážného až do smrti se—
trvali ve sv. církvi katolické, po smrti pak do nebe

se dostali. — Vstaňte a pomodlíme se tuto modlitbu.
V leatťc/zixmn se dále praví, že mame ]leC/l vnuknutí
pasívne/zah, t. j. všímati sobě a rádi poslouchati,
k čemu nás povzbuzují: zlého se \'arovati a konati
dobré.
Když spravedlivý Bůh chtěl hříšné mčsto Sb:/amu \vhladiti,
přišli na večer dva andělé k nábožněmu Lo/az'z, a pra\ili
k němu: »Zachovej duši S\ou: neohlédej se zpět, aniž stůj \e
vši krajině vůkol: ale na hoře se zachmej, abys i t\ spolu
nezhynul. : (1. Mojž. 19, 17.) Takto mu dali dobrou radu a dobré
vnuknutí, co by měl činiti. A podobně mluví často anděl

strážný do srdcí našich.

Za tuto velikou lásku buďme andělům svým až do
smrti vděční. Vzpomínejte na mnohá nebezpečenství,
z nichž jste skrze anděly strážné vyvázli a modlete
se k nim rádi. Vzpomeňte, jak mladý Tobiáš byl
svému andělu vděčen. Když se navrátil domů z cesty,
a vypověděl všechna ta dobrodiní, jež mu anděl na
cestě byl prokázal, zvolal: »Není sice možné, dobro—
diní jeho náležitě odplatiti; ale prosím tě, otče můj,
žádej na něm, zdali by snad chtěl vzíti sobě polovici
všech věcí, kteréž jsme přinesli.<<'

jak velice laskavý jest Otec nebeský! Dal nám anděly,
aby nás ochraňovali na těle i na duši. Poděkujme mu
všichni vřelou modlitbou a nezapomínejme na povin
nosti ke svým andělům.
87. Kterak se k nám chovaji andělé zlí?
Duc/zow' zlí se k mím cizoz'ajz' nepřátelsky:

Mumio/'—

dějí nás a závz'dě/ž' nám; pokoušejí mís ke lzříc/m,
[zledz' nám škodz'tz' na těle z' na duši a mis učiniti m'
šťasmými na věky.

Zlí duchové chovají se k nám nepřátelsky, jsou naši
nepřátelé. Nepřítelem svým nazýváme člověka, který
nás nenávidí, nám závidí, co máme a z čeho se těšíme,
zlého nám přeje a, jak jen může, nám izlé činí, 2 ne
štěstí a soužení našeho se raduje.
') Slavnosti ku poctě andělů jsou: Na pr\ ní neděli \ zářísla\í
se svátek »AndělzžIlťtížllýC/lc,- svátek archanděla Michaela 29. září;
Rafaela 24. října & Gabriela 18. března. Také jest ustanoveno každé

pondělí jejich uctění
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Takoví nepřátelé jsou všem lidem zlí duchové.
Zlí duchové nás nmáw'dějz', že jsme k obrazu Bo
žímu stvořeni; závidějz' nám, že nás Pán Ježíš vy
koupil, že v katolické církvi jsme, že nás Bůh miluje,
že přijíti můžeme do nebe. Pokoušsz' nás ke hříchu,
t. j. dávají nám hříšná vnuknutí, vzbuzují v nás zlé
žádosti a také skrze hříšné lidi nás ke hříchu svádějí.
Nežli Pán Ježíš nás vykoupil, měli ďáblové velikou
moc nad lidmi. Zmocňovali se jejich těla, působili
v nich nemoci tolik prudké, že člověk ubohý sebou
házel, vztekle bouřil a zuřil, neb ohluchl a oněměl.
Ubozí tito lidé byli ďáblem posedlí. O některých po
sedlých vypravuje svaté Evangelium, že Pán Ježíš
z nich vymítal ďábelství, t. j. že z moci ďábla je vy
svobodil. Veliká moc ďábla nad lidmi odtud pocházela,
že první rodiče v ráji ďábla uposlechli a takto sami
sebe a potomky své v moc jeho dali. Pán Ježíš pře
mohl ďábla skrze svoji smrt a svoje vzkříšení; dal

také církvi katolické moc, aby nás proti úkladům ď'
belským chránila; ustanovil mši svatou a svátosti,
abychom dosahovali potřebné milosti Boží, s kterou
jest nám možno ďábla přemáhati, pokušením ďábel
ským odpírati, t. j. nechtíti a nečinití zlého, k němuž
nás ďábel ponouká čili pokouší. Kromě mše sv. a
sv. svátostí pomáhá proti úkladům ďábelským mo—
dlitba a půst. Sv. Antonína poustevníka velice po
koušel ďábel, aby jej a jeho učeniky (mladé pouste
vníky) od sv. života odvrátil. Ale čím více na něho
ďábel dorážel, tím více modlil a postil se sv. Antonín
a napomínal isvé učeniky k modlitbě a postu. Říká
val: »Včřte bratři, ďábel se hrozí bdění, postů, modli
teb, milosrdenství a pokory, nejvíce pak bojí se vroucí
lásky k Pánu ježíši; jedinkým znamením křížc bývá
moci své zbaven a zahanben odchází.
.S'zv.Aug/trhu praví: »Wežli přišel Kristus, byl ďábel odvá
zán . .. Přišel však Kristus & ďábla spoutal. Než, řekne snad
někdo: Spoután-li jest, proč ještč tolik může? Pravdať arci,
že mnoho může; ale nepanuje, než nad vlažnými, nedbalými
& těmi, kteří se Boha nebojí. jest zajisté spoután jako na ře
tězu uvázaný pes, nemoha nikoho pokousati, leč ty, kteří se
k němu blíží. Viztež, bratří, jak byl nemoutlrý člověk, jehož
pokousal pes, k řetězu přivázaný. Ty se k ďáblu rozkošemi
& žádostmi tohoto světa nepřibližuj, a on se neosmělí přiblí
žiti se k tobě. Štěkati může, pokoušeti může, ale pokousati
nemůže, leč chtícího; neboť neškodí nucením, nýbrž radou,
aniž na nás svolení vynucuje, nýbrž toliko žádá ho.:
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.

7

Kdo prostředků od církve ustanovených proti ďáblu
neužívá, bývá sveden. (Pád prvních lidí.)
Hledí nám škoditi na těle, t. j. na zdraví, na cti,
na časných statcích; mohou však to činiti jenom, když
Bůh dopustí, jakož na trpělivém _“řobooz'se poznává.

Hledí nám škoditi na duši, že nás ponoukají ku
zlému. Proto povstává v člověku mnohdy zlá myšlenka
a běda, provede-li ji člověk ve“ skutek. Spáchá čin
zlý, o kterém lidé často říkají: »Tot' skutek ďábelský a
Vzpomínejte na sv. Antonína, jak přemáhal d'ábly.
Čiňte podobně a budete šťastni.
co

. Kterak máme odpirati zlým duchům?
Zlým duchům máme odpíratz' bděním a modlitbou a
statečným přemáháním jejich pokušení.

O tom všem jsem vám již vyprávěl Katechismus
praví: bděním, t. j. máme dávati pozor na žádosti
naší duše, na své smysly: zrak, sluch atd. Představu
je-li nám ďábel špatnou myšlénku, nebo věc, za
chraňme se útěkem, t. j. mysleme hned na něco jiného
a zvolejme: »ježíši, má spáso, zachraň mne! Panno
Maria, neopouštěj mne!: Ku bdění nás vybízí písmo
sv. slovy: »Střízlíz/í budte a bděte; neboťprotivník váš,
d'a'bel,jako leo řvoucí obchází hleda/'e, koho by sežral;
jemužto odpírejte silní u t'zře.: (I. Petr 5, 8. 9.)
Konečně statečným přema'ha'ním jejzch pokusem.
»Bože můj la tak zvolejme dnes, »jak hrozné neštěstí
jest těžký hřích. Tolik vznešených a svatých duchů
dopustilo se jenom jediného hříchu, a Bůh je navždy
zavrhl. Mějme se na pozoru před těžkým hříchem.
Všechno na světě přijmouti chceme z ruky Boží, jen
těžký hřích buď od nás vzdálenh
Naučení. Následuj andělů dobrých ." bud'čz'ste'hosrdce,
poslušný, nábožný, bohabojný, bližnímu napomáhej ke
všemu dobrému! ——Chraň se, bys hříchem nepodobal
se duchům zlým a soa'děje bližního ke hříchu, nebyl

dokonce pomocníkem jejich.

5. O lidech.
89 Kteří jsou po andělech nejznamenitější tvorové Boží?
Po andělech jsou líde' nejznamenitější toorooe' Boží.
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Až dosud jsme mluvili o anděla/l. Dnes budeme mluviti
o tvorech, kteří na zemi přebývají; ne o všech, nýbrž toliko
o těch nejznamenitějších, nejlepších, prvnich mezi všemi na
zemi. Znáte je všickni — jsme to mv, lil/(".

Že jsou lidé nejznamonztějst tvo7ove na světe vidi—
telném, poznáváme z toho, co písmo sv. vypravuje
o stvoření člověka. Když Bůh stvořiti chtěl světlo atd.,
řekl jenom slovo: »Budiž,a nebo »bud'težla ——
a hned
bylo. Ale když chtěl Bůh Otec prvního člověka stvo
řiti, pravil Synu svému a Duchu svatému:
»Učz'ň/m'
člověka le:obrazu a podobenství svému./4 (Slova ta zna
menají, že chtěl něco mnohem vznešenějšího učiniti,
než až dosud.) Jak člověka stvořil, vypravuje nám
písmo svaté. Stvořil jej naposledy, šestého dne. Když
zemi krásně zařídil jako pěkný dům, aby v něm člověk
bydliti mohl, a všechna zvířata stvořil, nad nimiž měl
člověk panovati, pak teprve jej stvořil.
Prvního člověka učinil Bůh z lzlz'nyzemě. Bůh chtěl,
aby se v podobu člověka spojily všecky ty látky, ze

kterých se lidské tělo skládá; ty jsou: voda, železo,
vápno.
tu byly (zv zemi
na zemi,
asíra,
plOtO
pravíTyto
písmolátky
sv. již s/zlz'ny
látek) a Zťlllě.<<
—
Nazval jej Adam, t. j. muž ze země.

90. Z čeho se skládá člověk?
Člove/e se skládá z těla a : nesmrtelné duše, kteráž
jest přirozeným obmzem Boža/z.
To, co na člověku vidíme, jest tělo. S/ela'da' se, t. j.
učiněno jest z hlíny; až umřeme, rozpadne se zase
v prach země. Dle těla jsme smrtelni. Když Bůh tělo
z hlíny země učinil, mělo oči, ale nevidělo, uši, ale
neslyšelo, ruce, nohy, ale nemohlo jimi pohybovati.
Proč? Poněvadž bylo bez duše, a tělo bez duše ne
může se pohybovati, jest mrtvo. Viděli jste již mrtvého
člověka? Zdaž slyšel pláč okolo stojících? Proč ne?
Neměl duše, byl mrtev. Proto Pán Bůh do těla uči
něného z hlíny země vdechnul, t. j. spojil s tělem
nesmrtelnou duši. Písmo sv. praví: »Učz'm'ltedy Ho
spodin Bůh člověka z hlíny země a vdechl v tvdřjelzo
dclmutz' života z' učiněn jest člověk v bytost živou. <<
(I. Mojž. 2, 7.) A jakmile mu Bůh vdechl duši, praví
se, že »učměn jest človele v bytost (dušz) žzvou, “ t. j.

začal viděti, slyšeti, mohl údy svými hýbati atd.
7>l<
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»Bů/t vdechl zvtvář jeho dchnutí života, t. j. stvořil
duši a spojil ji s tělem. Duše jest nesmrtelná, nikdy
neumře. Oč tedy máme se více stal-ati: () tělo, nebo
o duši?
Na »Popelečuz' středue chodíme na popelec. Kněz
poznamená nás na čele křížem (sype nám na čelo
popel), a říká: »Pomuz' člověče, še láme/t jsi a zrprac/z
se obrátz'š.v Takto nám cíikev sv. uvádí na mysl, že
tělo naše se rozpadne, umře — jenom duše zustane,

aby odplatu nebo trest vzala.
Pečujte tedy více o duši! Kristus Pán k tomu na
bádá, řka; »Nebojte se tee/z, kteříž zabíjejí tělo, ale
duši zabiti nemo/tou; bojte se raději to/zo, kterýž může
i duši z' těla zatratz'tí do ohně věčně/to.“ Mnozí lidé,
jakmile se roznemohou, volají lékaře, ale odkládají se
sv. zpovědí, když hřešili. Pečují o tělo, ale ne o duši.
Pamatujte na slova Spasitelova: »Af'ebojtesea atd.
0 uesmrte/ue' duší praví dále katechismus, že je =>přz'
rogeuým'obrazem Božz'ma, t. j., že je Bohu podobna.
Vypravuje se nám o ýostfu eny/)txkc'm, že nejmlad
šího bratra svého Beujamzua před ostatními bratry
vyznamenal, dal mu ode všech jídel pětkiát tolik, co
bratřím ostatním. Podobně Bůh vyznamenal člověka
před ostatními tvory, že »učz'uz'llzopřirozeným obrazem
Božz'mw,t. j. stvořil jej podobného sobě.
»Přz'rozeuýa jest odvozeno od přz'roduzsvše, co
k některé bytosti nutně náleží a bez čehož si jí ne
nemůžeme mysliti. Ku př.: Aby tvor byl člověkem,
musí míti lidské tělo a lidskou duši. Tvor, který jich
nemá, není člověkem.
K přirozenosti duše náleží, co k bytosti due/ta ná—
leží, bez čeho nemůže býti, aby lidskou duší zůstala.
K přirozenosti duše náleží, že jest duch. Z toho násle—
duje: 1.jest nesmrtelná; 2. má rozum; 3. svobodnou vůli.
Všechny tyto dary nazýváme přirozená a člověk
jich nemůže ztratiti, má-li člověkem zůstati. Skrze ně
jsme přirozeným obrazem Božím, jsme Bohu podobní.
9 .

Čím jest'duše

lidská přirozeným obrazem Božím?

Přirozeným obrazem Božím jest duše lidská tím, že
jest uesmrtehzý due/z a ma' rozum a svobodnou vůli.

Člověk jest přirozeným obrazem Božím, neboť:
1._Bůh jest duch — duše lidská jest také duch;
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2. Bůh má nejdokonalejší rozum a nejlepší vůlí —
člověk má též rozum a svobodnou vůli, ovšem nedo—
konalé a slabé; 4. Bůh jest Pánem nebe a země —

člověk jest též schopen vládnouti nad viditelnými
tvory. — Pro tyto příčiny jest člověk přirozeným
obrazom Božím, jest nejznamenitější tvor Boží na světě.
Tělo nemůže býti přirozeným obrazem Božím, po
něvadž Bůh těla nemá.
92. K čemu stvořil Bůh lidi?
Bůh stvořil lidi, aby ho poznávali a ctilz',joj milo
z-alz'a jemu sloužili a tak na věky spasení byli.

Člověk se skládá z těla a nesmrtelné duše. Všecky
smysly a údy našeho těla jsou k něčemu určeny, mají
určitý cíl a jsou uspořádány tak, že skutečně k tomu
slouží, k čemu jsou. Podobně iduše naše rozumem a
svobodnou vůlí opatřena, jest určena k něčemu, má
svůj cíl, a jest i schopna, aby toho cíle dosáhla.
Nejsme též od Boha jen proto stvořeni, abychom
světa tohoto a radostí jeho užívali, tělu a žádostem
svým hověli. Toť by se neslušelo ani na Boha, ani na
rozumné tvory, jako jsou lidé. Katechismu: proto
praví: »Bůlz stvořil lidí, aby ho poznávalicr
Kdy znáte někoho.> Když víte, jak se jmenuje, kdo
jest a jaký jest, co dělá atd. — Kdy známe Pána
Boha? Když víme, kdo jest, jaký jest, co nám dobrého
učinil a stále činí, co velí a zapovídá, co nám slíbil.
(\Otáz. 2., str. 7.) Jestliže se tedy v katechismu praví:
:Bů/z stvořil lidi, aby Ízo p031závalz',r< znamená to, že

se mají lidé snažiti, aby o něm mnoho zvěděli, jako:
kdo jest, jaký jest atd. Když pak lidé poznávají, jak
mocný a dobrotivý jest, budou ho zajisté milovati,
poslouchati a dostanou se do nebe. Proto se rádi
učte sv. náboženství, neboť to vás naučí znáti Pána
Boha. Tak činíval w. Václav. ') Otec jeho se jmenoval
Vratislav a byl vévodou naší České země. Maličký
Václav měl velice rád svoji dobrou babičku, sv. Lud—
milu, sedával u ní a měl z toho upřímnou radost,
když mu vypravovala o Pánu Bohu, milovaném jc
žíšku, dobré jeho matičcc Panně Marii, o anděli stráž
ném a vše si dobře pamatoval. Když pak dorostl, ne
') Dr. Ant. Skočdopole.

—102—
přestával poslouchati v chrámu Páně a čítati doma
0 Pánu Bohu, aby jej více a víc poznával. Dobře si
byl vědom, že nás Bůh k tomu stvořil, abychom jej
poznávali. Proto jej měl Pán Bůh rád a vzal si jej
k sobě do nebe. Učte se rádi sv. náboženství, choďte
i rádi na kázaní, zvláště až budete-velci, abyste víc
a více poznávali, a takto plnili, k čemu ivás Bůh
stvořil.

A kdo Boha zná, toho srdce jcst naplněno větší
úctou k němu. Budete ho pak ctíti, když ho budete
chváliti, k němu se budete modliti, sv. písně jemu
prozpěvovati a hříchu se varovati. Písmo sv. praví:
»Bud'to že jíte, nebo pijete, neb cažkolz' jz'ne'lto činíte,
všecko le sla'z'e' Boží čiňtenr (I. Kor. 6, ZO.) Abychom

Boha ctz'lz',jest druhá příčina, proč nás Pán Bůh stvořil.
Uctívejte ho i vy, jako 52).Václav jej ctíval. Uctu pak
nejvyšší rnu vzdáte, když jej upřímně budete mz'loz'atz'.

jako miluje dobře zvedené dítko starostlivého otce
svého, tak miluje upřímný křesťan svého nejlepšího
a nejdobrotivějšího Otce, Pána Boha. »;Wz'loí'atz'budeš
Pána Balm své/za,“ přikazuje Syn Boží, »z celé/zosrdce
své/za, a z cele“ duše sve', a ze vší mysli své.“ (Mat.
22, 37.) SZ). l/"a'clav miloval Pána Boha nade všecko.
Kdykoli mu Sí'. Ludmila řekla: »Budu ti vypravovatl
o Pánu Bohu,a měl z toho velikou radost. Poslouchával
a vypravoval o Pánu Bohu rád, až se mu očka klížila
a ještě se mu ve spaní zdálo o Pánu ]ežíši. VDělal
rád, co se Bohu líbí, jen aby se sám také Pánu Bohu
líbil.

Pán Bůh stvořil nás, abychom mu sloužili, t. j. vůli
jeho plnili a přikázaní jeho zachovávali. (Říkáme
o služebníku, že slouží, t. j. plní, co pán jeho chce,
co mu rozkazuje.) Kdo Boha opravdově miluje, ten
poslouchá, jemu slouží a ten bude na věky „pasem
t. j. dostane se do nebe.
Jakýsi kníže zabloudil na lovu do hlubokých lesů, kdež cti
hodného starce w. .llaeea'om'a před jeskyní zastal. »Co zde
činíš na této poušti?: tázal se urputně kníže. >A proč ty sem
chodíš Pc tázal se pokojně .“l/aeedaniuy.»Lovím zvěř,: dí kníže.
>A já také lovím,c praví kmet, »ale nechodím po zvěři ani po
radostech světských, nýbrž běžím za svým povoláním k ne
besům, i neustanu, až cíle svého doběhnux Zahanben odešel
kníže, neboť slova starcova dotkla se jeho svědomí,-poněvadž
dosuhdártělálodbal
se
s n .

svého cíle a jen po rozkoších  tohoto světa
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Koho máme následovati? Knížetc, neb toho starce
ctihodného?
Blaženost věčná jest tak veliká, že ji ani silami při
rozenými dosáhnouti nemůžeme. Odtud:

*93. Mohou-Ii lidé dojíti věčného spasení pouhými silami
svými přirozenými?

Pouhými silami svými přirozenými nemohou lia'e'
dojíti věčného spasení, nebot' blaženost, hu htere' povo
la'ni jsou, jest nadpřirozena' a může tedy jenom nad—
přirozenými prostřea'hý viry a milosti dosažena býti.

Čím jest duše lidská přirozeným obrazem Božím? —
Rozum a svobodná vůle jsou přirození duchovní síly
nebo přirozené schopnosti člověka; přirozené síly nebo
přirozené schopnosti tělesne' jsou zdravé údy těla.
Těmito přirozenými schopnostmi nebo silami může
člověk dosáhnouti toho, aby se mu na světě dobře
vedlo, aby byl šťasten a blažen na zemi na čas. Tak
docházejí blaha či blahobytu, štěstí na světě lidé, kteří
rozumu a zdraví _svého užívali, aby se ve škole po
třebným vědomostem, potom pak v obchodu, v ře
mesle, ve prácech polních ajiných vycvičili; kteří
svobodné vůle své užívali, aby mravně a počestně živi
byli. Škrze schopnosti nebo síly přirozené může člověk
dosáhnouti blaženosti časne', t. j. na nějaký čas, na
některá léta nebo až do smrti.
Ale věčného spasení, věčné blaženosti v nebi ne
může žádný člověk skrze tyto síly přirozené dosíci.
A proč? Katechismus odpovídá: nebot' t. j. protože
blaženost věčná, pro kterou nás Bůh stvořil, jest naa'
přirozená, t. j. není zde na zemi, v přírodě, nýbrž nad
zemí, nad vši přírodou, jest nekonečně vyšší, větší,
nežli všeliká blaženost, kteréž by člověk mohl na světě
dojíti. A proto také lze blaženosti nebeské dojíti jen
skrze prostředky nadpřirozené, t. j. takové, které ne
jsou ze světa čili z přírody, ale jsou vyšší a vzácnější,
nežli všecka příroda. A. které jsou tyto nadpřirozené
prostředky? Katechismus praví, že jest -to víra a milost
Boží. Tedy ne rozumem, ne svobodnou vůlí samou,
ne zdravými údy těla možno jest dojíti blaženosti
věčné, ale skrze víru a milost Boží,- můžeme také
říci: shrze náboženství.
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V kolika dnech stvořil Bůh svět? Koho učinil
naposledy? Na Adama uvedl Pán Bůh tvrdý spánek,
vyňal jedno z žeber jeho a zdělal z žebra ženu. Adam
se z toho radoval a nazval ženu tu Eon, t. j. matka
všech živých. To byli první dva lidé.

94. Kterak se jmenovali prvni lidé?

Prvni lidé se jmenovali Adam a lína; oni jsou pra
rodiči cele'lzopokolení lidské/io.

Adam a Eva jsou první lidé, od nich pocházejí
všickni lidé, co jich na světě bylo a jest. Proto na
zývají se Adam a Eva prarodiči, neb také prvními
rodiči. Všichni lidé dohromady jsou tedy veliká ro
dina prvních rodičů.
Poněvadž Bůh první rodiče stvořil, aby lzo pozna'

z'ali a ctili, jej milovali ajemn sloužili a tak na věky
spasení byli — dal jim nejen dary přirozené, ale i dary
nadpřirozené, aby věčné blaženosti dosíci mohli.
Nadp/n'rozefiýninazýváme to,co k bytnosti nepatří, nýbrž
přesahuje ji. Nadpň'rozenými darj tudíž nazýváme ony, které
nám Bůh z milosti sire'udělil a které přirozené síly naše přesahují.

95. laci byli první lidé, když je Bůh stvořil?
Když Bů/z prvni lidi stvořil, byli dobří a blaženi;

neboť.
y_n

. měli posz'ěonjicz'milost, byli svati a spravedli'oi a tak
i nadpřirozeným obrazem Božím;
. byli ditkami Božími a neměli nároky

ř—
9>
u:

na ?ZÚJdpřÍI'OZťMOU

blaženost v nebi ,'
byli obdařeni velikými vědomostmi a vůli nakloněnou
k dobrému,
žili v ráji, byli prosti vše/zo utrpení a take' dle těla
nesmrtelní.
O kom říkáme, že dobrý jest? jenom ten, kdo je
Pánu Bohu milý. První lidi miloval Pán Bůh, neboť
i oni jej milovali a jemu sloužili. — O kom říkáme,
že je blaženě Koho nic nermoutí, kdo nemá žádného
trápení, žádných bolestí a starostí, nýbrž všechno má,
co ho těší, čeho si přeje a čeho potřebuje.
Tak blaženi byli první rodiče v ráji. Nic jich tam netrápilo;
necítili nikdy žádných bolestí, nebyli nemocní, horka, zimy,
hladu, žízně nepoznali Měli všechno v ráji, čeho si přáli, byly
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tam krásné květiny, které vydávaly příjemnou vůni, mnoho
ušlechtilých stromu, které nesly hojné a chutné ovoce. Byla
tam také zvířata, která jsou nám dnes nebezpečná. ale tehdy
prvním lidem neuškodila. Často přišel lev i vlk a schoulil se
u nohou jejich. Neměli žádného zármutku,žádných bolestí, —
byli blaženi. (Srovnej blaženost andělů !)

1. Měli posvěcujici milost a skrze ni byli „rvali a
spravedlivi. ( Výklad viz a otázky 79.1) Protože po
svěcujíci milost měli, byli:
2. dítkami Božími. Jako dobrý otec dítě své miluje
a o ně se stará, tak miloval Bůh Adama i Evu a
staral se o ně.
Rodiče jsou povinni dětem svým dávati ze svého
majetku. Poroučí tak Pán Bůh i zákon světský. Dokud
jsou děti malé, dostávají od rodičů svých stravu, šat
stvo a všecky potřeby. Když dorostly děti rodičů zá
možných či majetných, dostávají peníze neb dům, pole,
aby se sami živili, sami pro sebe hospodařili. A po
něvadž to přikazuje rodičům Pán Bůh i světský zákon,
smějí toho děti od svých rodičů očekávati & žádati.
A že očekávati a žádati smějí podíl z majetku rodičů,
říkáme, že maji nároky na podil po svých rodičích;
dostávají podílu svého buďto ještě za života rodičů
nebo dědí po jich smrti. Tak iPán Bůh dětem svým,
Adamovi & Evě zaslibil podíl v nebi, věčnou blaže
nost; slíbil jim ji, ne že povinen byl, ale z lásky. Bůh
jest pravdomluvný; a proto, že prvním rodičům blaže
nost slíbil, měli miro/ey na ni, mohli jistě očekávati,
že jim Bůh věčnou blaženost dá.
Katechismus dále praví, že první rodiče byli obda
řeni 3. volikými vědomosti/zi. Rozum jejich byl doko
nalejší, nežli jest nyní rozum i nejvíce učeného a
moudrého člověka. Věděli více než ti nejučenější a nej
moudřejší nyní lidé. Znali všechna zvířata, znali Pána
Boha lépe než my. Tomu se však nemusili učiti
?.knih, nýbrž Bůh je těmi vědomostmi opatřil, t. j. zjevil
jim to vše. — Vůle jojiclz nakloněna byla le dobrému,
t. j. chtěli konati jen dobré, na zlé ani nepomyslili.
Jdete-li na př. podle cizí zahrady a spatříte na stromech
krásná jablka, láká vás to. abyste si jich natrhali. Cítíte vsobě
hlas se ozývající: »Kéž bych měl tato jablkala Tento hlas ve
vás se ozývajíci není sice hříšný (pokud ho neuposlechnete),
ale láká vás ke zlému. Takový hlas se v Adamovi nikdy ne—
ozýval; ani mu špatná myšlenka nemohla bez jeho vůle na
mysl přijíti. Neznal ospalosti v modlitbě, nevěděl, co je zlost,
hněv a t. d. Jak snadno mohl vůli Boží plniti!
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4. Žili ? m'jz'. To byla krásná zahrada plná ovoc
ných stromů. Zahrada ta byla v Asii a nazývá se po—
zemským rájem oproti nebeskěmu. Byli prosti vše/zo
utrpení a také dle těla nesmrtelní. Když některý člo—
věk přišel o svůj majetek, umřely mu děti, jat jest
bolestnou nemocí, říkáme, že má utvjrem'. Všech po—
dobných utrpení byli první lidé úplně prosti, t. j. nic
jich nermoutilo, nebolelo, nesoužilo. Byli i dle těla
nesmrtelní, t. j. nikdy by byli nezemřeli, kdyby byli
nezhřešili, ale za živa byli by s tělem is duší do
nebe přišli.
'
Skrze posvěcující milost Boží a ostatní nadpřirozené
dary byli prarodiče nadpřz'mgený obraz Boží, stali se
Pánu Bohu podobnější než my dle přirozených darů,
pro které jsme jen přirozený obraz Boží. Maje po
svěcující milost, podobal se první člověk v kráse a
velebnosti Pánu Bohu; skrze veliké vědomosti jeho
vševědoucnosti, skrze vůli k dobrému nakloněnou jeho
svatosti, že byli prosti všeho utrpení, podobali se jeho
blaženosti.
Rozvažujemc-li o veliké blaženosti prvních rodičů,
vzpomeneme—li si na překrásný ráj, jistě se nám za
steskne po těch převelikých darech. Jestli nám bolno
je u srdce, že jsme ztratili ráj — přece díky-nesko—
nalými jsme zavázáni dobrotě Boží, že nám nejdůleži
tější z nadpřirozených darů, t. j. posvěcující milost
Boží navrátila, _ato na křtu svatém. Pokavad budete
milostí posvěcující obdařeni, budete šťastni, třeba
byste i chudí byli. Neboť skrze posvěcující milost jste
Pánu Bohu podobní na duši, tak že Bůh a jeho andělé
se zalíbením na vás hledí. Smíte s Bohem v modlitbě
mluviti, jako děti s otcem svým; svatá víra vás o něm
poučuje a byť byste i mnohá utrpení přestáti musili,
buďte trpělivi a zůstaňte hodni; nebot“ za všecky ty
kříže budete jednou odměněni hojně. Ani smrti se
příliš nebojte„neboť, umřete—li v posvěcující milosti,
otevře se vám brána do království. nebeského.
Za—
chovejte si tento přestkvostný dar, milost Boží.
jistý malíř namaloval krásný obraz; sám se z něho velice
radoval. Když pak jedenkráte odešel, vlezl do komnaty jeho
škůdce, poházel obraz blátem a všccek jej pokazil. Můžete si
pomysliti, jakou bolestí bylo naplněno srdce malířovo, když
pohleděl na zkažený obraz. Vaše duše je také překrásný obraz
Boží. Sám Bůh ji stvořil. Dopustítc-li—se těžkého hříchu, podo

báte se škůdci, který pokálel obraz blátem. jak se hněvá asi
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Otec nebeský, a jak veliký trest zastihne člověka takovéhořl
Proto si pevně ustanovte, že vždycky toho dbáti budete, abyste
hříchem smrtelným neposkvrnili duší svých. Pán: Bůh vás
uchrání takového neštěstí, jestliže se také sami přičiníte,
abyste se uchránili všeho hříchu.
'

96. Zdali dostali “první lidé dary od Boha jim propůjčené

'

toliko pro sebe?
Prwz'z' lidé nedostali darův od Boha jim fra/722135—
nýc/z toliko pro .so/)a; i jejich potomci měli je po nich

zlčditi.

'

Jako dědictví přechází od rodičů na děti, s potomka
na potomka, tak byla vůle Boží,'aby dary prvním
lidem propůjčené ina potomky jejich, t. j._na všechny
lidi přecházely. Těchto darů měl však Adam a Eva
sobě i potomkům svým zasloužiti skrze poslušnost a
skrze lásku k Bohu. Proto jim dal Bůh přikázání.
Které to bylo? »Se všelikého stromu (z dřeva) raj—
ské/zojez, ale se stromu prostřed ráje at' nojz'š: neboť
v který bys leoli den s ně/zojedl, smrtí umřešx
Zachovatí toto přikázaní bylo prvním lidem velmi
snadno. Vždyť měli veliké vědomosti, vůli nakloněnou
k dobrému atd. — a kromě toho bylo v ráji plno
překrásných stromů, s ovocem hojným, a_dobrým.
Zdaž jim mohlo samo na mysl přijíti, aby Pána Boha
neposlouchali? Kdyby přikázání toto byli zachovali,
“mohli zůstati navždy blaženi, a my bychom po nich
byli všechny veliké dary a všecku blaženost jejich
zdědili.
97. .Zdali zůstali prvni lidé dobří a blaženi?

První lidé riosůstali dobří :: blaženi,“ zhřešili těžce
a stali se tale noštžzstnými na duši i na těle.
Vypravuj článek: Pád prvních lidí. 1)
Hřích prvních lidí byl pýcha, že 'chtčli se Bohu
rovnati. Pýchou' zhřešili andělé, pýchou zhřešili i první
lidé. Pýcha jest počátek všeho hříchu.
1) Pro maličké možno (Mey) krásnou

parabolu o prvotním

hříchu takto vypravovati: >Pán ustanovil zahradníka a-zahradnici
v zahradě své. Slíbil jim, že je i děti jejich vezme později do zámku,
aby s ním byli.-Zakázal jim,raby némluvili se zlým sousedem, který
dobrého Pána nemiloval. Když mluvili s ním, vyhnal je z rája a ztra'
tili zahradu, naději na zámek atd.
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98. Cim těžce zhřešili prvni lidé?
První lide' těžce zhřešili tím, že ďáblem byos'esvedení,
jea'lz ovoce se stromu, se ktere/zo jim Bůlz zapověa'ěl.

Bůh přislíbil prvním lidem, že jim a jejich potomkům
ponechá nadpřirozené dary a že budou věčně blaženi,
jestliže ho budou poslouchati. Proto jim dal přikázání.
Které? Zachovali ho;> Nikoli! Věřili více hadu (ďáblu),
než Pánu Bohu. Bůh řekl: »Nesmíte jisti, a kdykoli
byste jedli, zemřete,c — a ďábel řekl: »Jezte! Ne
zemřete, ale budete jako bohovéa ——
a nešťastní praro
diče uposlechli toho lháře. Věřili mu více než Bohu.
Zpyšněli, žádajíce býti jako Bůh a věděti všecko,

jako Bůh.
Jaký to nevděk! Bůh nejvýš spravedlivý potrestal
jich. Následky hříchu byly hrozné. — Z vypravování
biblického poznáváte, že hřích uškodil prvním rodičům
na těle i na duši. Nadpřirozené dary ztratili úplne,
přirozené byly zmenšený. Byli nešťastni na těle i na
duši. Bůh je ztrestal proto tak těžce, že více věřili
dáblu nežli jemu, a že přikázání bylo lehké, jež jim
ku zachování ustanovil.

99. Kterak se stali prvni lidé hříchem svým neštastnými
na duši i na těle?
'
První lia'e' stali se lzřz'clzemsvým nešt'astni na duši
i na těle takto.

[\Jl—l

. ztratili milost posvěeujíeí a přestali býti nadpřirozeným
obrazem Božím;
přestali býti dít/eami Božími, pozbyli nároků na nad
přirozenou blaženost v nebi a stali se ltoa'nými věčně/zo
zavržení,
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rozum jejich se zatemní! a vůle jejich naklonila ke
žle'mu;
byli vyhnáni z ráje a mno/tým utrpením a smrti po
drobeni.

—

Na duši. Ztratili nejdražší poklad: posvěcujícz' mi
lost. ') Proto přestali býti nadpřirozeným obrazem
'; Viz otázka 79. Postačí zopakovati seo jest pon-ěezg'íeí
milost Božíc, a pak říci: Jací byli, že měli posvětit/ít!milost.) Byli
Bohu milí, dítky Bož, a měli nároky na nebe. Když posvětit/"tel mi
lost ztratili, byli Bohu nemilí a zasluhovali jako padli andělé. aby do
věčného trápení uvrženi byli.
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Božím (v duši své), a jen přirozené dary — a ty ještě
ztenčené (rozum a vůle) jim zůstaly. Přestali také
býti dz'tkamz'Božími; a že již nebyli dz'tkami Božími,
nemohli očekávati podílu od Otce nebeského, pozbyli
nároků na nadpřz'roženou blaženost.
(Nadpřirozený obraz Boží.)
Nesmrtelnost těla. Ráj. Milost posvěcující.
Člověk

tělo,//

\““*\——
duše
zum

(Přirozený lt svobodná vůle
obraz Boží) ; nesmrtelnost. JI)
A jaký trest zastihl pyšné anděly za hřích jejich?
jako pyšní andělé byli z nebe vyvržení & do pekla
odsouzeni, tak stalo se iprvním rodičům. Pozbyli ná
roků na věčnou blaženost a zasluhovali, aby na věky
zavržení byli. Proto praví katee—hinaus:stali se Izoa'nými

věčné/zo zavržení.

Rozum jejich byl žatemněn, t. j. nebyli již tak moudří
jako dříve. To se ukázalo, že se skryli před Pánem
Bohem mezi stromy, a domnívali se, že jich nevidí.
Dříve konali snadno dobré věci, nyní jim to přichá
zelo za těžko, neboť vůle jejich byla k:; zle'mu naklo—
něna více nežli k dobrému.
Na te'le. Svojí neposlušnosti ukázali, že nezasluhují

krásného ráje a proto je Pán Bůh odtud try/mal na
pustou, trním a bodláčím porostlou zem.
Víte 2), jak blaze bylo v ráji; ale nvní vsecko bylo jinak
Země byla pustá, trm'm a bodláčím porostlá. Zima, vítr, dešť,
sníh a všeliké nepohody sužovaly je. Zvířata zdivočela; nč
která utíkala od prvních rodičů; jiných zase, jako lvů, t\-grů,
vlků musili se oni báti, před nimi utíkati anebo se jim brá
niti. Práce nastala jim těžká, musili pracovati až do umdleni
a unavení, aby jim rostlo a se dařilo, čeho k ži\ obvtí potře—

bovali; kde nepracovali a nendčlávali, tam iostly jen trní

a hodlááíč.
Jací byli první rodičové podle těla, kdvž je Bůh stvořil.
Jak bylo zřízeno tělo jejich? Ale jakmile zhřešili, zhoršilo se
také tělo jejich; často seslábli a stonali, často trpěli rozličné

') Katecheta vypsav na tabuli tyto dxoje dary č10\ěka, u\ eď,
že nadpřirozené dary první lidé ztratili a je přetrhej,a spolu naznač
že přirozené
dary Na
se zhoršily.
Na duši:
rozum se zatemnil,
vůle
naklonila
se jich
kzlému.
těle: nemoci
a nedostatky:
němý. slepý
údy zkomolené atd
"' Dr. A. Skočdopole

»Vypr. katechc

str. 121, I. díl.
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bolesti, mnohé ntzpem',totíž protivné, odporné a bolestné věci
nuh jim dále usoudil, ze budou musm I!l)l7'l/l,'vedeli, ze umrou.
ale nevěděli, kdy umrou. Smrti se uchránitiaubrániti nemohli,
tak jako se nemohli uchrániti mnohých strasti, nemoci tomu
říkáme, že byh mnohým strastem, nemocem :! smrti jm
drobeni.

Tyto tresty přišly na první rodiče po hříchu, čili
následovaly po hříchu, a proto jim říkáme následky.
IOO. UškodiI-li hřich Adamův toliko prvním lidem?

Hřz'chAdamův nenšhaa'il tali/co prvnim lidem, nýbrž
přešel z se zlými následky. svými také na nás, kteříž
od Adama pocházíme.

jako semeno, jež zahradník zasel zcela zdravé a
dobré, pokazití se může, a pak toto své porušení
i v bylinách z něho vyrůstajících na jevo dává — tak
hřích, jehož se “Adam a Eva v ráji dopustili, neuškodil
toliko jim, nýbrž přešel se zlými následky svými na
nás všechny, protože od Adama všichni pocházíme.
Adam byl praotec všeho lidstva, kořen, z něhož lidské
pokolení vyrůstá; ten vzal porušení a tím i všecky
větve, celý strom, t. j. veškero lidstvo.
1. Adam však byl i zástupce všeho lidstva. On v ráji
zastupoval nás všechny. Jak on jednal v zastoupení,
tak následky jeho jednání na veškerenstvo přešly.
(Podobněz právní zástupce.) Kdyby byl Boha poslechl,
zůstali všickni na věky blaženi ; když však Boha ne
poslechl, vina i trest na“všechny přešly.
2. Proto praví písmo sv.: »7aho skrze jednoho čla
ve'ha hřích na tento svět vše! a skrze hřích smrt: a
tak na všechy lidi smrt přišla, v němž všichni zhře
šili.< (Řím. 5, 12
Že tomu tak, poznáváme z toho, že všemi nehodami,
jimiž Adam a Eva stíženi byli, i my na duši i těle
potrestáni jsme.
Na duši. Že pro posvěcnjz'ci milost 1) byli nadpřiro
zeným obrazem Božím &dítkami Božími, přestali býti
nadpřirozeným obrazem Božím a dítkami Božími, když
ji ztratili. A že nebyli, pozbyli i nároků na věčnou
blaženost. A tak i my. Proto každé dítko, které se
na svět narodí, jest bez posvěcnjz'ci milosti, jest Bohu
') Dle Dr. Ant. Skočdopole,

1. díl, p. 118 a 124.
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nemilé a zasluhuje, aby na věky zavrženo bylo do
pekla, jako pyšní andělé. I vy, když jste se narodily,
měly jste hřích Adamzžo na své duši, byly jste Bohu
nemilé a zasluhovaly jste, abyste na věky zavrženy
byly, jako pyšní andělé. Proto se praví v katechismu:
»Hřz'o/zprvní:/z rodičů .....
take na nds, kteříž od
Adama poe/zázz'nze.

Rozum Adamův se zhoršil a zhoršila se i jeho svo
bodná vůle. A také rozum všech lidí jest zatemnělý,
žádný člověk nemůže sám od sebe dobře poznávati
Boha, dobré a zlé. Vůle všech lidí jest více nakloněna
ku zlému nežli k dobrému. Samy to dobře víte, že
modlitba, poslušnost ajiné dobré skutky zdají se vám
mnohdy těžkými a že vás rodičové musí k tomu při
držovati a nutiti; neposlušnost, rozpustilost, zahálení a
jiné zlé bývá dětem milejší & snazší. Často istává se,
že vám samo přichází na mysl, abyste činily zlé, co
Bůh zapovídá. To všecko jest proto, že vůle se zhoršila,
více ku zlému nakloněna jest, nežli k dobrému.
Na těle. Nesměli první rodiče zůstati v ráji, byli
mnohým strastem, nemocem a smrti podrobeni. Avšecko
to zlé musí všickni lidé snášeti, dokud na světě jsou.
Všickni musíme bydliti na zemi; zima, vítr, déšť, sníh
a všeliké nepohody často nás trápí a sužují; mnohá
zvířata jsou zlá, škodí nám, musíme se jich báti a
před nimi utíkati. Všickni lidé musí těžce pracovati
a mnoho se stal-ati, aby měli, čeho k živobytí třeba
jest; často musí lidé snášeti hlad a žízeň; matky mají
s malými dětmi soužení, často ani v noci nemohou
pro ně spáti. Žádný člověk, ani král a císař, ani biskup
a papež nemůže se uchrániti mnohých strastí a nemocí,
žádný nemůže se uchrániti smrti. Všickni jsme mno
hým strastem, nemocem a smrti podrobeni.
,
Co dětem po rodičích zůstalo, o tom říkáme, že to
zdědili, přechází to na ně, na př. dům, peníze atd.
Všickni lidé zdědili po Adamovi a Evě hřích a všecky
jeho následky.
lOI.

Jak se jmenuje hřích, který od prvních lidi také na
nás přesel?
Hr'z'clz, který od prvních lz'dz' take' na nás přešel, jme
nuje se hřz'c/z dědičný, protože jsme se ho sami nedo

pustz'lz',nýbrž jej jakoby zdědili.
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Hřích dědičný přechází tedy na všechny lidi. Jen
jediný člověk byl jeho uchráněn. Kdo to byl, praví
katechismus v následující otázce.. Přečti ji, N.!

I02. Kdo jediný zůstal uchráněn hříchu dědičného?
7edz'na' bla/zoslarxemíPanna .Maria zůstala zvláštní
milostí, se vzhledem na sásln/ty 7ežz'še Krista, nelzm'
ne'ua lzříe/m dědičné/zo.

(Slavnost
_since)

neposkvrněné/zo početí Panny IV/arz'e(S'.pro—

Písmo se. a ústní podání učí, že blahoslavená Panna
Maria uchráněna byla hříchu dědičného. Tak bylo
vždycky ') v církvi katolické \'ěřeno a vyznáváno;
roku 1854 prohlásil učení toto papež Pius IX. za
článek víry.
Panna Maria nebyla od hříchu dědičného očištěna
jako my na křtu svatém, nýbrž byla od něho „clu-a'
něua, tak že na duši její nepřišel, čili ani na okamžik
nebyla hříchem dědičným poskvrněna. Milost po
svěcují, kterou my jsme teprve na křtu sv. obdrželi,
měla již, když se narodila.
Pravil jsem, že tomu učí písmo .st'ate'. Když totiž
Bůh Adamovi v ráji přisliboval Vykupitele, pravil
k hadovi: „Nepřátelství položz'm mezi tebou a ženou a
mezi [obale/tím tvým a jejím; ona/' potře lzlawt tvou,

a ty úklady činiti budeš patě její.:
.Žena tato jest ]l/Íarz'a, potomstvo ženy té jest Syn
její Kristus řešíš. Bůh praví, že mezi Pannou Marii
& ďáblem bude vždy nepřátelství. Kdo se hříchu brání
a bez hříchu zůstává, ten jest nepřítel ďábla, přemáhá
jej, vítězí nad ním; kdo však hřeší, ten se ďáblu po—
dává, s ním se jako smiřuje a přestává býti jeho ne
přítelem, ďábcl vítězí nad ním. Kdyby na Pannu Marii
byl přešel hřích dědičný, nebylo mezi ní a ďáblem
nepřátelství hned od počátku. Maria byla by aspoň
') (Jr/ginu (ve 3. stol. hom. 2): »Maria nebyla dotknuta svůd
ným dechem hada.: — So. August/'n (libz de nat. et grat. D. 7. c 35).
»O hříchu-li jest řeč, vyjímám nejblah. Pannu Marii, o níž v této

otázce za příčinou cti boží, dokonce mluviti nechci; neboť kteráž
za hodnou uznána byla, počíti a poroditi toho, kterýž, jak všem
známo, žádného hříchu neměl, musila dojista více milosti ohdržeti.
aby nad hříchem povšechně >zvítěziti mohlac.
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na čas také stála pod mocí ďábla, Bůh byl by neřekl
»omz potře hlavu ili/“Ottff,t. j. zvítězí nad tebou, nikdy

tobě poddána nebude. Ty arci budeš jí a Synu jejímu
úklady činiti, t. j. budeš se namáhati, abys ji i Syna
jejího dostal pod svoji moc, ale nepodaří se ti. —
Ústní podání též tomu učí. Sv. Otoovo' vždycky
učili (se sv. Efremem, 1) že Panna Maria jest »boz po
skvrny hříchu, světější než Serafíni a všecky nebeské
zástupy.a Ostatně i rozumem poznáváme, že není možná,
aby Panna Maria kdy nějaký hřích míti mohla. Neboť
ani pomysliti sobě nemůžeme, že by Pán Ježíš byl
sobě za matku zvolil tu, která dříve poddána byla
ďáblu skrze dědičný hřích.
Maria sama nemohla sobě milosti té zasloužiti; ale
Bůh jí té milosti propůjčil, protože už napřed věděl
o zásluhách, kterých Pán Ježíš skrze svoji smrť všem
lidem dobyl. Tyto zásluhy Ježíše Krista přivlastnil
Bůh již napřed, a pro zásluhy Ježíše Krista zachránil
Pannu Marii před dědičným hříchem.
Poněvadž byla Panna Maria skvrny hříchu prvotního
uchráněna, říkáme v litanii Loreta'nslee' »Královno bez
poskvrny hříchu prvotního počatá.a '-')— Slavnost ne
poskvrněného početí Panny Marie slaví se 8. prosince.
(Povzbuzení, aby děti na slavnosti této s myslí čistou
bývaly a prosily za dar setrvání v tomtéž.) — Obraz
neposkvrněného početí se takto maluje: Panna Maria
stojí na kouli, jež svět představuje; kolem hlavy má
hvězdnatou korunu; nohou šlape na hlavu hada. Vý

klad: Panna Maria jest na světě jediná, která byla
bez hříchu. Pro zásluhy Syna svého zkazila (přemohla)
ďáblovu (had) moc, ona jest královna (koruna) nebe
(hvězdy).

*I03. Proč zůstala'hlahoslavená
hříchu dědlěneho?

Panna Maria uchráněna

Blahoslavená Panna Maria zůstala uchráněna hříchu
dědičně/zo,protože byla vyvolena za matku Boží.
Poněvadž Adam a Eva zhřešili, & jejich hřích na všechny
lidi přešel, a tak je zbavil naděje na věčnou blaženost, byli

') Orat. ad sanctiss. Dei genitricem.
“ Jindy opět: >Neposkvměným chrámem vtěleného Slova
věčnéhoc, »Neposkvrněným oltářem sv. oběti<, »Nejkrásnějším di
vem na zemi: atd.
P. Davidka: Methodický výklad novel—.okatechismu.
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lidé velice nešťastni. Bůh však se nad nimi smiloval a ne
trestal jich jako padlé anděly, nýbrž přislíbil jim lů'kupitele.
Za matku tohoto Vykupitele byla od věčnosti vyvolena Panna
Maria; z ní měl obdržeti Syn Boží lidské tělo a tím způsobem
měla ona se mu státi matkou. A když měl Kristus Ježíš v ní
přebývati, mohla na okamžik jen poskvrněna b ihříchem?
Svatost Syna Božího vyžadovala. aby pod mocí 'ábla nebyla.

I04. Co učinil Bůh, aby lidé po pádu zase mohli dojíti

spasení?

Aby lidé ;)o pádu zase mo/zlidojíti spasení, smiloval
se Bůlz nad nimi a slíbil Imai prvním lidem Vyku

pitek.
Slovo » Vykupz'tela jest odvozeno od wykoupiti, vy
svobodz'tz'a.Zajatec, který má na rukou a nohou okovy
(jest svázán), nemůže choditi, pracovatí, nemůže se do
svého domova, do své vlasti navrátiti. Tak byli první
lidé na duši hříchem jako svázání; byli zajatci sata
novi — byli v moci ďábla, který je svedl ku hříchu;
měli také vjeho moci na vždy zůstati — k němu do
pekla přijíti. Aby se to nestalo, slíbil jim Bůh Vyku

pítele, t.j. někoho, kdo by je hříchu zbavil ajim
milost posvěcující zase navrátil, je zase dítkami Bo

žími & dědici království nebeského učinil.
Vykupitele přislíbil Bůh hned prvním lidem v ráji
po spáchaném hříchu, když pravil k hadovi: »Ne
přáte ství položz'm mezi tebou a ženou a mezi potom—
stvem jejím; ouať (žena) potře hlavu tvou, a ty úklady
činiti budeš patě její.: (I. Mojž. 3, 15.)
Slova ta znamenají: »Pošlu ženu, která tě nenávidí a pro
následuje, a kterou i ty budeš nenáviděti. Z té ženy se zrodí
(Ježíš), kterýž bude také nepřítelem tvým. Tento ti potře
hlavu, t. j. moc a vládu nad lidmi ti vezme; ty budeš patě
jeho činiti úklady, t. j. budeš ho pronásledovati, ale uškoditi
mu nebudeš mocí.c ')

Aby lidstvo nezapomnělo na toto zaslíbení, opakoval .
je Bůh svatým 'palrz'arclzům a skrze proroky.
Ačkoli Adam a Eva byli Pánu Bohu velice vděční,
že jim zaslíbíl Vykupz'tflc, a hřích svůj napraviti se
snažili a svaté žívi byli, přece nebyly všechny děti
jejich hodné. Prvorozený syn jejich Kain odvrátil
se od Boha a zabil bratra svého Abe/a. Potomci
') Podrobnější výklad víz otázka 102, str. 112.
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](az'novz'byli také zlí a svedli ještě jiné dobré lidi ke
hříchu, tak že se všecko lidstvo časem na světě po
kazilo. Proto přišla potopa, z níž se jen spravedlivý
Noe se svou rodinou zachránil.

Když bylo po potopě, a lidé se opět rozmnožili,
zapomněli přemnozí zase na Pána Boha a klaněli se
slunci, měsíci, zvířatům, obrazům a sochám, jako by
bohové byly. Tyto lidi nazýváme pohany. Bůh napo
mínal jich, trestal je, ale nadarmo! Aby tedy víra
v jediného Boha a zaslíbeného Vykupitola se udržela,
vyvolil sobě Hospodin národ z'sraelský a učinil s ním
úmluvu.

Vyvolení ') národa
Abrahama do země
s ním učinil. — Bůh
naanskou dá jemu i
vyjde

zaslíbený

israelského stalo se, když Bůh
Kanaanské povolal a smlouvy
slíbil Abrahamovi, že zemi Ka
potomkům jeho, a že z těchto

Vykupz'tel neb Messzo'š. ——Abraham

slíbil Bohu za sebe iza své potomky, že pravého ná
boženství věrně se držeti a Boha poslouchati budou.
Potomci Abrahamovi jsou lid israelský aneb židovský.
S lidem israelským učinil Bůh skrze Mojžíše úmluvu
na hoře Sz'najz'.
Tato úmluva stala se takto: Bůh oznámil Israelitům skrze
Mojžíše, že budou jeho vyvoleným národem, a že jim splní,
což byl patriarchům přislíbil, jestli zákona jeho věrně ostři
hati budou Israelité slíbili, že to všecko činiti chtějí, čeho
Bůh na nich žádá. Potom byla úmluva stvrzena zvláštní obětí.
a všechen lid pokropen byl krví obětovaných zvířat.

Úmluva Boží s lidem israelským nazývá se stará
úmluva, neb stana? Zai/zon. Stará úmluva měla trvati,
až by “zaslíbený Messiáš přišel a_novou úmluvu mezi
Bohem a veškerým člověčcnstvem učinil.
Avšak ]smolzité nezachovávali věrně této úmluvy.
Aby se víra v jediného Boha a v zaslíbeného Vyku
pitele u židů zachovala, posílal jim Bůh proroky, kteří
je před pohanstvím varovali, vůli jeho lidu oznamo
vali a o zaslíbeném Vykupiteli předpovídali.

Co znamená Bůh jest nejvýš věrný?

A tak i na

plnil Bůh zaslíbení svá o Vykupiteli,- očekávaný Vy
leupz'tfl skutečně přišel.
') »Druhý katechismu5c od Dr. A. Skočdopole.
85
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ilos.

Kdy přišel slíbený Vykupitel?
Slz'bený lj/L'upz'te! přišel asi. za čtyři tisíce let po
stvoření prvnz'c/z lidí.

3306. Proč neposlal Bůh Vykupitele hned, jak jej slíbil?

Bůlz neposlal Vykupz'tele lzned, jak jej slíbil, protože
clztěl, aby lide' bz'a'n lzřz'clzupoznali,
žz'lz' a ochotně jej přtjžzlz'.

po Vykupz'telz' tou

(Adven t.,)

Má-li otec *) neposlušne'ho syna, a ten nechce a
nechce dle rady jeho se říditi, tu když doroste, ne
všímá si ho otec více. 1 stane se často, že syn upadne
do bídy. Pak vzpomíná na rady otcovy a toužebně
ho prosí, aby mu z bídy pomohl.

Podobně jednali první rodiče. Proto musili potomci
jejich po 4000 let připravování býti, musili bídu po
znati, do které je hřích uvrhl. — Přípravnou tuto
dobu připomínáme si v zimě v čase adventním. Trvá
4 neděle. V tomto čase máme také my vzbuzovati
touhu po příchodu Páně a srdce své mu za stánek
připravovati skrze upřímné pokání a skrze nábožné
modlitby.
I07. Kdo je slíbený Vykupitel?

Slibený Vykupitel jest fřešíš Kristus.
O zaslíbeném

Vykupz'tetz'poučíme se ve článcích 2.,

3., 4., 6. a 7.

Ze všeho poznáváte, jak Pán Bůh nás velice milo
val, když nás stvořil k obrazu a podobenství svému.
Poznali jsme též, jak hrozný jest hřích. Pán Bůh nás
však nesvrhl jako pyšné anděly, nýbrž poslal nám
Vyknpz'tele. Zdaž nemusíme mu děkovati.> Dík svůj
vyjádříme slovy katechismu.
Naučení: Děkuj Bohu, že tě stvořil ke svému obrazu
a podobenství, a měj v nenávisti hřích, skrze nějž
všecko zle' na svět přišlo! Děkuj však Balm také za
to, že tě nesvrlzl na věky jako pyšně anděly, nýbrž tz'
poslal Vykupz'tele!
' Zde možno. uvésti

P arabolu

o ul/arnotmtne'm sy nur.
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Druhý článek víry.
Přechod. Po spáchaném hříchu byl by žádný čl0\ ěk nedošel
věčného s asení, kdyby se byl Bůh nad lidmi nesmiloval
Slíbil jim ykufztele, který asi po 4000 letech skutečně přišel.
Na příchod slíbeného Vykupitele Bůh lid připravoval. Abra
Immoz'i a jeho potomkům zjevil Bůh, že slíbený Vykupitel
přijde, až bude berla od řady odňata, t. j až lid židovský ne
bude míti krále z pokolení ?udooa V pozdějších dobách po
sílal Bůh k vyvolenému národu svému proroky, ') aby židy
svatému náboženství učili, k dobrému napomínali a jim také
hrozili, že je Bůh trestati bude, když se nepole ší. Aby pak
židé uvěřili pioroěum, dal jim Pán Bůh, jako 110
ojžz'šow, moc,

činiti zázraky mnohé, a z toho každý poznával, že jsou od
Boha posláni. —
Proroci také povídali napřed takové věci, které se teprve
státi měly a o kterých nikdo věděti nemohl, nežli Pán Bůh
sám. Nejvíce pak povídali napřed o Pjvkupz'telz',
flďen'a'šz.Takové
věci, které teprv budou, jmenuji se budoucí včrz'. Proroci po
_vídali napřed, čili proroci předpovídali mnohé budoucí věci,
zvláště o zaslíbeném Mariášz' Pán Bůh jim budoucí věci po
věděl a poručil jim, aby je předpovídali.
Ale proč tomu chtěl Pán Bůh, aby proroci předpovídali
o Moria'šz') — Pomyslete sobě, že by měl do našeho města
přijetí císař pán. Každý z vás jistě by se těšil, že uvidí císaře
pána. Ale císař pán b vá oblečen jako vojenský pán, a tako
vch vojenských pánu b vá mnoho s ním, když někam jde. '
o byrte .rz'a_npomyrlz'ljl,

dyž byrte urlyšely, že cí'm; ptž/z nabude

rám, že budou .r nímještč jim páni podobněoblečení,jakojert on.)
Jistě by sobě každý z vás pomyslil: Kterak poznám císaře
pána mezi ostatními pány? — Ale když by vám někdo po
veděl, kterak císař pán vyhlíží, na jakém koni pojede, jaké
odznaky na šatstvu míti bude, kterých ostatní nemají — zdaž
byste potom poznaly císaře pána, když by skutečně přijel?
Ovšem byste ho poznaly podle toho, což vám byl někdo již
napřed o něm pověděl. A tak i Pán Bůh skrze plo/okyjiž na
před mnohé věci pověděl o Vykupiteli, aby ho lidé poznali,
až přijde na svět.
Dobří a nábožní lidé radovali se velice, že Pán Bůh skrze
proroky předpovídal o Vykquz'lelz',modlili se každý den, aby
už jen brzy přišel & ubohé lidi vykoupil; prosili Pána Boha,
aby se jim dal dočkati toho času, až Vykupitel přijde. A sku
tečbnlě
stalo
51 | —
— se; Pán Bůh poslal Syna svého na svět, jakož byl za
Kromě národa židovského byli všichni lidé pohané. Věřili
v mnoho bohů a jim ke cti páchali veliké ohavnosti. Také

usmrcovali dítky aneb předhazovali'je dravým zvířatům; s chu
dými lidmi nakládali velice nemilosrdně. Proto mnozí mudr
cové pohanští, vidouce ty hrozné nešlechetnosti, prosili Boha,
aby někoho s nebe seslal, kdo by lidi vyučil ve svatém a
pravém náboženství.

') Dle »Bibl. katech.c Dr. A. Skočdopole, p. 124.
0
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Tuto smutnou dobu před příchodem Pána _7es'z'šesi připomí
náme, jak jste slyšeli, v čase adventním. V čas ten mámevse
více modliti & pokání činiti. Nábožní lidé chodí časně ráno,
nežli se rozední, čili když svítá — na zisw'tč — do kostela.
Zde zpívají krásně

písně o Vylezepz'telz'
a Pamze' Alariz'.

Lidé

říkají: Jdeme na »raratec. Co jest to? Je to .mše svatá,
která se v knize mešní počíná slovy proroka fm_zase: »Rasu
dejte nebesa : lužry, a oblakave' dšte'te mím spravedlwe/zo, _otevřz'

se zeměa vydej mím Spasitele./c Prvé z těch slovjest po latmsku :

Ramle : rosu dejte. Těmi slovy volávali zbožní lidé ve starém
Zákoně k Bohu, aby již Vykupitele poslal. Bůh se konečně
smiloval, a Vykupitel přišel. Byl to _7ežz'šKristus.

I08. lak zni druhý článek viry?

Druhý článek víry zm': »! v ?ežz'še Krista, Syna
jeho jedině/za, Pána naše/zanr
Těmito slovy vyznáváme víru v Ježíše Krista, Pána
našeho; věříme v něj tak jako v Boha Otce.
l09. Čemu uči druhý článek viry?
_ Druhý článek víry učí, že ?ežz'š Kristus jest:
jednorozem? syn Balm Otce,
Bůh a spolu člověk,
WWE—“

náš Pán.

V druhém článku učíme se třem důležitým pravdám.
Kterým? Pravdy tyto jsou vyloženy v katechismu.
Nejdříve vysvětlím slovo »fřežz'šw.

IIO. Co znamená jméno Ježiš?
_7'me'1za»Šřežz'šc znamená:

(Slavnost

Vykuýz'tel anebo Spasitel.

nejsvěteyšz'lzojme'mz 7ežz'š.)

Slovo »?ežz's'c jest slovo hebrejské a znamená tolik,
jako Spasitel neb Vykupz'tel.') Jméno to dal sám Otec
nebeský Synu svému a skrze anděla rozkázal Panně
Marii, aby vtělenému Synu Božímu dala jméno řešíš
(Luk. 1, 31.) Potom i sv. ýasefaw' (Mat. 1, 21.) oznámil,
proč jej tak nazývá, totiž: »Aby vysvobodil lid jeho
(všechny lidi) od hříchů jejich“
'
Proč se nazývá Ježíš Kristus Vykupz'tel? — Místo
»Vykupitelc, říkáme též »Spasz'telc, poněvadž Pán Ježíš
l) »Porodíť pak (Maria) syna a nazveš jméno jeho ?ežž'š: Onť
zajisté vysvobodí lid svůj od hříchů jejich. (Mat. 1, 21.)

i
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všechny lidi spasil, t. j. od hříchů osvobodil a věčné
blaženosti jim dobyl. — Jeden člověk byl pro své zlo
činy odsouzen na celý život do žaláře. I dověděl se
o tom jeden vznešený šlechtic. Slyšel též, jak v žaláři
naříká. Vyptával se na něj, až konečně zvěděl, že jest
to jeho daleký příbuzný. I šel k soudu, složil ve
likou sumu peněz a dosáhl toho, že onen hříšník byl
ze žaláře propuštěn. Říkáme, že ho ze žaláře vykoupil.
Ale onen šlechtic učinil ještě "více. Uvedl jej do svého
paláce a ustanovil jej „svým dědicem. Tam byl na
celý život nevýslovně šťasten. — Kdo jest onen zlo
činec? Každý z nás. Kdo onen vznešený šlechtic?
Pán ]ežíš. On nás z věčného žaláře, z pekla vykoupil,
ovšem ne penězi, ale vlastní svou krví. A učinil ještě
více. Otevřel nám své sídlo, nebe, učinil mís dědici
sve'lzokrálovství nebeské/io — nás spasil.
. Jméno »7ežz'ša jest svate' a velebne' jméno; neboť
jest to jméno Boha, před nímž nebe“ a země se
sklánějí, dle slov sv. apoštola Pavla (Filip 2, 9. 10.);
» Ve jménu ?ežz'še má pokle/zati každé koleno nebeské,
pozemské i pekelném — Buďte naplněny a) úctou k to
muto sv. jménu a nevyslovujte ho lehkomyslně! Zbožní
křesťané sklánějí hlavu, kdykoli vyslovují: »Sfez'z's'a.
Pozdravujte rády starší osoby, zvláště, když potkáte
kněze: »Poe/zvá-len bud' Pán ?ežz's' Kristus — až na
věky. Amen.“ 1) Zdaž není krásnější pozdravení toto,
než mnohá jiná, která dnes slýcháme?
2. jméno toto jest sladke' (nejsladší a nejmilejší),
proto je máme milovati. Připomíná nám, jak nás vše
mohoucí Bůh miloval, že jednorozeného Syna svého
za nás obětoval. Volejte často a rády.: »Nejslaa'ši ?e
žz's'i, můj Bože a Vykupiteli! 0 Yežz'ši, milovati tě
budu po celý život svůj!

Ýežz'ši, tobě jsem živ, _“řežz'ši,

tobě umz'rám, Yežíši, tvůj jsem v životě i smrti ! 2)
3. jest to jméno mocně, proto je máme vzývati. —

Když jednoho dne vstupovali sv. Petr a yan do
chrámu, přinesen byl ke dveřím chrámovým muž chudý,
který byl od narození chromý. Prosíval zde o almužnu.
Když sv. Petra a Jana též prosil, zvolal sv. Petr:
»Zlata a stříbra nemám; ale co mám, to tobě dám.
') Odpustky 100, dní (Sixtus V., 11. čce 1587.) a za litanii ku
nejsv. jménu Ježíš 300 dní (Pius IX.)
') Možno zapěti píseň: »Mé jsi potěšení, můj Ježíš—ih
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Ve jménu řešíš: Krista Nazaretského vstaň a choďh
A těmi slovy jej uzdravil.
V národě [bent—cin,u Černého moře přebývajícím, žila kře
sťanská otrokyně neobyčejné krásy a vzácných ctností. U to—
hoto divokého národa, jenž nemel lékařů, byl obyčej, že ne
mocné dům od domu nosívali tážíce se. kdo by věděl nějaký
prostředek. jednou byla tázána i tato otrokyně. »Nevím žá
dného lidského prostředku,: odpověděla: »ale Bůh, jemužto
se klanim, kter' může i mrtvým navrátiti život, může zajisté
i nemocné uz raviti.c' Pak se modlila za nemocné dítě ve
jme'nu _Cez'z'še
a po chvíli bylo uzdrav.eno Pověst otom se do

nesla až ke královně, bolestným necluhem sklíčené. Královna
dala se k otrokyní donésti, a též vzýváním jména »7ešzšc byla

zhojena: Po čase přisel i sám král na lovu do velikého ne—
bezpečenství. Vzýval jméno ýcžíš a byl osvobozen Z vděč
nosti přijal král s celým národem svým křesťanské náboženství,
a nábožná otrokyně, která k rozšíření křesťanské víry tak
přispěla, Knrtmou nazvána byla. ')

Ráno i u večer, a kdykoli v nebezpečenství jakém
koli se nacházeti budete, volejte:

»Yežz'šz',Synu Da—

wdův, smzluj se nada „maulu (Mal. 10, 47.)
Sv. Antonin Paduánxký radí nám: >Pokouší—liďábel tebe,
vzý\ej jméno Yežlš! Volej: Ve jménu _Iežíše, kterýž \ětrům
i moři přikázal, odejdi ode mne!: Celé peklo se třese před
svatým jménem tímto. Proto, když bída, nouze, tiápeni a kříže
„na tebe přijdou, když si nevíš rady, chovej pevnou důvěru
v ježíše a vzývej jméno jeho, on ti pomůže.
I. H. 5. jsou

souhlásky hebrejského jména ]ežíš

Církev katolická

slaví památku

wzachZadŠZ'lzo
jména

řežzíša druhou neděli po Zjevení Páně a uděluje všem
kajícím hříšníkům, kteří toho dne, anebo některý den
v oktávu svátost pokání a oltářní přijímají plnomoaně
odpust/ey.

Ve starém Zákoně jmenovali se také někteří mužové
řezu: nebo Ýežz'š. Tak vůdce lidu israelského po
smrti Mojžíšově jmenoval

se _“řosueneboli

?ežzíš; 0111!

uvedl lid israelský do zaslíbené země. — 'fezus, syn
josedekův, přivedl se Zorobabelem židy ze zajetí baby—
lonského nazpět do vlasti jejich.

I tito mužové byli tedy vysvoboditelé neboli spa
sitelé, ale toliko jedno/zo národa, a dopomohli tomuto
jedinému národu jen ku spáse časně, ku blahu po
zemskému. Ale ]ežíš Kristus jest Vykupitel a osvobo—
'Š Macana
(Okáč 1.Výbor.
p. 262.)
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ditel všec/z národů,“ vykoupil je z otroctví ďábelského,
za ně — o

vysvobodil je od viny hříchův a trestů

věčné smrti. — Tak učí katechismus.

*III. Proč nazýváme Pána Ježíše Vykupitelem anebo Spa

sitelem?

Pána Ježíše nazýváme Vykupitelem anebo Spasitelem,
protože nás od hříchu a věčného zatracení vykoupil
a nám milost a spásu přinesl.
II2. Co znamená jméno Kristus?
řměno »Krz'stnswznamená totéž, to jméno »;Wessia'šff,

totzž: Pamazaný.
Slovo “»Krz'stztscjest slovo řecké a znamená tolik, jako
»pomamnýc (sv. olejem). Totéž znamená hebrejské slovo
»Messiášd, jež se Pánu ]ežíši též dává.

II3. Proč se jmenuje Pán ležiš Pomazany'?
vlv

Pán ?ezzs se j ennje Pomazaný, protože ve starém
Zákoně nejvyšší důstojnost a moc mazáním se ndz'le/a,
Ýežz'šjha/z všelz'kon důstojnost a moc v sobě spojit, jsa
naším nejvyšším učitelem, knězem a králem.

Ve starém Zákoně bývali prom/done; ') nejvyšší kněží“)
a králove'i') sv. olejem mazání. Toto mazání olejem
znamenalo, že Pán Bůh ustanovuje lidí za proroky,
kněze a krále (Mojžíš Arona, Samuel Davida).
Kristus Pán nebyl sice skutečně od nikoho olejem
pomazán, ale nazývá se »pomazanýa, protože jest nej
vyšší učitel, kněz a král. Sv. Petr kázal 7) ?ernzale'mě:
»Bů/z pomazat

7ežz'še Duo/zem svatým a nzocz'.<<(Skut.

ap. 10, 38.) Slova ta znamenají, že Bůh vlil všecku
milost Ducha svatého v lidskou duši ježíšovu, ode—
vzdal mu nejvyšší důstojnost a moc, tak že Kristus
.) Bůh pravil k proroku Elidšoot : »Vrať se a pomaž Elis-ea,
syna Safatova, za proroka místo sebec (3. Král. 19, 16.)
2) Posléze posvětil Alojžz'špo vůli Boží Arana za nejvyššího
kněze.
3) Vzal tedy Samuel nádobku oleje, vylil ji na hlavu Santoon
a řekl: rAj, pomazal tebe Hospodin za kníže nad lidem mým.c ——
Řekl Hospodin k Samuelom': »Vstaň, pomaž ho (Davida), neboť ten
jest to (ten bude králem.)
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převyšuje všechny kněze, krále a proroky. (Někteří
sv. Otcové nazývají obrazně křest P. Ježíše jeho po—
mazáním.
II4. Proč se jmenuje Pán Ježiš »jednorozenýc Syn Boží?

Pa'u

řešíš

se jmenuje

»jea'uorozeuýfc Syn Boži,

protože jest jediný a pravý Syn. Boží.
»?ea'uorozeuýx jest tolik jako »jea'irtýc ,' nazývá se
proto tak, poněvadž Bůh jiného Syna nemá. jest
»pravýx Syn Boží a ne snad za »pravéhOa (vlastního)
přijatý, protože má touž bytnost a přirozenost jako
Otec a Duch sv., a tudíž i tytéž božské vlastnosti. 1)
I my se nazýváme »syuy Božz'mir. Bůh přijal nás
za dítky na křtu svatém. jsme však »syuy Božími:
z milosti Boží, ne dle přirozenosti.
.
Ale Pán ježíš není jenom Bůh, on jest spolu i člověk.
II5. Proč řikáme: Ježíš Kristus jest Bůh a spolu člověk?

Říkáme: _“7ežz'šKristus jest »Bůlz a spolu člověkc,
protože jsa Bokem od věčnosti, v čase vzal na sebe
i lidskou přirozenost, te'Zototiž a duši, a tak se stal
člověkem.

]ežíš Kristus jest »Bůlz a spolu člověka znamená, že
jest i pravý Bů/z i pravý člověk. Bohem jest od věč
nosti, člověkem od té doby, když archanděl Gabriel
zvěstoval Panně Marii, že dostane (porodí) Syna) . . .
(Roku 336 vedli jednoho dne ve slavném průvodě do Kon
stantinopole nešťastného kněze Aria. Byl vyvržen z církve sv.,
poněvadž rozšiřoval bludné učení; že ježíš Kristus jest sice od
Boha Otce uazva'rz Synem Božím, ale že není pravý věčnýBzí/z.
Církev svatá (sněm Nicejský) zavrhla toto bludné učení a zá
roveň prohlásila, že ježíš Kristus jest pravý Bůh :: Bo/zapra
ve'lto,podstatou či přirozenosti svou rovný Otci. Přátelé Ariovz'
vymohli na císaři, že měl býti Arias opět přijat býti do církve.
Proto se nyní vracel do města. již' byl na náměstí, když po
jednou bledla tvář jeho; bylo mu nevolno, vzdálil se od prů
vodu. A když dlouho se nevracel, šli přátelé jeho za ním;
našli ho mrtvého ležeti v krvi a vnitřnosti jeho na povrch
provaleny. “,' Tak Bůh potrestal rouhače proti Synu svému..

Dále praví katechismus, že ýežz'š Kristus vzal na sebe
v čase lidskou přirozenost, to znamená, že člověkem
') Viz otázku 63.
2) Brynych »Katech. káz.c 1. p. 118.
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není od věčnosti, nýbrž od jistého času, 1) t. j. od té
doby, kdy vzal na sebe i lidskou přirozenost, jakož
učí katechismus.
Vzai na sebe tělo a duši, jako všickni lidé mají, ale
dokonalejší tělo a dokonalejší duši. Evangelista Páně
sv. Yan praví: »Na počátku bylo 3102/0,a Slovo bylo
u Boha a Bůh byl Slot/oc. Tímto »Slowm< míní sv.
7m; druhou božskou osobu, Syna Božího. ——jak by
možno bylo, aby druhá božská osoba i člověk byla,
nemůžeme rozumem pochopiti; proto nazýváme učem
toto tajemstvím.
Vtěliv se, nepřestal ježíš Kristus býti Bohem, a
proto říkáme, že je »Bůlz a spolu člověka. 2)

IIB. Kolik jest přirozenosti v Ježíši Kristu?
vlv

V _“řezzsz'Krzstu jsou

lidská.

dvě přzrozeuostz

božská a

Ježíš Kristus má božskou přirozenost, znamená: jest
pravý Bůh, a že má všecky vlastnosti Boží, o kterých
jsme se již učili. I Pán ]ežíš jest všemohoucí, protože
jest pravý Bůh, věčný, vševědoucí atd.-")
Má lidskou přirozenost, znamená, že má všechno,
co člověka člověkem dělá: tělo a duši. Když byl
od Boha ustanovený čas nastal, vzal na sebe Syn
Boží přirozenost lidskou (vtělil se = stal se člověkem).
Nepřijal však jen podobu člověka, jako na př. když se
andělé někdy objevili v podobě lidské, nýbrž Syn
»ASlovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi. (jan ],.14)

Katecheta naznač na tabuli:

Pán

Bůh
věčný

vševědoucí
všemohoucí
nejvýš svatý

Ježiš

\člověk
/
dUŠC tělo
;

přirozenost bOŽSká
přirozenost lidská
v jedné božské osobě.
Lze též dobře procvičiti na otázkách. Kdo jsi ty? Člověk.
jakou máš přirozenost? Lidskou. Z čeho ona se skládá? V kolika.
jsi osobách? V jedné. — Kdo jest Pán ježíš? Bůh a člověk. Kolikeru
má přirozenost? Dvojí, božskou a lidskou. V kolika osobách? V jedné,
božské osobě.
3) Cír. otáz. 64.
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Boží narodil se jako dítko lidské. Požíval pokrmu
i nápoje jako člověk, spal jako člověk, snášel hlad a
žízeň jako člověk, umřel jako člověk.
Jakožto Bůlz praví o sobě Pán ježíš: »ý'a' a Otec
jedno jsmea (Jan 10, BO.) Jakožto člověkdí: »Otee větší
jest muea, jest více nežli já. (Jan 14, 28.
S tělem lidským se spojila také lidská duše, roz
umem a vůlí obdařená. Víme, že cítil Kristus Pán,
jako my lidé v duši své radost, bázeň a zármutek.
Řekl sám o sobě na hoře Olivetské: »Smutna't'jesl
duše ma' až k smrtz'.vr (Mat 26, 28.) A dále: »Otče
můj! jestli možné; nechť odejde ode mne kalich tento;
ale však ne jak já chci, ale jakž tym (Mat. 26, 39.)
Syn Boží má jako člověk také lidskou vůlz'. Svazjý
Pavel o něm praví, že »byl poslušeu až k smetla. Po
slušen býti jest tolik, jako činiti vůli jiného; poslou
chati, jest podrobiti vlastní vůli svou vůli vyšší. A to
činil Pán ]ežíš. Jako člověk podroboval se vůli Otce

nebeského. Tyto obě přirozenosti jsou spojeny v jedné
božske' osobě.
\I .

Kolik jest osob v Ježíši Kristu?

V ?ežz'ší Kristu jest jedna toliko osoba, a to osoba
božská, kteráž v sobě spojuje přirozenost božskou
z' lidskou.

ježíš Kristus jest jedna osoba a to osoba božská; v osobě
této jsou obě přirozenosti: božská a lidská spojeny. V Kristu
nejsou dva spojeni: Bůh a člověk, — nýbrž v Kristu jsou
spojeny božskost a lidskost, a to v jednu božskou osobu, tak
že jest jen jediný Ježíš Kristus, jediný Vykupitel. Proto praví
se ve vyznání sv. Al/tauasia : »Ačkolív _7ez'z'šKris/us jest 3721!
z' člověk, nejsou přece dva, ale tolz'ko-jeden Kristus.!

Proto díme, že Kristus, Bůh a spolu člověk jest věčný, vše
mohoucí atd., ačkoliv tyto vlastnosti náležejí jenom jeho při
rozenosti božské; a o témž Kristu věříme, že se narodil, že za
nás trpěl a umřel, ač to zase jen o lidské přirozenosti jeho
platí. — Podobným způsobem mluvíme také o sobě (o člo
věku), říkajíce: »Člověk jest smrtelný,a ač toliko tělo je
smrtelné; rovněž tak říkáme, že jest člověk tvor rozumný, ač

toliko duše rozumem jest obdařena. Říkáme: »Člověk jest
prach a popel; a jindy: >Človčk jest obraz Boží, jest málo
menší andělův učiněn.:

II8. Proč se stal Syn Boží člověkem?
Syn Boží se stal člověkem, aby nás svou smrtí vy
koupil a na věky spasil.
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Když prarodiče v ráji zhřešili, urazili těžce Boha
svého, neboť více věřili ďáblu než Pánu Bohu. Tím
uvalili na sebe věčný trest, neboť urážka byla neko
nečná. Měla-li se tato urážka napraviti, bylo třeba,
aby uražené velebnosti Boží zadost učiněno bylo a to
náhradou tak velikou, která by se vyrovnala učiněné
urážce. Ježto byla urážka nekonečná, bylo itřeba ná
hrady, jež by ne/eonečnoucenu měla. Takové náhrady
člověk Bohu ovšem dáti nemohl. Uplné zadostučinění
mohla tedy jen osoba božská vykonati, a k tomu se
podvolil Syn Boží.
Sám Syn Boží chtěl býti Vykupitelem pokolení lid
ského. Spravedlnost však Boží toho žádala, aby se vy

koupení dokonalo utrpením Vykupitele a smrti jeho
na kříži, protože lidé zasluhovali věčné smrti v pekle
za svoje hříchy. Poněvadž pak by Syn Boží, jakožto
Bůh a pouhý duch nemohl za lidi trpěti a umříti,
vtělil se čili stal se člověkem. Že pak trpěl a život
svůj obětoval za nás, smířil Boha s lidmi a způsobil,
že zase můžeme nabývati posvěcující milosti, kterouž
první rodiče ztratili sobě a všem svým potomkům.
A poněvadž nás smrtí svou vykoupil a takto způsobil,
že všickni lidé do nebe přijíti mohou, říkáme, že nás
všecky Syn Boží vykoupil a spasil. — A to učinil
Syn Boží z lásky k nám. A čeho žádá za to? Abychom
jej milovali a z lásky k němu přikázaní Boží zacho
vávali. Nic by nám plátno nebylo, že nás vykoupil
Pán Ježíš, když bychom nechtěli tak živi býti, jak nás
vyučil Pán Ježíš a stále učí církev svatá. Slibte Pánu
ježíši, že ho vždycky budete milovati, ale také po
slouchati. On jest Vykupitel váš a vy jste ovečky,
kteréž vykoupil a kteréž i do nebe uvésti chce.
II9. Proč se nazývá Ježíš Kristus »Pánem našima ?

7ežz'š Kristus se nazývá »Pzínem našz'mf, protože
jest Bůlz a Vykupitel náš, a my tedy jemu zcela než
ležz'me.

Jest Pán náš, protože
. jest Bůh. Zvláště pak proto se nazývá Pánem naším,
protože nás
[Q,—A

. vykoupil, a my tedy jemu zcela náležz'me.

Jakožto nejvyšší náš Pán dal nám ipřikázaní, a my
jsme povinni je zachovávati a takto jemu, jakožto pánu
svému sloužiti.
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Sv. Poly/karf mučen byv od pohanského soudce a
ponoukán k tomu, aby Ježíše zapřel a se ho zřekl,
odvětil: »Kterak mohu to činiti? Již přes 70 let sloužím
Ježíši Kristu a za celý tento čas mně nejen nic zlého
neučinil, nýbrž všecky možné milosti mně prokázal;
jak bych mohl nyní nevděčen býti k pánu tolik do
brotivému, jak bych mohl službu jeho opustiti a jemu
se zpronevěřitiřc
Tato slova ivy mějte na mysli, když vás tělo, svět
a ďábel ku přestoupení svatých jeho přikázaní svádějí.
Raději smrt máme podstoupiti, než abychom Pána
tolik laskavého a dobrotivého urazili. Milujme Ježíše,
jakož on miloval nás, milujme ho a služme mu až do
poslední hodiny života svého! —
Učili jsme se již, že Pán Ježíš jest Syn Boží a pravý
Bůh. Katechismus učí nás také, odkud víme, že tomu
i skutečně tak jest.
*I20. Odkud víme, že Ježíš Kristus je Syn Boží a pravý Bůh?
Že _7ežíš Kristus je Syn Boží a pravý Bůh, víme .“
1. ze svědectví Otce nebes/zeno,

2. z jeho vlastních výp'ovědí;
3. z učení apoštolův;
4. z ustavičně/za podání církve katolické.
řežíš Kristus je pravý Bůh. Tuto pravdu zjevil nám
Bůh sám. »Trz jsou, kteří svědectví vydávají na nebi
(že Kristus je Bůh): Otec, Syn a Duc/z svatý. (I. Jan
, 7

Nejprvé zjevil nám pravdu tuto Duc/z svatý skrze
proroky. Všickni proroci starozákonní nazývají zaslíbe
ného Vyknpitele Bokem. Prorok ]saia'š pravil: »Bůh
sám přijde a spasí nás.: (Is. 35, 4.) Týž prorok mu
přikládá také jména-: »Bůh Emmanuel (Bůh s námi),
Nejsvětější, Podivný, Otec budoucího věku.<<(Is. 7, 14.) 1)

-Ad 1. Pravdu tuto nám zjevil sám Bůh Otec po
křtu Pána Ježíše v řece Jordáně, a když se Pán Ježíš
proměnil na hoře Tábor. Bylotě slyšeti hlas jeho:
»Tentot' jest Syn můj milý, v němž jsem si zalíbila
Ad 2. Že ?ežíš Kristus jest prazý Bů/Z, učil on
_sám. — Když se Ježíš jedenkrátc (o slavnosti po
' »Aj Panna počne, a porodí syna, a nazváno bude jméno
jeho Emmanuel.:
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svěcení) procházel v chrámě, v síni Šalomounově, ob
stoupili ho židé a řekli jemu: »Dokudž duši naši
držíš? Jsi-li ty Kristus, pověz nám zjevnělc Odpověděl
jim Ježíš:

»Mlnvz'nz vám a nevěřz'te. . .. ?a' a Otec

jsme jednat (Jan 10, 23.—30.) to znamená: »jsme si
rovni s Otcem; On jest Bůh a já též. Pán ježíš též
sám o sobě učil, že jest věčný, když pravil:

»Amon

pravím va'm, prve nežli Alim/iam byl, ja' jsem.c (]an
8, 58.) Abraham žil dva tisíce let před Kristovým na
rozením, a před tím časem, od věčnosti byl již Ježíš.
Věčný však jest jen Biz/z, tedy Kristus je Bůh.
Ježíš vyznal o sobě, že jest všemohoucí a že jemu
náleží táž úcta, jako jeho Otci. Pravil zajisté: »Všo,
cožkoli Otec činí, to činí podobně i Syn . . . Neb jako
Otec mrtvě křz'si a obživnje: tak i Syn, kteréž alice,
obživnje, aby všic/eni ctili Syna, jako cti Otmar (Jan
5 19.—23.) Zdaž není patrno z těchto slov, že může
zázraky činiti (je všema/zona) sám svou mocí, jež jen
Bůh činí? A jindy řekl: »Dána jest mi veliká moc
na nebi i na zemi.a
Apoštolové činili také zázraky, ale z moci ježíše Krista;

on však svou vlastní mocí. Pravil k miádenečku Naz'ms/ee'mu:
»Toóěpravím, vstaň/a a mládeneček obživl. Apoštolové však
říkali: _Ve "měnu ježíše Krista vstaň, bud' zdráv, choď atd.
Na př. sv. etr ]: chromému od narození.

Božství své potvrdil Pán Ježíš slavnou přísahou,
když se ho tázal Kaifáš: »Zaklz'na'm tě sla-zo Bo/za
živě/zo,abys na'm pověděl, jsi-li ty Kristus, Syn Božz'řa
Odpověděl jemu 7ožz'š: »Ty jsi řekl,“ t. j. »jsema (Mat.
, 63. .

Své božství projevil Pán ježíš mnohými zázraky a
proroctvím. Skrze zázraky dokázal, že je všemohoucí,
skrze proroctví, že jest vševědonci. Tyto vlastnosti však
jenom Bohu náležejí.
Ad 3. Svatí apoštolové svorně vyznávají božství
Kristovo. Jejich svědectví jest pravdivo; neboť po tři
léta s Kristem obcovali, dokonale jej znali a svou
víru v božství Ježíše Krista smrtí zpečetili. — Když
přišel Pán Ježíš do krajin Ccsareo Filipovy a tázal se
učeníků svých, za koho jej mají lidé, odpověděl sv.
Petr:
»Ty jsi Kristus, Syn—Boha živého.“ (Mat. 16,
16.) Týž apoštol vytýká židům, že »původce života
nsnzrtilix (Sk. ap. 3, 15.) Sv. Pavol jmenuje některá
dobrodiní, která Bůh lidu israelskému prokázal, a
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chtěje označiti milostjjnejvyšší, praví, »že z nich podle
těla Kristus jest, jenž jest nade \'šecko Bůh, požehnaný
na věky.<<(Řím. 9, 5.) 52). Bartoloměj (když se blížil

k Pánu Ježíši a tento na něho zvolal: »Ejhle, pravý
Israelitala divil se, odkud ho Pán Ježíš zná? A když
uslyšel z úst jeho: »Prvé, nežli tě Filip zavolal, když
jsi byl pod fíkem, viděl jsem tebex zvolal: »Mistře,
ty jsi syn

Božía

(Jan 1, 49.)

37). 35111dí na konci

svého evangelia: »Toto psáno jest, abyste věřili, že
Ježíš jest Kristus, syn Boží, a abyste věříce, život měli
ve jménu jeho.“ (Jan 20, Bl.)
Ad 4. Církev katolická vždycky učila, že Ježíš Kristus
jest pravý Bůh, a dítky její křesťané, nejedenkráte
pravdu tuto zpečetili krví svou. Tak sv. Marcia'l, jeden
ze sedmi synů sv. mučenice Felicity, vdovy Římské,
když naň přišla řada, aby vedle matky a bratří svých
víru vyznal, zvolal: »Všickni, kdož nevyznávají Krista
za pravého Boha, budou uvrženi do ohně věčného. 1)
Na sněmu v Nycez' (325) a Cařihradě (381) opět a
opět církev svatá tuto pravdu hlásala.
Vzbud'me i my víru v Ježíše Krista, jakožto jedno
rozeného Syna Božího. Pomodleme se: »Věřímv Boha.“
Ježíš Kristus jest tedy Bůlz a spolu člověk, jest náš
Vykupitel, kterého Bůh ve starém Zákoně přislíbil,
jejž lidé očekávali čtyři tisíce let, až se konečně na
rodil v Betlémě.
Učili jsme se, proč Pána Ježíše nazýváme Vyku
pitelenz. A on jest Vykupz'tel neb Messz'a'š, kterého
Bůh lidem zaslíbil. Tak učí dále nás otázka:
šálzl. Odkud víme, že Ježíš Kristus je slíbený Vykupitel?

Že ?ežíš Kristus je slíbený Vykupz'tel, víme odtud,
že se na něm vyplnilo

všecko, co () Vykupz'lelz' před

pověděli proroci, a co o něm naznačovaly předobrazy.

Aby lidé zaslíbeného Vykupitele mohli poznati,
oznámil Bůh dávno napřed ve starém Zákoně. Vzbu
zoval totiž v národě israelském čas od času muže,
které duchem svým osvítil a jim velel, aby vůli jeho
hlásali. Vyvolencům těmto říkáme proroci. Oni kázali
proti modloslužbě a jiným nepravostem; utvrzovali
židy ve víře v pravého Boha a předpovídali o zaslí
') Jirsík dog. 228.
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beném Messiáši, aby ho lidé mohli poznati, až přijde.
Když pak se ježíš Kristus v Betlémě narodil, a když
potom učil, zázraky činil, trpěl, umřel & z mrtvých
vstal, mohli všickni lidé poznati, že nikdo jiný nemůže
býti onen zaslíbený Vykupz'tel,než Ježíš Kristus. Neboť
na něm se vyplnilo všecko, co proroci o Vykupz'tělz'
předpověděli. Proto pravil Pán Ježíš židům: »Zpytujto
písma . . . . tat' jsou, ježto svědectví vydávají o mně!:
(Jan 5, 39.)_')
]edenkráte rozkázal Pán Ježíš učeníkům svým, Petrovi a
famavi, aby mu v domě jistého Pána připravili beránka veliko
nočního. Učeníci Páně však toho pána neznali. Proto jim Pán
ježíš o tomto pánu předpověděl následující: »Když budete
vcházeti do města, potká vás člověk jeden, nesa džbán vody,
a ten to bude.c (Luk. 22, 10.l

Pán Ježíš jim tedy naznačil věc, dle které pána onoho po
znají. >jakmile budou vcházeti do města a potká je muž se
džbánem, mohou věděti: Teď se vyplnilo, co Ježíš předpo
věděl . . .

Podobně přislíbil Bůh Vykupilele; a aby jej lidé poznati
mohli, naznačil již napřed (předpověděl) mnohé věci o něm
skrze proroky. Jakmile se vše vyplnilo, mohli lidé poznati:
Tento je zaslíbený Vykupz'tela nikdo jiný. — A to vše se vy
plnilo na Pánu Ježíši.

Předobrazem'm vyrozumíváme osobu nebo věc, která
některou budoucí osobu, nebo věc budoucí naznačuje
tím, že se jí podobá. A ve Starém Zákoně byly
mnohé osoby, věci a události, které Krista Pána přcd
obrazovaly. 2)

3m. Co předpověděli proroci o Vykupiteli?
Proroci předpověděli o Vykupz'telz':

1. čas jeho příští a Místo jeho narození;
2. jeho zázraky, utrpění a smrt;
3. jeho zmrtvýc/z v_i-tánía naněbevstoupem';
4. založení a ustavičně trva'm' církve je/zo.
Proroci

o Vykupz'teli předpověděli:

1. ěaJ—jě/zopřz'štz'a mírto

je/zo narození, t. j. kdy a kde se narodí.

Skoro 2000 let před

Kristem
patriarcha
jakub,t. j.žeaž sežidé
Vykup'itel
na
rodí naš předpověděl
ua'e berta 3) od
7ua'y odjatap:
budou_míti
cizince za krále. A to se stalo, když byl králem _Horottes;
') Viz »Přec/todc ke 2. článku (o prorocích)!
2) Viz str'. 131., otázka 123.

“) Berla jest znakem moci vladařské. Písmo sv. dosvědčuje, že
již za -llojšz'šo pokolení Fudovo mělo převahu. (Num. 2, S.) Od Davida
P. Davidka: Methodický výklad noveho katechismu.
9
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neboť on nebyl žid ——aza jeho vladaření se narodil

Krka/lila.

Prorok l)(micl určitě předpověděl, že od rozkazu. aby fen/
„ralt'm byl vystavěn,

až do smrti

lívkupz'lelozgrneuplyne

ani

70 celých týdnů ') ročních (70 )( 7 ;490 let). A skutečně uply
nulo skoro 490 let až do té doby. kdy se narodil Pán Ježíš. —
Týžprorok oznamuje, že l'ykupitcl přijde v době, kdy druhý

chrám ]erusalemsk' ještě státi bude: »Posilňte se! ještě malá
chvile, a přijde Žáciloucí všechněm národům, a větší bude pak
sláva domu tohoto, nežli byla prvního.c — Prorok Alia/len?
předpověděl, že se .líeuia'š narodí v Betlémě: »A ty, Betlémě
Efrato, nikoli nejsi nejmenší mezi knížecími městy; nebo
z tebe vyjde,.jenž bude panovníkem v Israeli, jehož východ
jest od počátku, od věčnosti.c
2. Předpovědělije/za zázraky, utrpení a .rmrt. Tak předpověděl
každý: »Bůh sám přijde a spasí vás. Tehdáž otevrou se oči
slepých, i uši hluchých otevříny budou; tehdáž poskočí kul
havý jako jelen a rozvázán bude jazyk němých.: — O utupmi
jeho předpověděl král David.- rjá červ jsem a ne člověk, po
hanění lidí a povrhel obce. Všichni vidouce mne, posmívají
se mi a hýbají hlavou. Rota zlostníků oblehla mne: zbodli
ruce mě a nohy; 1 sčetli všecky kosti mé, rozdělili sobě
roucha má a o můj oděv metali los.: — Prorok [mizí.r': »Raněn
jest pro nepravosti naše a potřín pro hříchy naše . .. zsina
lostí jeho uzdraveni jsme.: A Zachariáš: »Aj, král tvůj přijde,
tobě spravedlivý a spasitel; sám jest chudý a sedí na oslátku
mladém, (vjezd Spasitelův do Jerusalema) a »odvážili mzdu
mou třiceti stříbrný/ch...:
a »patřiti budou na mne, kte
réhož bodli.<
3. Předpovědělijc/la : mrtvýcltwtcím' a naucbcwtoupem'.
Žalmista David předpověděl jménem Vykupz'telo
: »Ty. ó Pane,

nezanecháš duše mé v hrobě, aniž dáš svatému viděti poru
šení.: — [mizí.ř: »jemu národové modliti se budou, a hrob
jeho bude slavný.: — Žalmista David: Vstoupil jsi na výsost,
jal jsi vězně, (vzal's s sebou spravedlivé z předpeklí) vzal's
dary s sebou pro lidi. Zpívejte Bohu, kterýž vstupuje na- ne
besa nebes, k východu.—:
4. Předpověděli založení (: uytazvz'čuc'trvání

Cír-kw _jc/za, t. ].

že založí náboženskou společnost, ke které náležeti budou
všichni, kdo v něho uvěří a jeho nástupců poslouchati budou;
a tato společnost potrvá na věky. Prorok .Malao/u'áš praví:
až do zajetí potomci řadoví seděli na trůně, a ani v Babyloně moci
samosprávné nepozbyli. Každoročně volili si soudce, již po zákoně
oteckém rozsuzovali lid. (Dan. 13.) Po zajetí velerada pod mírnou
nadvládou perskou vykonávala v zemi nejvyšší moc. Synové Yudom'
měli v radě této rozhodnou převahu. ]osefus Fl. píše (Antiq. 11.),
že za oněch dob vzniklo pojmenování »židc (judaeusl. Toť důkazem,
že _7ua'avynikal nad ostatní počtem a moci. Později vládli panovníci
z domu Makabejských, avšak lid si je svobodně volil. Teprv r. 40
př. Kr. potomci Yudom'pozbyli svobody, když Římané země jejich
se zmocnili a Heroda idumejského za krále jim vnutili. Od té doby
jest veta po samostatnosti Judově. (Dr. ]. Proch. Apol)
' ýdnem nerozumí se čas 7 dní, nybrž rokuv. Písmo svaté
samo dává návod k takovému počítání: »Sedmý rok bude sobota:
»Sečteš sedm týdnů let, to jest sedmkrát sedm let.c (Lev 25.)
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»Od východu slunce až na západ \eliké bude jméno mé mezi
národy a na každém místě obětována bude jménu mému občť

čistá (

Poněvadž se všecka tato proroctví vyplnila na Ježíši Kristu,
a na nikom jiném, nemůže nikdo jin\' býti zaslíbeným Vyku
pitelem, nežli on.

Nejdříve dal Bůh skrze proroky předpovídati 0 za
slíbeném Vy'lzujžztelz. Ale kromě proroctví oznamoval
Bůh zaslíbeného Vykupz'teletaké v podobenství někte
rých osob a posvátných věcí. Osobám a věcem tako
vým říkáme předobrazy. Jako jest obraz některého
člověka jemu podoben: tak byly některé osoby a věci
podobny budoucímu Vykupz'telz'.

323. Které jsou hlavní předobrazy Vykupitele?
Hlavní předobrazy Vy/zuýz'telejsou : Abel, Melo/lise
dec/z a [Já/%, _“705efegyptský a fřona'š; beránek veliko
noční a měděný lzad.

Předobrazy umučení a smrtí lfykupz'telozyjsou: Abel
byl od bratra svého Kaina zavražděn; Pán Ježíš od
židů, z jejichž rodu pocházel, tedy —odsvých bratří;
[sei/e nesl dříví k obětí na horu María; Ježíš nesl
dřevo kříže na horu Kali/drží. — Milovaný, poslušný
a nevinný syn Jakobův Yes-ef byl od svých bratří
prodán; podobně nenáviděli židé Pána Ježíše a vydali
jej pohanům. ?osefa pokoušela zlá žena ku těžkému
hříchu, avšak Josef nezhřešil; Ježíše sváděl ďábel též
třikráte. — "Josef byl nevinně obžalován a nevinně
odsouzen; podobně Ježíš. ýosef trpěl v žaláři mezi
dvěma provinilci, z kterýchž jeden obdržel milost,
druhý pak usmrcen byl; s Ježíšem pněli dva lotři na
křížích; jednomu přislíbil Pán, že jej do ráje vezme,
druhý skonal v nekajicnosti. ——
Beránka velikonoční/zo
a to bez poskvrny zabíjeli židé o svátcích veliko—
nočních, a nesměli mu kostí zlámati. Krví beránka
toho byli židé v Egyptě uchráněni od smrti časné;
krví Kristovou byli jsme vykoupení od věčné smrti. —
Měděný Izad na kříži a Kristus na kříži.
Oběť Melo/zz'sedeclzoz/ajest předobrazem mše svaté. —
Na Ýana'šovi se předobrazuje vzkříšení Páně. Jakož
sám Ježíš pravil: »7a/z0 _“70na'šbyla břiše veliké 7yby
tři dní a tři noci. talet' bude Syn člověka z; srdcz zeme
tři dní a tři noez'.<<(Mat. 12, 40
91:

—132——
Všechno se vyplnilo na Pánu ježíši, co o něm před—
pověděli a jak o něm bylo předobrazeno. Lidé dobří
poznávali z toho, že Pán Ježíš jest zaslíbený Vykupitel,
a uvěřili v něho. Ale ti židé, kteří bludně doufali, že
Messiáš bude mocným králem, a že židy učiní pány
všeho světa, neuvěřilí, ale na smrt jej odsoudili a vy
mohli na Pz'la'tom', že ukřižován byl. Pán Ježíš před
pověděl jim jako trest zkázu ]erusalema a že přesta
nou býti národem vyvoleným.
Vzbud'te často víru v Ježíše Krista, jakožto Vykupitele
našeho, a volejte: »f7ežzs'z',tobě jsem živ, řežz'šz, tobě
umírám, ?ežz'šz', Tvůj jsem v žwotě z smrtz. < Amen.
Zazpívejme: »Me'jsz' potěšení, můj ýežz'šz'h

Naučeni. »Poe/wa'len bud' _*řežz'š
Kristus — až na
věky/<< Yemu, našemu Pánu a Vykupitelz', c/zeeme mí
ležetz'; nebot“ nem'jz'ne'lzojmena pod nebem dane/zo lz'a'em,
skrze kteréž bye/zorn me'lz' spasení býti— (Sk. apošt.
4, 12.)

Třetí článek víry.
Přechod.nikdo
Ve jiný
druhém
víryksme
učili,článku
že slíbený
ijupz'tel
neníčlánku
než _7ežz'š
r:.r/m.se Od
3. až
do 5. se vykládá, co Ježíš Kristus učinil, aby nás vykoupil.
Ti"elz' článek učí,jak se ?ežz's Kristus vtelzl, jak se stal člověkem.

I24. Jak zni třetí článek viry?
Třetz'článek víry zm': »ýenž se počal _z Duc/za soa—

te'lzo,narodil se 2 Marie Pama/.c

Prvni otázka jest jako ve článcích předešlých:
|25. Čemu uči třetí článek viry?
Třetí článek víry učí, kterak se Syn Boží stal člo—
z'e'kem, či kterak

se-vte'lz'l.

A kterak se to stalo, vysvětluje následující věta.
|26. Kterak se stal Syn Boži člověkem?
Syn Boží se stal človekem tak, že zázračným způ—
sobem, mocz Duc/za svaté,/zo vzal na sebe lza'skou prz—
_ rozenost.

(Slavnost Zvěstovám Panny Marie '25. března.)
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Syn Boží vzal na sebe lidskou přirozenost. t. j. vzal
na sebe lidské tělo & lidskou duši. Syn Boží zůstal,
kým byl od věčnosti: Bokem, ale vedle toho stal se
i člověkem, kterým od věčnosti nebyl.
Ježíš Kristus se stal člověkem mocí Ducha svaté/zo,
t. j. Duch sv. učinil počátek lidské přirozenosti Syna
Božího, jakož pravil anděl k Panně Marii: »Duc/z
svaz)? „vstoupí v tě, a moc nejvyšší/zo zastíní tebaa
(Luk. 1, SS.)

Že Pán ježíš se stal člověkem, učínás sv. yan.
vS/ovo (jednorozený Syn Boha Otce) tělem učiněnojest
(třiatřicet let žil mezi lidmi a zůstává ještě mezi námi
v nejsvětější svátosti Oltářní).a Kdy se modlíme slova
tato? Kněz na konci mše svaté říká též ta slova, protože
vtělení Syna Božího jest podobno tomu zázraku, který
se děje na mši sv. skrze proměnu chleba a vína v tělo
a krev Syna Božího.
ježíš Kristus vtělil se zázračným. způsobem, t. j.
takovým, jehož my lidé ani smysly svými, ani roz
umem přirozeným pochopiti nemůžeme. Protož učení
tomu říkáme tajemství vtělení Syna Boží/za.
Vykupitel ') přišel na svčtjako maličké dítě. Pán Bůh tomu
chtěl, aby zaslíbený Vykupitel ve všech věcech byl podobný
lidem a protož aby nejprvé byl maličké dítko. Malým dětem
jest třeba, aby měli matku, která by se o ně starala. A protož
i Pán Bůh vyvolil jednu svatou pannu, aby byla matkou Syna
Božího, Spasitele světa. Svatá panna tato jmenovala se .l/arz'a
a bydlila v městečku, kterému se říkalo :Vazaret. — Maria
pocházela z rodu krále Davida,- avšak toho času již nekralo
vali potomci Davidovi, ale byli chudí. I Panna Maria byla ve
lice chudobna, a že jí dobří rodičové již umřeli, byla _iopu
štěný sirotek. Chudý tesař, nábožný a svatý, jménem 70x41,
také z rodu Davidova, byl jejím snoubencem. — Lidé málo si
všímali Panny Marie, protože byla chudá; za to však miloval ji
Pán Bůh více nežli všecky ostatní panny a ženy na světě, protože
byla svatá jako andělé. A tuto nejsvětější Pannu' zvolil Bůh za
matku svého Syna a poslal archanděla Gabriele, aby jí zvěstoval
(oznámil), že bude matkou Syna Božího. Poslyšte, jak se to stalo.
_ Jednoho dne, když Panna Maria o samotě ve světničce své
se modlila, pojednou naplnila se svčtnička jasnou září a arch
anděl Gabriel stál blízko Panny Marie a pozdravil ji takto:
Zdráva bud', milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi
ženami.: Snadno si pomyslíte, kterak se Panna Maria ulekla;
dveře se neotevřely, a najednou tu takové světlo nebeské,
jasná postava andělská & ona slova podivná, kterých nikdy
žádný člověk neslyšel. Znamenaje pak anděl, že .se panna
nejsvětější bojí, řekl jí: n\leboj se, Maria, neboť jsi nalezla

___.___

') Dle Dr. Ant. Skočdopolc »Bibl. Katech.: p. 139.
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milost u Boha. Počneš a porodíš Syna a nazveš jméno jeho
Šežíš.
Ten budetolik,
Syn Boží
zaslíbený neb
Vykupitel
světa.a
Jméno
cžz'šznamená
jako aVykupitel
Spasitel.
I divila
se
Maria těm slovům a řekla: »Kterak se to stane Pc Anděl odpo
věděl: :Duch svatý sstoupí na tebe a mocností Boží budeš
matkou Syna Božího. Také tvoje příbuzná, Alžběta, bude míti
syna: neboť Pán Bůh může všecko učiniti, cožkoli chce.<
Iřekla Maria pokorně a poslušně: »Aj, já dívka Páně (služeb
nice Boží), staniž mi se podle slova tvéh0.< (Já se poddavám
vůli Boží, nechať se stane, jak jsi řekl.) A hned anděl zmizel
a Maria klaněla se Pánu Bohu i děkovala s velikou radostí,
že již přijde zaslíbený Messiáš, aby všecky lidi od hříchu a
pekla vykoupil.
Toho dne, kdy anděl zvěstoval Panně Marii poselství, syn
Boží se vtělil. Byl to den slavný a svatý. Až podnes máme
každý rok na jaře svátek na památku toho slavného a sva
tého dne. jest to svátek Zvěstování Panny -llarie. Tu sobě
připomínáme, co archanděl Gabriel zvěstoval a Panna Maria
odpověděla. i děkujeme Synu Božímu, Pánu Ježíši, za tu ve—
likou milost, že přišel na svět, an se vtělil.

l27. Koho má Ježíš Kristus jako člověk za matku?
řežíš Kristus ma' jako člověk za matku ,'Wariz',nej—
bla/zoslaoemfjšz' Pannu.
Pravíme »jako člověka, což jest tolik, jako: poněvadž
Pán Ježíš byl také člověk, má za matku Marii Pannu.
Bůh ji od věčnosti vyvolil za matku Syna svého.

Když jí byl anděl Gabriel zvěstoval onu radostnou
zprávu, řekla: »Aj, já dívka Páně, staniž mi se podle
slova tvého, t. j. chci, jen čemu chce Bůh; ať se
tak stane, jak jsi mi oznámil. A v tu chvíli učinil
Duch svatý počátek lidské přirozenosti Syna Božího
v nejčistším těle Panny Marie — Syn Boží se vtělil.
Panna Maria jest tedy skutečně (v pravdě) jeho matka.
Na tuto přešťastnou událost nás třikráte za den:
ráno, v poledne a večer, pamatuje klekání. Když se
klekání modlíte, děkujte Pánu ježíši, že se vtělil pro
spasení naše; děkujte iPanně Marii, že svolila po—
slušně, býti matkou Spasitele našeho Ježíše Krista.
I28. Proč se nazývá Maria »matkou Božia?
Maria se nazývá »mat/eozlBožz'a, protože porodila
ýežz'še Krista, jenž jest Bůh a spolu člověk.
Ježíš Kristus ') jest dvojím způsobem zrozen: jako Syn
.) Stačí výklad u otáz. 127., anebo možno pokračovati, jak ná—
sleduje zde při otázce 128.
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Boží od Otce \bez matky), od věčnosti (říkáme proto: Syn
jest od Otce od věčnosti zplozenl, a v čase (jako člověk) od
matky, bez pozemského otce. Od Panny Marie má Syn Boží
lidí—koupřirozenost; zrodila toho, který jest Bůh.
jako ona, která tebe na př. zrodila, matkou tvou se nazývá,
tak Panna Maria, pcněvadž Pána Ježíše zrodila, matkou jeho
se naz vá. Nebo krátce: Panna Maria jest matkou ježíše. ježíš
jest Buh: tedy Panna Maria jest .*l/atkouBoží. — Panna Maria
porodila ježíše! ]ežíš jest Buh. Tedy Maria porodila Boha —
je:! Bolzarodďkou.

Tím, že Bůh vyvolil Pannu Marii za matku Syna
svého, vyvýšil ji nade všechny lidi, anděly a svaté;
více ji ani vyznamenati nemohl. Vyniká všemi před
nostmi a ctnostmi. Ježto měla Nejsvětějšího a Nej—
čistšího — Boha samého poroditi, byla uchráněna od
všeliké poskvrny dědičného hříchu a také za celý svůj
život ani nejmenšího hříchu se nedopustila. Z té pří
činy bude nám možno snadno zodpovídati následující
otázku:

*I29. Proč se nazývá Maria »nejblahoslavenějši Pannouw?
María se nazývá mejblalzoslawnější Pannouw,protože
vždycky pannou zůstala _a my ji blahoslaw'ti máme
nade všem/mypanny.
Panna Maria se nazývá »nejblalzoslawnějšz' Pamzouvc,
což jest tolik jako nejštásmějšz' mezi všomz'pannami.
Co jest nad hvězdami měsíc, to jest Maria mezi sva
tými. Syn Boží mohl sobě vyvoliti nějakou vznešenou,
bohatou, mocnou královnu za matku; ale on si zvolil
za matku raději chudou pannu, poněvadž byla velmi
pokorná, věrně sloužila Pánu Bohu, vždycky plníc
jeho svatou vůli. Nyní pak jest povýšena nad anděly
a svaté v nebi, jest první po Bohu, jí andělé a svatí
chválu vzdávají. Zazpíváme k její úctě »Tz'sz'c/em'tpo
zdravujome Taber-'.

[Vlarz'a vždycky pannou zůstala, neboť jako čistá
panna počala Pána ježíše z Ducha svatého, jako čistá
panna jej v Betlémě porodila a čista zůstala. jiné
panny přestanou pannami býti, jakmile se provdají &
Bůh jim dítky dá; nazývají se pak ženy. Avšak Panna
Maria zůstala zázračným způsobem pannou nejčistší;
jest panna a matka zároveň a pro tuto přednost vy
niká nade všechny panny.
Písmo sv. dosvědčuje, že Panna Maria byla pannou před
porodem dle slov proroka Formuláře.- »Aj palma počne.: Byla
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pannou při porodu dle slov: »Pamza poradí .Sj-nax Zůstala
pannou i/w porodu Ježíše Krista. Pravdu tuto nám dosvěd
čuje následující pamětihodná pověst: Ze života .rv jzljzf,kterýž
byl průvodcem .rv.['mntzška, se dočítáme, že byl jistý učenec
trápen mnohými pochybnostmi o tajemném početí a zázračném

narození Ježíše Krista. Uslyšev o sv. 711/12který v pověsti
svatého žil, odebral se k němu na radu. Vydav se na cestu
k němu, potkal muže vzezření ctihodného,
kterýž na učence
v...
pohlédnuv, nedal mu ani k slovu přijiti, nýbrž dotknuv se holí
země zvolal: »Bratře, nepochybuj, Maria byla před porodem
pannoulc A jakmile slova ta dořekl, vykvetla krásná lilie ze
země. Sv. Jiljí dotknul se podruhé země, řka: »Bratře, nepo
chybuj, Maria byla při porodu pannou,—xa hned vystoupila
druhá lilie ze země. A když muž Boží potřetí se. dotkl země,
řka: »Bratře, nepochybuj, Maria zůstala i/w porodu pannou, <
vyšla třetí bělostkvoucí lilie ze země. Pln úžasu nad zázračnou
: událostí navrátil se učenec upokojen domů, zbaven jsa vše
likých pochybností Po celý život vzdával vřelé díkyl Marii za
zázračný důkaz její mateřské lásky, která zhojila pochybnosti
jeho. — (Vita sti Aegidii)

Máme bla/zadama Iaannu Maru nade všem/mypanny,
t. j. za šťastnější a slavnější pokládati, než všechny
.panny. A budete ji blahoslaviti, když se budete ná
božně k ní modliti a písně mariánské rády zpívati. 1)
Krášlete sochy, k úctě její postavené, kvítím a zvláště
v měsíci květnu shromažd'ujte se na »Májovou pobož
nosta. Zpíváme po této pobožnosti v našem kostelíčku:
»Vzpomeň, ó Královno milá, že nebylo slýcháno.a
Vstaňte a zazpíváme ji.
'
I30 Má-Ii Ježiš Kristus jako člověk otce?
?ežz'š K7istu: jako člověk nemá ale:,

“Yosef,žeme/z

Pamzy Mane, byl jm pěstouna" _?ežz'šeKMM
(Slavnost sv. Yosefa 19. března.)
Ježíš Kristus je Bůh a člověk zároveň. Jako Biz/z
má Otce, a to prvou božskou osobu v nejsvětější
Trojici; od Otce nebeského jest od věčnosti zplozen,
má bytnost

božskou. ——Jako člověk nemá „otce, po

něvadž Duch sv. zázračným způsobem utvořil tělo jeho
2 nejčistšího těla Marie Panny. Sv. Josef byl pěstou
nem a nikoli otec Ježíše Krista..
Yasef byl pěstaum'm, t. j. pěstil, vychovával
dítko Ježíše, pracoval pro ně, živil je a staral se, 0 Je
'“)Zopakuj modlitby:
Velebí duše má: atd.

»Pod ochranu tvou, Zdrávas _královno,
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žíše, jako by on jeho vlastní syn byl. Pán Ježíš pal:
poslouchal sv. Josefa jako vlastního otce.
So. _705ťf byl ženichem Panny Marie, pocházel
z rodu Davidova jako Panna Maria, byl jí a Ježíšovi
od Boha ustanoven za průvodce a ochránce. Vyobra—
-zuje se často s dítkem Ježíšem a lilií bílou, poněvadž
byl čistý panic. Písmo sv. o něm praví, že byl muž
»sprawdlz'zýa, t. j. svatý.
Jak velikou důstojnost zastával sv. Josef 11Pána
Ježíše! Byl jeho pěstounem! Proto přímluva jeho jest
mocná u Pána Ježíše. Utíkejme se k němu s plnou
důvěrou. Vzýváme jej:
1. jako patrona církve svaté, poněvadž jako na zemi
ochraňoval dítko Ježíše, tak ochraňuje nyní říši Ježíše
Krista na zemi, t.j. církev svatou. Chrání ji svou pří
mluvou;
2. jest patron umírajíoz'c/z, poněvadž, když duši svou
vypouštěl, stáli u něho Pán Ježíš a Panna Maria. Při
mlouvá se za nás, abychom také jednou blaženě umřeli
pod ochranou Pána Ježíše a Panny Marie;
3. jest zvláštní pomocník ?; časně nouzi. Poněvadž
se staral o časné potřeby Pána Ježíše a Panny Marie,
obdařil jej Bůh tou předností, že nyní jest mocný
prosebník a orodovník za nás ve všech potřebách
našich.
4. Konečně jest sv. Josef vzora ochránce křesťanských
rodičů. Iřemeslníci (tesaři) jej ctí jako svého patrona,
poněvadž byl také řemeslníkem.
Vzývejme často sv'. Josefa a vyprosme si na jeho
přímluvu šťastnou hodinku smrti. Volejte v modlit—
bách svých:
»ježíši,
Maria,
Josefe, vám
věnuji
srdce
své i 'duši svou!
uov0vv
.

_le2151.Maria, Joseíe, stu1te pri mne v posledním

b0j1!

Ježíši, Maria. Josefe, s vámi ať v pokoji odejde duše málc .)

Za nějaký čas po andělském zvěstování šla Panna
Maria ku své tetě Alžbětě, manželce židovského kněze
Zachariáše. Na památku této návštěvy máme první
neděli v červenci svátek navštívení Panny Marieý
Zde nutno vypravovati anebo opakovati, kterak anděl zvě
stoval Zac/taria'šozví narození Janovo. Nutno poukázati, že
.) 300 dní odpustků pokaždé. Pius VII. 1807. Duším v očistci
možno je též přivlastniti.
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chtěl Bůh Zac/taria's'avi a Alžbětě dáti syna, až když Vykupitel
na svět přijíti měl, a tohoto syna jejich vyvolil Bůh, aby lidem
kázal, že Vykupz'teljiž na svět přišel. Že Jan byl předchůdcem
Páně, vytkne se ovšem až v při otázce 137.

Když se konečně přiblížil čas, kdy se Vyknpitel
světa naroditi měl, šla Panna Maria se sv. Josefem
z Nazareta do Betléma; neboť tehdy rozkázal císař
"Augustus, aby všickni lidé jeho říše byli sepsání, každý
tam, odkud rodem pocházeli. Panna Maria pocházela
z Betléma, z rodu krále Davida, a protož vydali se
na cestu do města toho.

|3

Kde se narodil Ježiš Kristus?
_7ežz'šKristus

se narodil

v Betlémě ve clzle'vě.

(Had Boží vánoční, 25. prosince.)
V Betlémě 1) narodil se Vyknpitel světa. Vyplnilo
se, co byl prorok Miclzea'š předpověděl: »A ty Betlénze,

zemějndska', nikoli nejsi nejmenší mezi knížaty jud
skymi ,' nebot' z tebe vyjde ve'voda, kterýž by spravoval
lid můj israelský.: (Mat. 25, 6.) Nazývá se město toto

také městem Davidovým, poněvadž David odtud po
cházel. Do Betle'ma přišlo lidí mnoho. Panna Maria
se sv. Josefem přišli až večer, a tak se stalo, že jich
už nikde na nocleh vzíti nemohli. '-') Vše bylo pře—
plněno. Odebrali se tedy za město do jeskyně, kdež
mívali pastýři ovce, když pršelo. A v tomto chlévě
narodil se v noci Pán Ježíš. Lidé si tuto svatou udá—
lost každoročně připomínají a hodní křesťané jdou na
»jitr'nz'c. V kostele bývá velice krásno. Hoří mnoho
světel, hraje hudba, zpívají se písně o narozeném Je
žíškovi. Vždyť i vy umíte krásnou píseň: »Naradil se
Kristus Pa'n, veselme se,: — vstaňte a zazpíváme ji!
') Betlem, »dům chlebůc, významem svým nás upomíná na
úrodnost krajiny okolní, jakož i na ne/zle'bnebeský-w,který na tomto
místě s nebe sestoupil. Jest zde vystavěn veliký chrám od sv. Heleny,
hlavní oltář jest právě nad jeskyní, kde se Kristus narodil. Mramo—
rová deska s nápisem: »Tuto se z Marie Panny Ježíš Kristus na—
rodilc, naznačuje v polookrouhlém výklenku místo, odkud světlo
světa nám přišlo.
2) Panna Maria a sv. Josef na té cestě skoro ničeho nejedli,
až trochu večer. Hodní lidé tudíž také ničeho nepožívají, zvláště
masa ne, nebo pokrmů z masa připravovaných. —- Chcete-li Ježíš—
kovi radost udělat, ať také mnoho nejíte. Co nemáte zvláště jísti.>
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To je radostná památka svaté noci, kdy—sc narodil
Syn Boží v těle lidském.
Ten večer před narozením Páně nazýváme štědrý
večer; připomínáme si štědrost Boha Otce, který »tak
miloval svět, že Syna svě/zo dal, aby žádný, lado věří
v něho, nezahynnl, ale měl žz'vot věčným Proto dávají
i rodičové dítkám, bohatí lidé chudým dárky, aby se
podobali štědrému Otci nebeskému. Istromek va'nočnz“
dostává mnohé dítko; ten upomíná na strom poznání
dobra i zla v ráji, a také na strom kříže, na němž
uzrálo ovoce vykoupení našeho. ——
Vedle toho bývají
v domech i krámech jesličky, na kterých se předsta
vuje narození Páně. První jesličky vzdělal sv. František
.S'erajínský v opuštěném kostelíčku, který připomínal
chlév Betle'nzský.

Hlavní svátek vánoční je Boží Hod (25. prosince).
Na vyznačení veliké radosti z příchodu Spasz'te/ova
na svět slouží kněz třz' mše svaté: (o půlnoci, na
úsvitě a třetí později dopoledne — nebo může je
sloužiti všechny hned za sebou). Tyto tři mše svaté

nám znázorňují trojí narození se Páně: věčné jeho
zplození z Otce, časné 2 Marie Panny a duchovní
(podivuhodné, mystické)_v srdcích lidských.
Když se Vykupz'tel světa narodil, zjevil to Bůh lidem.
Skrze koho to zjevil, praví nám věta:

l32. Kdo zvěstoval narození Ježíše Krista?
Narození _“7ežíšeKrista zvěstovali:

. anděl pastýřům;
. hvězda mndrcům na východě;
. nzndrcove' králi Herodesoví a zdkonnz'kům;

N

. Dnclz svatý starci Sz'nzeonovz'a proro/eynz' Anně v je—

rusalemě ,'
. Simeon a Anna lidu v chrámě.

.;;le—
UI

V noci se narodil milený ježíš v Betten/ě. Všickni lidé spali:
ale venku na poli bděli pastýři. Hlídali stáda svá. Tito pa
stýři byli chudí, ale zbožní lidé. Náhle se udělalo veliké světlo,
a anděl stanul před nimi. Pastýři se ulekli, ale anděl k nim
pravil: >Nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou,
kteráž bude všemu lidu. Nebo narodil se vám dnes v městě
Davidově Spasitel, jenž jest Kristus Pán. A toto vám bude
znamením: Naleznete nemluvňátko plenkami ovinuté &polo
žené v jeslích.< A hned bylo s andělem množství duchu ne
beských, chválících Boha & řkoucích: »Sláva na výsostech
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Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.—:— Jak radostná to

byla zpráva! Čtyři tisíce let čekalo lidstvo na tento okamžik.
1.Pastýři se tedy dověděli, že se Výkupitel narodil "v městě
Davidově, t. j. v Betlémě. Také jim udal anděl znamení, dle
něhož Vykupitele poznají, pravil, že ho najdou jako děťátko,
»plénkami ovinuté a položené v jeslích.<
Jakmile andělé zase do nebe odešli, řekli si pastýři: »Pojd'me
až do Betlémalc A šli spěšně. Inalezli Marii, Josefa inemluv
ňátko položené v jeslích. Ihned padli na kolena a děkovali
Pánu Bohu, že již zaslíbeného ífx-qulz'telcposlal. A když spa
třili, že sv. Josef a Panna Maria jsou chudí, a že nemají co
jisti, hned běželi domů pro dary a přinesli: mléko, ovečku
atd. Když tu jejich lásku matička Boží spatřila, samou'radostí
až slzela.

*

.

2. Pastýři se tedy dověděli od anděla, že se f/kazqw'tzr/na
rodil, a pověděli to mnohým lidem. Ale Pán Bůh chtěl, aby
se to dověděli také ti, kteří nebyli [.r/'aelíte', nebyli potomci
Abrahama, Isáka a Jakoba, kteří nebydlili v zemi, kde se 7!
žz'šek narodil.

;

\

Za židovskou zemí na stranu, co slunce vychází, na vý
chodě, žili tři muži, tři králové,- byli velice moudří, a proto
jim říkáme mudrci. I oni 'věděli, že přijde Vykupitel světa.
Znali též proroctví, že, až se Vykupitel světa narodí, ukáže se
veliká a jasná hvězda na východě. A to se též vyplnilo. Když
se Pán Ježíš narodil, spatřili velikon—lwězdu. Byla jim zna
mením, že \'ykupitel již na svět přišel. Vydali se proto na
cestu, aby se mu poklonili a jemu dary obětóvali.
3. Po dlouhém putování přišli do ?erma/ema, kdež sídlil
král Heroda-. Sli k němu do paláce a ptali se po narozeném
_erkiqsilcli. Pravili: »Kde jest ten, který se narodil, král ži
dovský? Heroda: nevěděl, že se narodil a proto povolal ži
dovské kněze a zákonníky, neboli muže, kteří se v písmech
dobře vyznali a v chrámě lidi učívali, a těch se ptal, kde že
se narodí král židovský? Zákonníci měli knihy, v kterých bylo
všechno napsáno, co proroci o Kristu Pánu napřed věděli.
A v nich četli a Herodesovi oznámili, že se Kristus- v Be
tlémě narodí. -—Král Heroda: se toho náramně ulekl; myslil,
že bude musiti přestat býti králem, že bude s království svržen.
Ale aniž by dal na sobě co znáti, řekl k mudrcům: >Jděte a
ptejte se pilně po dítěti: a když naleznete, zvěstujte .mi, ať
i já přijda pokloním se jemu.: — I odjeli mudrci a hvězda,
kterouž doma na východě spatřili, ukázala se jim opět. šla
na nebi před nimi a zastavila se nad místem, kde se Ježíšek
narodil. —
4. Mudrcové tedy zvěstovali narození Páně Herodesovi &
zákonníkům. Ale na tom ještě není dosti. Když bylo Pánu Je
žíši čtyřicet dni, nesli ho sv. Josef a Panna Maria do města

Jerusalema do chrámu; zde se nad ním kněz modlil, aPanna
Maria obětovala Pánu Bohu dvě hrdličky nebo dvě holou
bátka. Byla chudá, více dáti nemohla; ale Pánu Bohu to bylo
milejší, než sebe větší dar od lidí zlých. A v tom. co Pána
Ježíše do chrámu přinesli, přišel tam jistý starý muž. Stařeček

: * ') Brynych:
>Výk|ad<.

»Katech. pro I. třídua;

Proch. Jak. I. a II. díl
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.S'z'mcou. Hospodin mu dal tušiti, že neumře, dokavad neuzří
Vykupitele. Přišla tam též stařenka, Alma; bylo jí 84 léta. Ráda
se modlívala doma i v chrámě, a hle! jak jí, tak stařcčkovi
.S*imeonozrz'
vnukl (řekl v duši) Duch sv., že to dítko jest Pán

]ežíš, náš lkaupitel. Simeon byl tím tak rozradostněn, že při—
stoupil k Panně Marii, blahopřál jí k takovému vyznamenání
(byla matkou Syna Božího), a pak vzal dítko na lokty a pravil:
>Nyní propustíš, Pane, služebníka svého podle sl0va svého
v pokoji, neboť viděly oči mé Spasitele.<
5. Oba pak tuto radostnou událost oznámili lidu zvelu-(ímé.—
Z tohoto vypravování poznáváte, jak je dobře choditi do
kostela. Jako se tam shledal Simeon & Anna 5 ježíšem, tak
až do dneška ho v chrámě nalézáme. Proto chodte rádi do
chrámu a přednášejte mu své prosby, on vás tam nejraději
vyslyší. —
Tak oznámil Bůh chudým, bohatým, vznešeným a prostým,
mužům, ženám, králům a kněžím, že se narodil [rybu/lítalsvěta.

BS. 00 vime z dětstvi Ježíšova?
Z dětství _7ežz'šova vz'me:
i_n

. že byl osnze'lzodne po sve'm narození obřezán a Yežz'šem

nazvan;

že byl čtyřicáté/zo dne v c/zm'mě obětován,
.ws:

.h.

že mudrci od východu se mu Haně/i a zlato, kadidlo

a myrr/zn darem mu ýřz'neslz','
. že ušel základům Herodesovým útěkem do Egypta, a

po smrti jeho že byl přinesen do Nazareta.
(1. Slavnost obřeza'nz' Páně nebo nový role.
2. Hromnice, 2. února.

3. Slavnost zjevení Páně nebo sv. tří králů, 6. ledna.
4. Slavnost mlddá'te/z, 28. prosince. — Svatá rodina.)
Osmého dne po svém narození byl Spasitel obřezán
a dostal jméno řešíš. 1) My si tuto událost připama
tujeme na »Nový rolet. Slavnost »jme'na ?ežz'šc slaví
se na II neděli po zjevení Páně.'-')
') Viz otázka 110.

*) jako každé pachole z matek židovských narozené dle zákona
osmého dne obřezáno bývalo, tak se stalo i s Pánem Ježíšem,
kterýž takto do církve židovské přijat byl. Obřízkou se připomínala
:- Stare/n Zákoně ustavičná smlouva, kterouž již v době patriarchální
Hospodin s lidem vyvoleným učinil. V ;Vove'mZákoně má slavnost
tato zcela jiný význam. Církev sv. nás v ten den napomíná, abychom.
ježto jsme se na křtu s'v. úd společnosti Kristovy stali, všechny
hříšné žádosti a náklonnosti

o řezali, t. j. modlitbou,—pokáním a za

píráním sebe samých všemožně je krotili.
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1. U nás nosivají se dítky brzy po svém narození do chrámu
a tu bývají křtěný; při tom dostávají jméno některého svatého,
aby měly příklad k následování na zemi a přímluvce v nebi;
U židů nebývají křtěny děti; ale pacholíci bývají 8. dne obře
záni; při tom slibují za ně jiní, že dítě,až doroste, bude za
chovávati zákon Páně. Při té příležitosti dává se dítku nějaké
jméno. Tak byl také Kristus 8. dne obřezán a Ježíš nazván.
Toto jméno bylo dáno božskému dítku od samého Pána Boha
Než se Kristus Pán narodil, ukázal se anděl sv. Josefovi
a řekl mu, že Syn Panny Marie se má _7ez'z'šjmenovati.

2. Když bylo Pánu Ježíši čtyřicet dní, nesli ho Panna Maria
a sv. Josef do ]erusalema do chrámu Páně, aby ho Pánu Bohu
obětovali a dali předepsanou oběť. Učinili tak dle starobylého
zvyku židovského. Každá totiž matka židovská musila své prvo
rozené dítko, byl-li to chlapeček, v chrámu Bohu obětovati '). Co
činily jiné matky židovské, učinila také Panna Maria: šla zBet
léma do ]erusaléma (2 hodiny vzdálen) a obětovala tam Pánu
Bohu Ježíška. Co se při této události stalo, víte.
Církev 'katolická slaví událost tuto dne 2. února a známa
jest slavnost tato mezi křesťany pode jménem )OČÍÍÍ-Oi'tínf
Panny zllan'ccf) neboli »Hramiu. :) — —
Z dětství Ježíšova dále víme, že mudrci od výt/zadu „rc mu
klane'li a sla/0, kadidla a myf/“lm darem mu přz'nerlí. ')

Jako sv. tři Králové padli na kolena a ježíšovi se klaněli,
') Od doby, co zázračným způsobem vysvobodil Hor/hodin
Israelity z moci Egypťanů, byl ustanoven prvorozený syn v každé
rodině židovské k službě Boží. Když pak si Hospodin vyvolil poko
lení Lezrí-úoku kněžství, musili Israelité v každé rodině prvorozeného
chlapečka do chrámu přinésti a zde jej penězi od služby Hospodi
novy vykoupiti. To se stalo s prvorozeným a zároveň jednorozeným
Synem Božím.
2) Každá matka židovská přicházela s prvorozeným pacholát—
kem do chrámu také proto, aby se modlitbou a obětí očistila. Proto
se ten svátek nazývá:

()c'ir'ťozvtím'P. .Marz'z.

*) Hramz'ar. Pán ]ežíš je pán přírody, t. j. všeho stvoření,
a proto, když se příroda bouří (:a lzramabz'ti), rozžehají křesťané
svíce, které na svátek »Hromia kněz světil, a modlí se při nich;
tím vyznávají, že neuhasíná ani v bouři největší víra jejich v moc
a dobrotu Pána Ježíše. Svíce ty se také rozsvěcují, když křesťan
umírá. — Na Hmmm: se koná průvod kolem chrámu s rozžatými
svícemi. Ten nám připomíná cestu Panny Marie s dítětem ježíšem

do chrámu ]erusalemského.
') Za starodávna byl, aje dosud ve východních krajinách obyčej,
že každý nižší před mocnějšího a vznešenčjšího předstupuje. nějaký
dar obětovati musí. U židů byl týž obyčej; činilo se tak i z toho
důvodu, že sám Hoxpadz'n přikázal, že nikdo prázden (bez darů) do
chrámu vejíti nesměl. A jakož on sám ctěn býti chtěl, tak přikázal,
aby i Sy'nu jeho taková pocta prokazována byla. Íraz'a'š správně před
pověděl: »Všichni z Sáby přijdou, zlato a kadidlo nesouce a chválu
Hospodinovu zvěstujíce.: Přinesli zlato, jako králi; obětovali mu ka
didlo, jakožto Bohu; podali mu myrrhu, jakožto pro spasení umřiti
chtícímu, — praví w. Augwtz'n. — Ve XIV. století dána jsou jim
jména: Kašpar, Melichar a Baltasar.

—143—
tak i my se mu máme klaneti "v chrámu Páně; je tam příto
men v nejsvětější svátosti Oltářní
Jako zázračná hvězda sv. tři Krále k jcsličkám přivedla,
tak vede nás naše sv. \íra k ]ežíšovi v nejsvětější 5\átosti
Oltářní skrytému, a přivede nás k němu i do nebe
Památku tuto si připomínáme o slavnosti ».S'in(fi Ani/ů: .)
jmenuje se též »Z/evem Pzíněc, poněvadž se Kristus zázračnou
hvězdou zjevil pohanům (Sv. tři králové byli pohanc, nežli
k Pánu ježíši přišli.)
3. Když se dověděl Herodes, že se Íyknpz'lel narodil, chtěl
ho zabiti. Vydal ukrutný rozkaz, aby zavražděna byla v Betlémě
a ve vůkolí všecka pacholátka, kteráž by byla v stáří do dvou
let. Ale z rozkazu Božího ukázal se ve snách .r:.?osq/om'
anděl a řekl mu: »Vstaň, vezmi dítě i matku jeho, a utec do

Egypta, a buď tam, dokavad nepovím tobě, nebo Herodes
chce zabiti dítě. a —-]osel'poslech_l, vzal dítě 1matku jeho a ode
šel do Egypta. — Když pak již byli pryč, poručil Hemdcs
svým vojákům, aby pobili všecka pacholátka. Vojáci tak
učinili. Duše těchto dětí radují se vnebi; říkáme jim sv. ne.-vi
ůa'tka nebo take' mláďátka.

-—

Huře bylo s Herodescm. Pán Bůh na něj seslal hroznou
nemoc Když umřel, ukázal se opět anděl ]oseíovi v Egvptě
ve snách a řekl jemu: »Vstaň, vezmi dítě i matku jeho a jdi
do země ísraelské; zemřeli ti, kteří hledali zabiti dítě. Su josef
poslechl a přebýval s Pannou Marii a ]ežíškem v malém domku
v Nazaretě. Nikdo z lidí nevěděl, kdo ježíšek je — vedl život
skrytý.

Následující článek připomíná, co víme z mládí Ye—
žz'šova, t. j. v době od 12 až do 30 let.

I34. Co vime z mládí Ježíšova?

Z mládí ?ežz'šova vz'me.
y_n

. že šel, když mu bylo dvanáct let, se svými zodičz' na

slavnost do Yerusalema, tam zůstal a byl po třech
dnech od mch v chrámě nalezen,
2. že byl rodičům svým poddán, prospíval věkem, moudrostí
a milostí ú Bo/za i u lidí a vedl život slam/tý, až začal
konatz' svůj veřejný úřad učitelský.
Sv. evangelium vypravuje, že 121etý Pán ježíš:
1. šel na pouť do Yerusalema.
2. Byl rodzčům svým poddán, t. j. ctil a miloval je
“& poslouchal jich.
Kterak ctzl 2) Pán Ježíš Pannu Marii a sv. Josefa. —
Pamatoval vždycky, že Bůh Otec mu dal Pannu Marii
[) Zakaž přísně »tr'emi králi chodítz'c. Tento zlozvyk jest zvláště
nutno v městech zameziti; kde mládež, přestrojená ve směšné šaty,
se potuluje po hostincích, a to i v čase večerním.
*) Dle Dr. A. Skočdopole

»Bibl. katech.< p. 169.
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za matku, a sv. josefa za pěstouna; & proto měl je
ve vážnosti, vždycky slušně a zdvořile se k nim
choval, nikdy neodmlouval ani nereptal; když něco
chtěl, prosil zdvořile, když obdržel, po každé děkoval.
Pán ježíš miloval Pannu Marii a sv. josefa, měl je
srdečně a upřímně rád, a proto i poslouchal jich, rád
a ochotně činil všecko, což mu přikazovali. Nikdy ne
nechal dvakráte na sebe volati, nikdy nedělal nerad
a nedbale, co dělati měl. Panna Maria a sv. josef byli
chudí, nemohli míti služebných a pomocníků ke své
práci. Svatý josef byl tesař a již také byl starý; po
třeboval pomocníka. A Pán ježíš ochotně pomáhal
jim ve všech prácech. Dokud byl maličký, konal práce
malé, když pak již dosti velký a silný byl, pomáhal
sv. Josefu v řemesle tesařském.
Sv. evangelium dále praví, že ?ažzš prospala! Zlé/ccm,
moudrostz a milostí a Boka z u lzdz', t. j. čím byl
starší, tím byl moudřejší. jako dvanáctileté pachole
dal najevo takovou moudrost, že až žasli šediví učitelové
židovští v chrámě jerusalemském. Byla v něm ovšem
plnost moudrosti a milosti hned od prvního okamžiku,
kdy se stal člověkem, tak že vlastně ani nemohl pro—
spívati více moudrostí (nemohl moudřejším býti), avšak
mohl moudrost svoji den ode dne lidem více zjevo
vati. Prospz'z'al před lidmi moudrostí tudíž znamená,
že lidé poznávajíce den ode dne více skutků, jež mou
drost jeho dosvědčovaly, zamilovali a vážili si ho více,
než pokud moudrosti jeho neznali.
Kristus Pán byl poóažu) (rád se modlil, chodil do kostela,
tam se uctivě choval, poslouchal učitelův atd.); byl poslušný
(činil vždy rád, co mu rodiče nakázali), byl pzlný (pomáhal
svým rodičům při práci) Budete ll následovati Krista Pána
v pobožnosti, poslušnosti. pracovitosti, jakož i v jiných ctno
stech, řekne se o vás, že pl'orpz'z'a'levěkem, moudrartz „ „IIÍOI'ÍÍ

u'Boha i u lidí.

. Vedl žz'z'ot skryzjý. jenom někteří“ lidé věděli, že Pán

Ježíš jest Syn Boží a zaslíbený Vyleapz'tel. On sám
nikdy o sobě nemluvil, za Syna Božího a za Messiáše
se nevyhlašoval, dokud mu nebylo 30 let.
I3 01 . Kdy začal Pán ]ežiš konati svůj úřad učitelský?

Pa'n ?ežz'š začal kanatz svůj úřad učztels/zý, když
mu byla třzcet let.
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Když bylo Pánu ježíši 30 let, začal konati svůj
úřad učitelský, t. j. kázati učení'křest'anské víry. Ne
mohl dříve začíti, poněvadž musil býti každý — dle
zákona Mojžíšova — 30 let stár, kdo chtěl býti učitelem
lidu.
Přechod: Co znamená, že Bůh jest nejvýš moudrý.-3 A tak
i Syn Boží, ještě nežli kázati počal, pořádal všecko tak, aby
úmyslu svého dosáhl. Byl pak úmysl jeho, aby už lidé napřed
o tom zvěděli, že on jest zaslíbený nykupz'tet a že přišel na
pravit, co první rodiče hříchem svým pokazili. Co se zrovna
před tím časem stalo, nežli Pán Ježíš učiti počal, bylo příprava
na učitelský úřad jeho. A které věci byly příprava na učitelský
úřad Pána Ježíše, o tom učí katechismus v další otáZce:

I36. Co byla připrava na učitelský úřad Pána Ježíše?

Připrava na učitelský úřad Pána Yežiše bylo toto:
)—A

. yan Křtitel kázal pokání

a svědčil, že _“řežz'š
jest be

ránek Boží, který snímá hříchy světa;
[\D

. _“řežz'šse dal od _7ana v řece _?orda'ne' pokřtili;

(Slavnost 32). Yann Křtitele, 24. června.),
ve.
. při křtu Yezzsove'Duch svatý sestoupil na ne'/zo oidi
telně ve způsobč holubice, a Bůh Otec vydal hlas:
»Tentot'jest Syn můj milý, o němž jsem sobě zalíbila
(Mat. 3, 17.);
.;; . ?ežz'š odešel, veden jsa
od Ducha svatého na poušt' a
O)

tam se čtyřicet dní a noci postil; byl pak pokořen od
ďábla, a anděli" mu sloužili.
(Čglřicetidenni půst.)
Sv. jan, syn Zacharicíšzžo,odebral se v mladém věku na poušť,
která byla nedaleko jerusalema, blíže řeky 7orda'nu, a tam
byl živ jako poustevník _osamotě a velmi přísně. Chudí lidé
nosívali v těch krajinách oděv nebo roucho ze srsti velbloudí.
Oděv ten byl velmi hrubý a drsnatý a podvazoval se koženým
pásem. Pokrmem jich bývaly kobylky a lesní med. Viděli
jste již lučního koníka? Takové jsou as ony kobylky. jsou ovšem
v těch krajinách větší než u nás; lidé si je usuší apřipravují
z nich pokrm, který je velmi nechutný. So. 7on nosíval na
poušti roucho ze srsti velbloudí, které si podvazoval koženým
pasem a jídával také kobylky a lesní med divokých včel, který
má chuť trpkou a nepříjemnou.
'

1. So. yan kázal pokání, t. j. napomínal lidi, aby hříchů
svých litovali, života svého polepšili a slíbili, že uvěří
v zaslíbeného Vykupitele. Kteří sv.Jana uposlechli, ty po
křtil, t. j. poručil, aby se obmyli vodou v řece ]ordáně —
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.

10
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proto se nazýval »Křtitela. Tento křest sv. Jana nebyl
svátost a neočišťoval od hříchů, nýbrž byl jen zna—
mením, že lidé litují hříchů svých, polepšiti se a ve
Vykupitele uvěřiti chtějí, až se ukáže.
Sv. Yan svědčil. . ., t. j. kázal lidem, že Pán ]ežíš
jest zaslíbený Vyknpz'tel. A když jednou Pán ježíš
také přišel za sv. ]anem a stál mezi lidmi, ukázal na
něj sv. Yan prstem a řekl: »Ejhle beránek Boží . . .,

to jest ten, který se obětovati bude za hříchy všech,
aby jim odpuštěny byly.
Nazývá-li .rv. 7m: Pána Ježíše beránkem Božím, chce tím
říci: Tento Ježíš jest od Boha seslaný Vykupitel, který bude
jako beránek k oběti ustanovený zabit. Bude nevinně a tiše
trpěti, za nás se obětuje. jako beránek je krotké, tiché zví
řátko a neprotiví se, když bývá veden k zabití, nýbrž zůstává
tichým &pokojným — tak podobně Pán Ježíš. Proroci to před
pověděli, že bude jako ovce k zabití veden, a že neotevře
úst svých; že bude obětován, že nebude odmlouvati, že rád
za nás zemře, aby sňal naše hříchy, t. j. aby 7ldJ' od nic/e očistí/.
(Is. 53.)

Protože kázal o Pánu ježíši dříve, nežli on sám se
za Mesiáše vyhlašovati počal, jmenuje se sv. jan
Křtitel také předchůdce Pána Ježíše.
V lítanz'z'c/zříkáme také: “»Bem'nkn Boží, jenž snímáš
hříchy světa, smz'luj se nad námi./<< Těmito slovy vo—

láme ke Kristu Pánu a prosíme ho, aby se nad námi
smiloval, aby naše hříchy sňal, t. j. aby nás od nich
očistil. Také na mši sv. volá kněz: »Bem'nkn Boží. . .:
Tak se modlívají i ti, kteří přistupují ku stolu Páně,
nežli nejsvětější svátost Oltářní přijmou.
I v kostele a často ina sv. obrazích vídáme be—
ránka. Značí Krista Pána, který jako tichý beránek
za nás trpěl a na kříži se Bohu Otci za nás obětoval.
2. Pokřtěnz' Pána

_*řežzíše
v řece ?arda'ne'.

Pán Ježíš nepotřeboval od sv. Jana pokřtěn býti,
neboť byl nejsvětější a hříchu se nedopustil. Ale hříchy
naše na sebe vzal, aby za ně dosti učinil, a proto po
stavil se mezi hříšníky a dal se od sv. Jana pokřtiti.
Také nám chtěl dáti příklad pokory.
3. Duch svatý sestoupzl na Pána Yežz'ševe způsobě
holubice. Duch sv. nemá těla, ale vzal na sebe podobu
holubice, aby lidé viděli, že na Pána ]ežíše sestoupil. —
Holubice jest pták čistotný, tichý, pokojný, a Duch sv.
miluje také čistotu, tichost a pokoj; proto se také
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Duch sv. vyobrazuje v podobě holubice. Na př. nad
kazatelnou, nad křtitelnicí.
Když sv. Jan Pána Ježíše pokřtil, a Pán Ježíš na
břehu se modlil, bylo slyšeti hlas Boha Otce: »Tentaf
jest Syn můj mzěý, v němž jsem sobě zalz'bzl.a (Mat.
3,17.) Kolik se tu zjevilo božských osob;> Jak zjevil
se Bůh Otec? Jak Bůh Syn? Jak Duch svatý.> Kam
odešel Pán Ježíš potom?
4. řešíš odešel, veden jsa od Duc/za svatí/zo, na
poušť. . . na osamělé místo, kdež byly jen holé skály
a písek a jen leckde trochu trávy. Na poušti pobyl
Pán Ježíš čtyřicet dní a noci; mluvil tam jen s Bohem
Otcem, modlil se, nic nejedl, postil se.
Z té příčiny nábožní křesťané před velkonocemi po
celých čtyřicet dní se postí, nenavštěvují zábav, horli
věji se modlí a zpívají doma i v kostele nábožné písně.
Říkáme, že slaví půst, čtyřicetidenní půst. Začátek
40denního postu je středa. Lidé jdou do kostela, kněz
jim dává na čelo popel, aby si vzpomněli, že z nich
v hrobě bude jen prach a popel — a proto ona středa
sluje popelečnz' středa.
Z toho, co činil Pán Ježíš na poušti, máme dvojí krásné
naučení :
a) Když vám Pán Bůh velkou milost nějakou prokázal, když
jste se na př vyzpovídali, u sv. přijímání byli — nemáte cho
diti hned mezi jiné děti, nemáte si hned hráti, poskakovati
atd. — nýbrž nějakou dobu o samotě zůstati. Když pak jste
sami, máte Pánu Bohu za prokázanou milost děkovati a jej
prositi, abyste si ji dlouho uchovali.
ó) Postem imodlitbou se Pán Ježíš připramval na svůj dů
ležitý úřad. jejž právě začíti chtěl. Podobně i vy modlitbou a
zdrželivosti se připravujte, když máte začíti něco důležité/w,
na př. ku sv. zpovědi, sv. přijímání, nebo jdete do světa atd.
Dzžleží'tezna čem mnoho záleží, protože z toho můžeme míti
veliký užitek, když to vykonáme dobře, nebo škodu velikou,
když to vykonáme špatně.

Na poušti pokoušel ďábel Pána Ježíše.
Pán Ježíš mohl zabrániti, abv ho ďábel pokoušel. Nezabránil
však, dopustil to, aby se ukázalo, že přišel napravit, co první
rodiče hříchem svým pokazili. V ráji pokoušel ďábel Evu, ona
pak a také Adam .rvalzli k pokušení, učinili, k čemu ďábel
ponoukal. Svatí učitelé vykládají, že ďábel nevěděl na jisto,
ale přece domníval se, myslil sobě, že Pán Ježíš jest Vykupz'tel
zaslíbený Proto se odvážil pokoušeti ho, aby z jeho zázraků
poznal, zda jest Bohem slíbený Vykupitel. Myslil sobě asi
takto: Jestli tento Ježíš skutečně jest zaslíbený Mesiáš, který
má lidi z poddanství mého vysvoboditi, zabráním všemu vy
10*
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koupení, podaří-li se mi, svésti jej ke hříchu, jako se mi po—
dařilo s prvními rodiči. ')

Tak musíte činiti i vy, kdyby vás někdo naváděl
ku zlému. Řekněte ku zlému člověku: »Odejdi —
jdi pryč!: — anebo raději sami odejděte. Slibte dnes
Pánu Bohu, že takto vždy činiti budete. Tak si za
sloužíte, že i k vám přijdou andělé v hodinu smrti
vaší a vyprovodí duši vaši do nebe, aby Pána Boha
chválila.
Když se pak Pán Ježíš z pouště navrátil, počal ko
nati svůj úřad učitelský.

I37. Kterak konal Pán ležiš svůj úřad učitelský?
Pán _*7ežz'š
kanal svůj úřad učitelský takto.
1. clzodz'l ve své vlasti s místa na místo a všude dobře

činil;
2. přijímal učem'ky a vyvalí! z m'a/z dvanáct apoštolům—_
3. učil pm:/dám, které věřili, a ctnostem, které konatz'
mame.

1. Vlast jest ona země, kde se někdo narodil a vy
chován byl. Kristus Pán se narodil a vychován byl
v zemi židovské. Chodil po zemi židovské, neboli po
své vlasti od města k městu, od vesnice k vesnici, do
židovských modliteben, učil v chrámě jerusalemském,
na břehu mořském, na výšinách a v polích. — Jednou
vstoupil na lodičku a odjel maličko od břehu a učil
lidi. Lid za ním všude chodil a rád ho poslouchal.
Ježíš také všem lidem prokazoval dobrodiní na duši
i na těle.
Těm, kteří oplakávali hříchy své a jich litovali, od
pouštěl. Nasycoval hladové, uzdravoval nemocné, vzkřísil
i některé mrtvé. Zvláště miloval hodné dítky. Matky
nosívaly děti své k němu, a prosily ho, aby dítky po
žehnal. Vídalyť, že Kristus Pán uzdravoval inemocné,
když na ně vzkládal ruce, nebo když se jich jen do
tknul; a proto chtěly, aby ijim žehnal. A Kristus
Pán to rád činíval; brával dítky na své ruce, modlíval
se nad nimi a žehnal jim. — Vše to činil Pán Ježíš
1) Pro žáky dospělejší se hodí povědčti, že trojí pokušení bylo
podněcování žádostivosti očí: bohatství, (třetí okušení) těla -? roz
koše tělesné (chléb :hostina bohatá vybraných pokrmův a nápojů);
1. pokušení [Sýr/tyživota:-chvály a obdivu od lidí (2. pokušení).
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“Z pouhé lásky; lidé si toho ani nezasloužili. Největší
dobrodiní prokázal lidem, že je učil pravému nábo
ženství.
2. Mnozí lidé uvěřili, že Pán ježíš jest Syn Boží a
zaslíbený Vykupitel. Z věřících vyvolil sobě 72 uče
níků. Ti stále s ním chodili a poslouchali jeho učení,
aby mohli zase jiné učiti. Pán ježíš je také posílal
do měst a vesnic, kam chtěl i sám přijíti, aby tam
obyvatele připravili na příchod jeho.“
jednou se Kristus Pán v noci dlouho modlil a vy
volil sobě z učeníků dvanáct apoštolův. Apoštol je
tolik, jako poslanec nebo posel. Nazývali se tak proto,
že měli po nanebevstoupení Krista Pána do celého světa
vysláni býti, aby lidi učili, co od Pána Ježíše slyšeli
a u něho viděli. To, co apoštolové po všem světě
kázali, nazývá se evangelium, t. j. radostné poselství.
3. Pán ýežz'š učí! pravdám, kterým máme věřiti a
ctnostem . . . Před Kristem Pánem neznali pohané pra
vého Boha, a ani židě ho dosti dobře neznali; ne
věděli také, co jest dobré a co zlé. Pán Ježíš naučil
nás všemu, čeho nám věděti třeba, abychom se Bohu
líbili a na věky spasení býti mohli. Proto dí kate
clzzsmus, že učzl pmvdám.
Dále učil Pán Ježíš ctnostem, 1) které konati máme.
Kdo vždy se snaží konati, co se Pánu Bohu líbí, jest
ctnostný. A Pán ježíš učil lidi, co mají činiti, aby se
Bohu líbili, učil je Bohu libému, či ctnostnému životu.
Proto říkáme, že učil ctnostem, které máme konati.
Učil na př., že se máme rádi modliti, do kostela cho
diti, inepřátele milovati: můžeme-li někomu pomoci,
že to máme rádi učiniti. »Ne každý, kdož mi říká.
Paue, . . .a (Mat. 7, 21.)

Aby lidé věřili, že učení jeho je pravdivé, potvrzoval
je Pán ježíš rozmanitým způsobem.

I38. Čím potvrzoval Pán ležiš pravdu učení svého?
Pán _7ez'z'špotvrzoval oraz/du we'lzo učení:

COMP—*

. soatostz' svě/zo žz'oota,
. sz'edect'z/z'mzsvaté/zo písma,
. zázraky a p7 o7octm'mz.

\ Slovo to mělo v katechismu pozdě/"7následovati Činíme vý
klad jeho tudíž jen z nutnosti vzhledem ke katechismu.
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Pán Ježíš potvrzoval pravdu svého učení:
1. svátosti sve'ho života. Žil svaté; ani nejmenšího
hříchu se nikdy nedopustil. Proto mohl i k nepřátelům
svým zvolati: »Kdo z vás bude mne trestáti z lzřz'olzuřa
(]an 8, 46.) — a všickni mlčeli.

Pán Ježíš jakožto Bůh jest nejvýš svatý. Co zna
mená: Bůh jest nejvýš svatý? (Ot. 53.) Schválně mlu
viti, co pravda není, jest hřích, jest zlé. Možno-liž tedy
pomysliti, že by Pán Ježíš byl chtěl mluviti, co pravda
není? A tak ovšem soudili dobří lidé o Pánu Ježíši.
Vidouce, jak svatý jest, věděli, že jistě nic nepravdi—
vého nekáže. Životem svým dal nám příklad, jehož
my následovati máme; učil slovem ipříkladem svým,
a proto mohl iříci:
»Učte se ode mne, následujte
mne./c Říkejte často, jako říkával sv. Bernard .
»Tys chlouba má, Tys statek můj,
Tvým žákem chci já věčně býti,
nic nemůže mi Tebe vzíti:
i já. jsem celým srdcem

Tvůj—<.

2. Ježíš potvrzoval pravdu svého učení svědectvím
svatá/zo pisma. (Otázka 15.) Pán ]ežíš často připomínal
židům, co v písmě sv. Starého Zákona o zaslíbeném
Vykupiteli předpověděno bylo. ') Proto říkával židům:
»Zpýtnjte pisma . . .. tá svědectví vydávají o mně.:
(Jan 5, 39.) Jakoby řekl: Čtěte ve knihách proroků
a jiných mužů a poznáte, že se na mne vyplňuje
všechno, co bylo o Vykupiteli předpověděno; odtud
můžete poznati, že jsem skutečně zaslíbený a nyní od
Boha poslaný Vykupitel, a že učení mé jest pravé.
3. Konečně potvrzoval Pán Ježíš pravdu svého učení
zázraky a proroctvá/zi.
'
ŽÉISS.Co je zázrak?

Zázrak je mimořádný skute/e, který nemůže býti vý—
konán žádnou szlon přirozenou, nýbrž toliko všemohou—
cnosti Boží.

již leckdy jste asi slyšeli říkati: »To je zázrak, že
to dítě nespadlo s okna a se nezabilo! To je zázrak,
že ten nemocný ještě žije atd.!c
') Viz otázku 3122!
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Když lidé takto volají, neznamená slovo »zázrake
to, co katechismus o zázraku praví. Lidé chtějí zvolá
ním oním říci, že se děje něco neobyčejného, čemu
jest se diviti.
Jindy zase vidíme lidi, kteří mají velikou sílu, vy
zvednou na př. jednou rukou veliký kus železa, jehož
mnohý člověk ani oběma rukama nenazvedne. Nebo
setkáte se s lidmi, kteří mají výbornou paměť. Pře
čteme-li jim celou stránku z nějaké knihy, dovedou
to vše opakovati do slova, ani se do knihy nedívajíce.
jsou to zázraky? Nikoli! Lidé ti konají takové
skutky silou přirozenou, silou, která jest jim od
přirozenosti dána. Onino první konají skutky své
přirozenou

silou

tělesnz', ——druzí

opakují

do slova

přečtenou stránku také přirozenou silou, čili schopnosti
duševní. Nejsou to ani mimořádné skutky, čili neoby
čejné skutky, totiž nejsou takové, že by se málo kdy
přihodily, a že nikdo ani nepomyslil, že by se při
hoditi mohly.
Ale skutky, které Pán Ježíš konal, jsou mimořádně
a nemohou býti vykonávány žádnou silou přirozenou,
nýbrž toliko všemohoucnosti Boží.
. Tak na př. utišil Pán Ježíš slovem rozbouřené moře.
Kdyby ten nejmocnější panovník světa přišel ku břehu
moře, když je rozbouřeno a poručil, aby se utišilo —
zdaž uposlechne? Nikoli! To může jenom Bůh!
Kanu/ Í., král dám—ký,
byl jeden z nejmocnějších knížat svého
času; zvláště se mu protivilo pochlebování a neslušné vyvy
šování moci a osoby jeho. Kdysi nazýval ho jeden dvořenín
králem králů a pánem země i moře, jemuž se nic protiviti
nemůže. Pobožný král mu ani neodpověděl, ale dal se na trůně
nésti k moři, které právě větrem zmítáno bylo. Tu řekl Kanut.
»WIoře,ty jsi část mého království a musíš mně býti poddáno;
protož přikazuji tobč, bys se utišilo a na tyto břehy nevystou
piloh Moře však neuposlechlo, nýbrž vlny svoje až na trůn
králův vrhalo tak silně, že králustoupiti musil. Všecken vodou
zmočen, řekl nyní k dvořenínům svým: »Ted jste poznali, jak
malou má moc i ten nejslavnější král a vladař, a že toliko
jeden jest, jenž moři můžc říci: »Až potud a ne dále — a to
je Bůh!


A takovými zázraky potvrzoval Pán ježíš pravdu
učení svého. Když lidé viděli zázraky jeho, pomyslili
sobě: jistě jen pravdě učí a z Boha jest ten, který
zázraky činiti může! Těm, kteří nechtěli uvěřití, řekl
Pán ]ežíš: Nečinz'm-Ziskutkův Otce sve'lzo, (t. j. zázraků,
které jen Bůh činiti může), nevěřte mi,“ jestliže však
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činínz, a nechcete-li věřítz' mně, skatkům věřte, abyste
poznali a věřili, že Otec ve mně jest, a ]a' v 0tcz',v.
t. j. že Bůh jsem tak, jako Bůh Otec. (Jan 10, 37. 38.)
Sv. apoštolove'konali také zázraky, ale ne mocí vlastní,
nýbrž Bůh jim dal k tomu moc (mocz'Boží). Proto

čteme, že např. sv. Petr nepravil ku chromému od
narození: »Toběpravím, vstaň,a nýbrž: »Ve jménu
Ježíše Krista nazaretského vstaň a choď!
Pán Ježíš však konal zázraky mocí svou vlastní.
Proto pravil k mládenci Naimskému: »Mládenče, tobě
pra nm ostan '( a k malomocnému: »C/zcz',bud' číst./u
*I40 Které zázraky činil Pán Ježiš?
Pa'n 7ežz's' činil rozličné zázraky, na příklad: pro
měnzl vodu ve víno a dvakrát nasytil tisíce lidí něko
lika chleby," vynzz'tal d'a'belstvz' a utišil bouři na moři,“
uzdravoval pou/tým slovem nemocne' vše/zo dra/zn, křz'sz'l

mrtvě a sám vstal slavně z mrtvých.
Zázraky činil Pán Ježíš 1. v přírodě, jako: Pro
měnz'l vodu ve víno, utišil bouři na moři, dvakrát na
sytil tisíce lidí několika chleby, učinil, že apoštolové
zahrnuli veliké množství ryb;
2. na nemocných, jako: »Uzdravz'l člověka třz'cetosm
let nemocné/zon »Slnžebnz'ka setnz'kova,a »Slepe'lzo od
narozením ,'
3. na mrtvých, jako: »Vzkřz'sz'l mla'a'ence Naz'm
ske'lzoa, »Dceru _*Yaz'rovtca Lazaraa.
— Sám vstal

z mrtvých.
A jako skrze zázraky dotvrzoval Pán Ježiš pravdu
učení svého, tak i skrze proroctví.
:]:l4l. Co jest proroctví ?

Proroctví jest určitá předpověď o takové budoucí
věci, které nemůže nikdo věděti, lecYBů/z sa'm.

Proroctví jsou mčzte'předpovědi, které oznamují, že
něco zcela jistě se stane. eknu- li na př. slunce za
padá v červáncích, bude zítra pršeti — je to proroctví?
Nikoli! Nebo: Vidím-li na obloze mračna vystupovati
a řeknu, že bude pršeti, nebo že bude bouřka, — je
to proroctví? Proč ne? Poněvadž to není určz'ta'před
pověd; t. j. na jisto, nýbrž domněnka, hádání poa'le

—153—
jz'stýc/z znamení, že snad tak bude. Některé věci bu
doucí předpovídáme podle zkušeností, na př. 0 zlých
dětech, že se jim někdy zle povede; o lenochovi, že
nouzi trpěti bude. Ale proroctví jest určitá předpověď
o takové budoucí věcí, které nemůže nikdo věděti, leč
Bít/z sám, t. j. takových věcí, které se teprve stanou
a které nikdo sám ze sebe, ani dle nějakých znamení
věděti nemůže.
Zatmění slunce a měsíce předpovídají hvězdáři na
mnoho let, a přece to není proroctví. Hvězdáři umějí
to vypočítati, protože tělesa nebeská se pohybují pra
videlně, v určitém čase, vždycky stejně, jak Bůh usta
novil.
Pán ježíš však předpovídal takové budoucí věci,
o kterých nemohl nikdo věděti, ani dle nějakých zna
mení, ani ze zkušenosti, ——o kterých věděti mohl jen
proto, že Bůh byl.
,
*I42. Co předpověděl Pán Ježíš?
Pán _7ežíš předpověděl, že lzo Yída'š zradí a Petr
zapře, že bude ukřižován a vstane z mrtvých, ž' vstoupí
na nebesa a seš/e Duc/za svate'lzo, že 'fernsalem bude
zbořen a mno/zo jíne'lzo.
(Vše vypravuje dle biblických dějin. Předpovědčl zradu
jida'šoz-u, že ho Petr zapře, že vstoupí na nebesa, sešlc ])mr/m
.rvate'lto,že jerusalem bude zbořen.)

Plná tři léta chodil Pán ježíš po zemi židovské.
Lid chodil za ním v zástupech, on kázal jim, poučoval
je a všem dobře činil.
Poněvadž se o Pánu ježíši všecko vyplnilo, co proroci
o Mesiáši předpověděli, jistě by každý rozumný se
domníval, že všickni tehdejší lidé v něho věřili a jej
milovali. Ale nebylo tak; mnozí lidé byli nepřátelé
Pána ježíše, nevěřili, že by on byl Mesiáš zaslíbený.
143. Zdali všickni věřili v Pána ležiše?

Všz'cknz' nevěřili v Pána _7ežíše; zvláště nejvyšší
kněží, zákonníci a farz'seove' nenáviděli 110 pro jeho
učení a hleděli lzo usmrtz'ti.

Nejvyšší kněží a zákonníci byli učení lidé, kteří
měli vyučovati lid o Pánu Bohu, vykládati přikázaní
Boží a proroctví o Mesiášovi. Ale přenznozí zákonníci
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byli zlí a bezbožní, pyšní a lakotní; učili bludům místo
pravdy, a zvláště učili, že zaslíbený Mesiáš bude mocný
a bolzatý král, že osvobodí židy od vlády císařů řím—
ských a že žide' vládnouti budou nad všemi národy.
Mnozí fáriseove' byli neupřímní a falešní lidé. Dělali
se nábožnými a svatými, aby je lidé chválili a jich poslou
chali. Cokoli dobrého činili, všecko jen pro chválu a
pro užitek dělali. Almužnu dávali chudým jenom na
ulici, aby to každý viděl a je za to chválil; také mo
dlívali se nejraději na ulicích, kudy nejvíce lidí chodilo,
aby je každý viděl, jak jsou nábožni. Ale v srdci svém
nebyli takoví, jako se dělali; byli pyšní, lakomi a zá—
vistivi, nemilovali ani Pána Boha, ani lidí. ') Pána Je
žíše nenáviděli, protože byl chudý a že vytýkal jim
hříchy jejich. Také mu záviděli, že obecný lid všude
za ním chodí, jej miluje a chválí. Nenávist a závist až
tam je zavedla, že umínili sobě Pána ježíše usmrtiti,
jak jen bude možno. — —
jestliže učení Pána ježíše je pravé a božské. jsme
povinni jeho se pevně držeti. Pán ježíš řekl o sobě:
»?á jsem cesta, pravda a života -—jest cesta, t. j.
ukazuje nám, jak bychom se do nebe dostati mohli,
proto ho máme následovati, t. j. živi býti dle učení a
příkladu jeho.

Jest pravda, t. j. učí jenom pravdě jisté a svaté; proto
musíme mu věřiti, abychom neupadli ve blud a věčnou
záhubu. — Nazval sebe životem, protože jenom skrze
něho můžeme dojíti odpuštěnív a jen skrze něho do
sáhnouti věčné blaženosti. — »Zádný nepřichází k Otci
než skrze mne,: t. j. nikdo nemůže se Bohu líbiti,
nemůže věčně spasen býti, kdo nedrží se učení mého
a nechce zachovávati, co já jsem přikázal.
Učili jste se ve třetím článku víry, že učení Pána
Ježíše je pravé. Držte se ho pevně po celý svůj život,
abyste skrze ježíše a jeho svaté učení přišli k Otci
nebeskěmu do věčné radosti. ]i zasloužil krví svou
Kristus Pán všechněm, kdo se věrně přidrží sv. nábo
ženství, kdo věří a doufá v Boha, kdo věrně činí, co
sv. náboženství velí, a toho se varuje, co sv. nábožen
ství zapovídá. Z celého článku pamatujte si zvláště

toto:

') Dr. Ant. Skočdopole:

»Bibl. kat.: p. 196.
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naučení: »Děkuj Bohu, že z lásky k tobě stal se
člověkem, drž se ho pevně z'jeho učení (: následuj lzo!
Ont' volá k tobě: »f7á jsem cesta, pravda i život.
Žádný ncpřz'c/zážz'k Otci než skrze mnam (Jan 14, 6.)

Čtvrtý článek víry.
Přechod: Třetí článek nás učí, že Syn Boží se vtělil, aby
za nás trpěl a umřel, a takto aby nás vykoupil. Kristus Pán
trpěl po všecken svůj život: hlad, žízeň, únavu tělesnou, hněv,
nenávist a pomluvy nepřátel. Chrz-týčlánek učí zvláště o utrpení,
které snášel v poslední dny života svého.

l44. lak zní čtvrtý článek viry? ')
Čt'wtý článok víry zní.“ »Trpěl pod pontským Pilá
tem, ukřižován, umřel z'pohřben jest.
Ve velké říši, ku které náleží často mnoho zemí, nemůže
král nebo císař sám všecko, čeho třeba jest, vykonávati. Proto
mívá v každé zemi někoho, kdo ho zastupuje a zemi tu ve
jménu jeho spravuje. ] náš císař pán má v každé zemi, která.
patří k jeho říši, někoho, jenž zastupuje nebo drží místo jeho;
ten se nazývá u nás zástupce nebo mz'xlodržitel. Takového
místodržitele měli i císařové římští. V zemi židovské nazýval
') Dle zásady velice důležité a naprosto platné, že »kalcc/n'mzu:
a biblická děje?/“ava ruku v ruce jíti ma'.: nezbytno jest zde upozor—
niti, že třeba jest nejprvé vypravovati (ve vyšších třídách opakovati)
z evangelií soustavně: ode vjezdu Pána Ježíše do Jerusalema až do
poslední večeře Páně; od zajetí na hoře Olivetské až do ukřižování.
Svatá povinnost katechety jest, aby vypravoval tuto předůležitou
stať rom—tavnéa .r citem. Jen od takového vypravování

a ne od sucho—

párných článků katechismu lze očekávati hluboký dojem na všecku
mysl dětskou; na tomto a takovém vypravování záleží snad více,
nežli na některých celých listech katechismu, protože vzdělání, dgjmutz'
.rra'ce tolik jel—t, jako vřte'jbooatz' ne slova,

ale náboženství.

Stas—mý

katecheta, který při této stati dětí vypravováním svým až k slzám
pohnouti umí. — Snad tedy bude správno, když po soustavném vy
pravování katechetově věty od otázky 144—154 budou děti toliko
čísti. — Stačilo by tudíž v knize přítomné naznačiti jen kratičké
resumé utrpení a smrti Páně; katecheta nechť vypravuje, jak bylo
naznačeno, sám — ale chtíce zachovati již vytknutý pořádek: wy
loz'iti větu za větou:, podrželi jsme i výklad vět od 144—154, ač toho
met/zodickákniha nežádá. Budiž ještě připomenuto, aby se katecheta
na místech náležitých vracel k jednotlivým proroctm'm o utrpení a .rmrtz'
Páně ku předobrazům: obětování Iráku, prodání Yoscfa, měděný had.
Starý a Nový Zákon náleží k sobě vůbec, ale zvláště tuto. Ve třídách

vyšších třeba jest i vzpomenouti krvavých obětí Starého Zákona
a významu jejich; ukazovalyť na budoucí oběť Vykupitelovu na kříži.
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se tento místodržitel: vladař. Když židé žalovalí Pána Ježíše,
byl vladařem Pontsky' Pilát. Je to připomenuto ve čtvrtém článku
ríljv proto, aby po všechny věky bylo v paměti uchováno, kdy
a kde se to stalo, tak aby nikdo o událostech těch pochybo
vati nemohl.

Místo utrpení Páně bylo hlavní město říše judské
?erusalem.
145. Trpěl-Ii Ježíš Kristus jako Bůh nebo jako člověk?

_?ožz's'Kristus

tiýěl pouze jako

člověk; neboť jako

Bít/z nemo/zl trpětz'.
Bzí/znemůže h'pe'tz', poněvadž jest nezmění/eluý. Nem ůže ze

mříti, poněvadž je věčný.Proto nemohl Ježíš Kristus jakožto Bůh
trpěti, ale jako člověkna těle i na duši mohl trpěti a skutečně
trpěl.
jak můžeme trpěti na těle, jest nám známo. Kdo se z vás
říznul, nebo měl bolení hlavy, zubů a t. d., t;?e'l na těle. Ale
ina dus'z'může člověk trpěti. Zemřel-li na př. dítěti otec nebo
matka, necítí dítě bolest na těle, ale uvnitř v duši, má v duši
zármutek. Podobně trpěl Pán _7'ežíšna těle a na duši. Poněvadž
lidská a božská přirozenost v něm nerozlučně byla spojena.
v jednu a to božskou osobu, říkáme, že Syn Boží za nás trpěl
zvesoe' lz'dske'přirozeností. Ale poněvadž je Syn Boží pravý Bůh,
říkáme, že Bil/1 za nás trpěl, totiž Syn Boží v lidské přiroze
nosti, kterou na se vzal, když se vtělil. Pán ]ežíš trpěl nevý
slovně mnoho, tolik, že ani možná není, všecko to vypravo
vati neb vysloviti.

MB Co trpěl Ježíš Kristus?

Fažz's' Kristus trpěl nevýslovně volí/ač bolestí na duši
i na těle.

Co trpěl, udává se v následujícím:

l47. Co trpěl Ježíš Kristus na duši?

Na duší trpěl ?ežz'š Kristus velikou úzkost a zá
rmutek, posměch a pohrdání, pomluvy a jiné křivdy.
Úzkost ]ežíšova na hoře Olivetské byla tak veliká, že se
potil krví.
V zahradě Getsemanské klečí Pán Ježíš. Hlava jeho je
sichýlena; v oku jeho a celé tváři možno poznati velký zármutek.
Usta jeho šeptají: ».S'mutmít'jc duše ma' až [: snu-tic, a po malé
chvíli: »Olče „UŽ/'! jest-lz" mošne', nec/if odejde ode mne kalit/z
tento, ale však „&jok jtí dwi, ale jakž t_í'c.(Mat. 26, 39.) Zá

rmutek naplňuje duši jeho, když pomní, jak bude hrozně týrán
a za naše hříchy ukřižován.

'
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Králové a císařové bývají korunováni. Koruny, které jim
na hlavu dávány bývají, jsou jako věnce ze zlata, aneb jiného
drahého kovu, ozdobené drahokamy. Kristu Pánu dali žoldnéři
na hlavu také korunu, ale z trní a bodláčí upletcnou. Králové
mívají při korunovační slavnosti žezlo v ruce, t. j. hůl ze zlata
anebo stříbra; žezlo to jest znamením moci královské. Pánu
Ježíši také dali do ruky žezlo, ale ne drahocenné, jako mívají
králové, nýbrž třtinu, ——dlouhou hůl z rákosu. A když ho
jiní spatřili, jak je ustrojen, .rma'li .re „m. Klekali před ním
posměsně volajíce: 1211!do bud; k; a'lz židozvrký!: — A formě:/m
dal jej obléci Heš/oder v bílé roucho, jaké nosívali dříve krá
lové židovští o velikých slavnostech, a tak ho odeslal k Pila'
tow. Heroda: jím 150/071!t. j. chtěl ho učiniti směšným.
Mnohé pomluvy t. j. řeči o Pánu Ježíši nepravdivé pronesli
proti němu utrhači. Když již na kříži pněl, volali posměšně:
»Jiným pomáhal, sám sobě pomoci nemůže. Jestliže jest král
israclský, at nyní sestoupí s kříže, a uvěříme jemu a t. d.

MB.

60 trpěl Ježíš Kristus na těle?
Na těle tmě! _7ežzířKrzstus

mno/zo trýzně1zz,bz'tz' a

nm, byl bzčowín, tmz'm korunován a nkřz'žooán.
Když vojáci přivedli Pána Ježíše k Audio:/l, jeden voják
udeřil jej do tváře. — Když pak byl přiveden ke Aai/žíx'oz'i,
nevedlo se mu lépe. Byl dán do žaláře a zde do rána držán.
V žaláři se mu zlí lidé posmívali, plvali na něho a bili ho do
svaté tváře a do hlavy. —
Když byl Pán Ježíš od židovských kněží odsouzen, a židé
ho ztýrali v žaláři, byl přiveden k pohanskému soudci pont
skému Pilátovi. Ten, ač poznal, že Kristus je nevinen, —
když křičel poštvaný lid: »Ukňžuj, ukřis'uj lla/< obávaje se,
aby lid proti němu se nezbouřil, — dal jej bičooah. — Zločinci,
kteří měli bičování býti, byli do půl těla svlečení, potom byli
přivázáni ke sloupu a mrskáni řemennými biči. Na každém biči
bývalo několik remenův, a na koncijich byly upevněny OStlé,ko
vové akostěné háčky. Těmi biči bývali pak tak dlouho mrskáni,
až těla jejich celá rozedrána a zkrvácena byla. Takovým ukrut
ným způsobem byl óičooa'n z Krum: Pán. Když ho katané
tak strašně zbičovali, dělali si z něho ještč smích. Ustrojili ho
za krále. Posadili ho na kámen, dali mu na ramcna starý čer
vený plášť, do ruky rákosovou hůl — třtinu —-a na hla\u
korunu : trm. Tak mu zase ještě probodali sv. hlavu, že mu
krev přes oči a přes tvář tekla.
Konečně byl Pán Ježíš ukřzz'ooa'n, t. j. ruce a nohy byly
mu velikými hřeby probodeny, hřeby těmi byl připevněn na
kříž. — — Pamatujte, že to všechno bylo pro hříchy naše —
O ukřižování Páně jest velmi prospěšno uvažovati. Ne
jednou se již stalo, že rozjímáním o utrpení Páně na kříži
byl mnohý člověk od hříchův odvrácen a ku ctnosti povzbuzen.
.fl/elama, tak se jmenovalo jisté děvče, které bylo velmi
svéhlavé a neposlušné, působila tím otci svému velký zármu—
tek. Jednoho dne nalezla .Melam'a ve skříni krásný kříž. Bě
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žela s ním k otci a tazala se: »Co pak jest to, otče?: Otec
jí vypravoval, jak Kristus, Syn Boží, za nás ubohé lidi tak
mnoho muk a bolestí trpělivě snášel, jak se za ty, kteří ho
mučili, modlil, a jak v nevýslovných bolestech na kříži umřel.
=A to vše-, doložil otec, »připomíná nám takový kříž-. —
Když pak otec pozoroval, že maličká zlá/elam'a s pohnutým
srdcem jeho řeči naslouchá, pokračoval dále: »A víš—lipak,
milé dítě, kdo dobrotivému Kristu Pánu tyto ukrutně muky
způsobil.> Byly to tvoje hříchy; i za tvou neposlušnost a své
hlavost musil Kristus Pán tolik trpětic. Tu se dala zl/Íelam'a
do pláče a prosila otce, aby jí onen kříž daroval. Otec rád
prosbu její splnil. JWelam'aodešla na to do světničky, klekla
před křížem a se slzami v očích modlila se vroucně: » Pane
Ježíši! já jsem vinna, že jsi musil tolik tr čti; já jsem tě mu
čila svéhlavostí a neposlušnosti svou.
dpusť mi to! Nevě
děla jsem, že Ti působím bolesti. Nebudu toho již činitih
A svému slibu dostála po celý život svůj. LákaIa-li ji nepo
slušnost, pohlédla na kříž, vzpomněla na slib svůj a překonala
se. iňte podobně! [)
Nábožní křesťané modlívají se rádi !: uctění pěti ran Krista
Pána. Které jsou to ony rány.> Celé tělo Kristovo bylo zra
něno, ale hlavní rány byly na rukou, na nohou a v boku.
Z ran na rukou a na nohou vyprýštilo se mnoho krve; ale
Kristus Pán chtěl i ostatní krev, která v jeho těle zůstala, za
nás vylití. Proto ještě po smrti srdce jeho kopím bylo pro
bodeno, aby z něho i poslední krůpčje jeho sv. krve vytekly.
Tyto rány Krista Pána nám připomínají jeho neskončenou
lásku a nabádají nás, abychom z lásky k němu také rádi
a trpělivě bolesti snášeli!

149. Kdo odsoudil Pána ležiše na kříž?

Pontský Pz'la't, vladař judský, z bázně před židy od
soudil Pána Ýežíše na km./„.
Pontský Pilát 2) poznal, že Pán Ježíš nic zlého neučinil,
proto ho chtěl propustiti. Ale židovští kněží a starší lidu na
váděli lid, aby křičeli: »Ukřz'žzg',ukřižuj lla/c Lid uposlechl.

Aby si lid tedy proti sobě nepopudil, dal Pilát Pána Ježíše
bičovati a trním korunovati. (Ot. 149.) Myslil, že až zbičova
ného Ježíše lid svedený spatří, že se nad ním smiluje. Vystou
pil tedy na pavlan domu svého a Pána Ježíše, majícího na
hlavě trnovou korunu, kázal přivésti. Pak na něho ukázal
prstem a zvolal: »Ejhle člověk!: Ale lid vzkřikl: rUkřižuj,
ukřižuj hoa. A židovští kněží a starší lidu přiblížili se k Pila'
tovi a řekli mu, že budou žalovati v Římě, jestliže Ježíše na
svobodu propustí. Tallo .re zalekl Pilát. Dal si přinésti vodu,
v ní si umyl ruce, řka: uVew'uenf jrem lert'z' :praz'ed/izre'l/o
ta/zoto,— a odsoudil jej na smrt kříže. Kterak jednal.> Co mě'í
raději učiniti.>
““ŠJak.
Viz otázku
144.
Proch. I.
d., p. 143.
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150. Kdo' obžaloval Pána ležiše u Piláta?
Zidovštz' kněží a zákonnz'cz' z nenávisti a závislí
křivě obžalovali Pána _*řežz'še
u Pilátu, řkouce, že prý

se foukal Bohu a chtěl býti králem žzdavským.
Židovští kněží a zákonníci nenáviděli Ježíše, poněvadž jim
často pravdu řekl před veškerým lidem. Vytýkal jim chyby
jejich, & proto ho nenáviděli. Když pak viděli, kterak ho lid
miluje, :a'm'a'čli mu lásku tu u lidu, zvláště od toho okamžiku,
kdy slavně vjížděl do Jerusalema.
pouhé sa'm'xli a nenávistí obžalovali ho křivě u panty/zdila
Pila'ta. Xh've' t. j. říkali na něho věci nepravdivé a vylhané.
Tak na př. řekli, že se rou/zal Bol/u, t. j. že mluvil něco oškli
vého a urážejícího o Bohu; — že e/zlěl býti králem židowkým.
Zdaž pravý opak toho Pán Ježíš nečinil? Říkal, že mají Balla
nade všecko milovali, a když jej králem učiniti chtěli, .rlzryl .re.
Jindy opět, když ho chtěli vřeči polapiti a tázali se ho, zdali
.rlušz' dáva/z“daň císaři, čili ne, — odpověděl: »Da'vejte, eajerl
ez'mřoz'a, címři, a co je:! boží/lo, Baltuc.

Pán Ježíš byl zcela nevinen a obžalován i odsouzen byl
křivě. Zákon židawký odsuzoval každého k smrti, kdo by se
Bohu rouhal; a zákon pohamleý zase odsuzoval toho k smrti,
kdo by se protivil císaři.

l5.

Kdo byl Pán Ježiš ukřižován?
Pán Yežz'š byl ukřižován na lzoře Kali/drzi blíže
města ,7erusalema a tam na kříži umřel, když se duše
je/zo od těla odloučila.

—

byla hora
Na ní odpravováni
byliNedaleko
zločinci. Jerusalema
alf/arie znamená
tolik,Kalvarie.
jako »Izoralebek-.
Těla těch,

kteří natě hoře byli odpraveni, bývala tam také zakopána;
proto tam bývalo viděti lidské kosti, jako vidíváte někdy na
hřbitovech. Vrchní část hlavy lidské nazývá se lebka; takové
lebky bývaly na oné hoře, a proto se jmenovala »lzarau lebekc.
Jiní zase se domnívají, že se ta hora jmenovala »lebčz'cproto,
že měla podobu lebky. — Protože tam bývali odpravováni zlo
činci, jmenovala se také »Galgatac, t. ]. mz'rtapopr-amd.
Tři hodiny pněl Pán Ježíš na kříži a nevýslovně mnoho
vytrpěl na těle i na duši. Konečně naklonil hlavy své a skonal,
t. j. duše jeho se odloučila od těla. Když se duše odloučí od
těla, víte, že nastává smrt — člověk umírá. .) A tak bylo
i u Pána Ježíše, — umřel, jeho duše se odloučila od těla.

') Pán Ježíš zemřel v pátek ve 3 hodiny odpoledne; proto se
také někde ve městech a vesnicích o 3. hodině odpolední zvonívá.
Při tom se máme modlitit »Knlrtur učiněn je:! za mír parlušný až
k smrti. . .: anebo >Věřím :; Balzac. Ale i při jiných příležitostech
máme sobě smrt Páně připomínati, na př. když děláme znamení sv.
kříže, když jsme přítomni mši svaté. Nábožní křesťané mívají obyčej,
že, kdykoli jdou okolo kříže, modlívají se nějakou kratičkou mo
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Avšak Pán Ježíš byl také pravý Bůh, a ani smrtí nepřestal
býti Bohem. Odtud otázka:

*l52. Zdali se při smrti Pána ležíše odloučílo božství od
jeho člověčenství?
Při smrtí Pána fřežz'šenéoa'loučz'lose božství oa'jelzo
člověčmství, nýbrž zůstalo s tělem i s dus'z' spojeno.
I mrtvé tělo Kristovo na kříži a v hrobě bylo a zůstalo tělem
Syna Božího; a odloučená od těla duše Ježíše Krista zůstala duší
Syna Božího. Proto zůstalo božství i po smrti Ježíše s tělem
i duší spojeno, aby mohlo božskou mocí povstatí z mrtvých.

*l53. Které zázraky staly se při smrti Ježíšově?
Při smrti Yez'z'šoočstaly so tyto zázraky: slunce se
zatmělo, opona clzra'mova' se roztrhla, země se třásla,
skály so pu/ealy, lzrobow' so otvírali a mnozí zemřelí

vstalz'z mrtvých.
Při smrtí Páně se zatmělo slunce. Byla tma jako v noci od
12. hod. až do 3. hod. odpoledne. Opona chrámová se roztrhla
ve dví. ') Země se třásla, skály se pukaly
Příroda sama
truchlila nad smrtí Páně.
Památku smrti Pána Ježíše konáme na Velký pátek; V ko
stele na oltáři nehoří svíce, nehoří ani věčné světlo, na zna
mení, že zemřel Kristus Pán, který jest světlo světa. Oltáře
jsou zbaveny všelikých okras na památku, že i Kristus Pán
roucha svého při smrti byl zbaven. Kříž, kterýž jest zastřen
černou smuteční rouškou, odhaluje se ponenáhlu, a kněz zpívá:
»lz'j/zle dřevo kříže, na němž spása světa jmčlafc — a lid od

povídá: »Pojdžuz',Haně/mo sofa/m!:
Na to se klade kříž na
černé sukno před oltářem,a kněz kleká na kolena, líbá svatý
' kříž a tak prokazuje Kristu Pánu poctu za to, co pro naše
spasení vytrpěl. — Pak se klade kříž do Boží/zo lzroóu, který
nám zobrazuje hrob Krista Pána; tam se přenáší i velebná
Svátost, a nábožní křesťané klanějí se Kristu Pánu ve svátosti
skrytému a líbají kříž Kristův.
Ze zázraků, jež se staly při smrti Páně, měli všickni lidé
poznati, že Pán Ježíš je Syn Boží. Zatvrzelí židé to doznati
nechtěli, ale poznal to setník pohan a proto zvolal: a7islě byl
touto Syn Boží/<

dlitbičku: ulit-isla: učinčnjest. . .a, nebo: »Pozdraven bud' sv. kříží,
jediná naděje mal:
') Opoua ta byla mezi svatyní a nejsvětějším (svatyní svatých).
Chrám b ! rozdělen na dvě polovice; mezi nimi byla opona — místo
dveří.
pana se roztrhla (sama od sebe), že tomu chtěl Pán Bůh.
A Bůh tomu chtěl proto, aby se zjevně ukázalo, žeStarý Zákon již
přestal, a že Nový má platnost.
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I54. Kdo pochoval tělo Ježíšovo?
70541";: Arimathie a Nihodem pochovali tělo 7ežíšovo ,
položili je do nového, ve skále vytesane'ho 'hrobu, do
něhož ještě nikdo položen nebyl.
jfosef : Arimat/iz'e byl člen rady židovské, ale zároveň tajný
učeník Páně. Od Pilátu si vyprosil mrtvé tělo Ježíšovo, aby
je s Nikodemem pochoval. Nejdříve mrtvé tělo Ježíšovo s kříže
sňali, a položili je do nového, ve skále vytesaného hrobu, do
něhož ještě nikdo položen nebyl. — fore/" : Arimat/iie měl
totiž blíže hory Kalvarie zahradu, v níž byl vytesán ve skále
nový hrob. Do toho hrobu se měli pochovati údové rodiny
jeho. Ale tehdáž tam ještě nebyl nikdo pochován. I chtěl tam
pochovati Pána ježíše. Poněvadž se již blížil den sváteční,
sňali rychle tělo Krista Pána s kříže, umyli je čistě a zavinuli
do bílých prostěradel, do nichžto dali rozličné vonné věci,
jak u židů bylo zvykem. Pomazati je chtěli teprv po svátku
velikonočním. !) Při pohřbu byla též Panna Maria a některé
nábožné ženy a plakaly hořce. Večer odebraly se do Jerusa
léma a cestou si některé umínily, že třetí den — až bude po
největším svátku ——
zase přijdou s drahými mastmi, aby po
mazaly Pána ježíše.
Přechod k následující otázce: Pán Ježíš dal se ukřižovati
dobrovolně. Mnohokráte ho chtěli židé zabiti, ale on tomu vždy

zabránil. Teprve, když nadešla hodina Otcem nebeským usta
novená, dal se ukřižovati. Prorok [.raz'a'špředpověděl správně:

»Obětova'njeetproto, že m'm chtěl.: (53, 7.) A proč trpěl a umřel
za nás.> O tom poučuje nás následující věta.

3355. Proč chtěl Ježíš Kristus trpěti & umřiti?
Yežz'š Kristus chtěl trpěti a umřz'ti:

aby za nás spravedlnosti Boží dokonale dosti učinil;
aby nás ode hříchu, otroctví džíbla a věěne'ho zatracenz'
vysvobodil ;
. aby nám hojnou milost a věčnou blaženost zasloužil.
Ad. 1. Dosti učiniti znamená učiniti tolik, kolik jest
potřebí. Dosti učiniti za hříchy jest tedy učiniti tolik,
kolik je potřebí, aby hříchy odpuštěny byly. Hřích
jest však neskončeněveliká urážka Bohu učiněná. A tuto
velikou urážku nemůže žádný lidský skutek napraviti,
protože skutky člověka nejsou neskončeně dobré, ne
skončeně záslužné. Neskončeně velikou urážku může

“N!—*

') Hrob, v němž tělo Páně pochováno bylo, měli již rvní
křesťané u veliké vážnosti. Později dala nad ním vystavěti .rv. eleua,
matka císaře Konstantina Velhe'lzo,nádherný chrám. Nábožní křesťané
navštěvují jej až do dneška a chovaji u velké vážnosti. Tak se vyplnila
slova proroka ].raia'še: »Iírob jeho bude .rlavný.:
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.

11
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jen odčiniti, napraviti ueshoučeuězáslužný shuteh. A ten
vykonal Pán ježíš svým utrpením či smrtí. On učinil
tolik, kolik potřebí bylo, aby neskončená urážka Bohu
učiněná, byla napravena; t. j. za nás dosti-učinil.
Také můžeme říci,že Pán ]ežíš zaplatil dluh všech lidí.
Ad 2. A co jest ten dluh? jest to urážka Boha,
jsou to hříchy lidské. A protože Pán ježíš za hříchy
naše dosti učz'uz'l,zbavil nás toho dluhu, zasloužil nám
odpuštění hříchů. A skutečně odpouštějí se nám hříchy
na křtu svatém a ve svátosti pokání. Pán ]ežíš také
způsobil, že se můžeme uchrániti hříchů těžkých, jen
chceme-li opravdu. Proto iv katechismu máme, že
nás vysvobodil od hříchu.
První lidé zhřešili, protože ďábla uposlechli, jako by
on byl jejich pán; proto i říkáme, že ďáblu slouží,
kdo schválně hřeší, podobně jako říkáme, že Bohu
slouží, kdo Boha poslouchá, neb přikázaní boží zacho
vává. Hříšník jest služebník neb otrok ') ďábla. A že
nás Pán ježíš od hříchů vysvobodil a také způsobil,
že se můžeme všeho hříchu těžkého uchrániti, proto
dí katechismus, že nás Pán 7ežz'š vysvobodil z otroctví
džíbla. jakého trestu zasluhují lidé za těžké hříchy?
A protože nás Pán ]ežíš vysvobodil od hříchu, vysvo
bodil nás také od pekla čz'lz'věčného zatracená
Ad 3. Kterak uškodil hřích prvním rodičům za
prvé? (99) Pán ježíš udobřil čili usmířil Pána Boha;
takto nám zasloužil zase posvěcující milosti, smířený
či udobřený Bůh jest od té doby lidem zase milostiv;
proto máme v katechismu, že nám Pán ?ežzíšzasloužil
hojnou milost a věčnou blaženost. Od té doby, co Pán
ježíš všecky lidi vykoupil, mohou se všickni lidé Bohu
líbiti a mohou věčné blaženosti v nebi dojíti.
To všecko, čeho Pán ježíš nám dobyl (vymohl, za
sloužil) skrze utrpení své a svou smrt, jmenuje se
jedním slovem zásluhy ježíše Krista. Těchto zásluh
neponechal si Pán ježíš pro sebe, ale všecky je dal
všem lidem, jako by jich byli sami dosáhli. A protože
Pán ježíš všecky svoje zásluhy dal všem lidem, mohou
všickni lidé pro zásluhy ježíše Krista býti spasení,
jakož to máme v katechismu. Čti otázku 157.
') Otroctví jest těžká, přísná služba pod vládou jiného člověka.
Otrok musí konati, co mu pán poroučí. Hříchem uvrženi byli všickni
lidé pod vládu dáblovu, byli jeho otroky. Poněvadž nás Pán ]ežíš od
hříchu vykoupil, jsme vysvobození i od d'áblova otroctví.
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356. Proč mohl Pán Ježiš za nás dokonale dosti učiniti?
Pán _7'ežz'š
mohl za nás dokonale dosti učiniti, protože
jest netolzko člověk, nýbrž take' Bůh a tudíž jeho ut7penz'
a smrt majz' cena nekonečnou.

Ježíš Kristus jest druhá božská osoba, pravý Bůh.
Proto dostiučinění, jež za nás Otci nebeskému přinesl,
jest ceny nekonečné. — Cožkoli člověk koná, je lz'a'ske',
konečně. Co vykonal Bůh a spolu člověk, jest božske',
má cenu nekonečnou. A co jest nekonečné, jest zá
roveň dokonalé. Bylo tudíž dostiučinění Ježíšovo do
konalé, poněvadž bylo božské, vykonal je Bůh.
Nebylo ovšem třeba, aby Pán ježíš tak mnoho trpěl ;

jedinou kapkou krve mohl nás vykoupiti. Ale Pán
ježíš trpěl za nás dobrovolně, a) abychom dokonale
poznali velikost lásky jeho, a) bychom hřích tím více
si ošklivili a 7) abychom trpělivě snášeli své kříže.
3257. Mohou—Iipro zásluhy Ježíše Krista všichni lidé dojíti

spasení?

Všichni lz'a'e'mohou pro zásluhy 7ežz'še Krista dojíti
spasení, konajíz-lz, čeho třeba jest, aby se jich stalz'
účastnýmz.

(Pas:/ový nebo svatý týden, památka

smrtelných

úzkostz Páně, památka smrti Páně na křzžz, Božz
hrob, uctz'vám bolestne matky Boží, křzžová cesta, na
lezení a povýšení svatého kříže.)

Všichni lidé mohou pro zásluhy Ježíše Krista do
jíti spasení; Kristus Pán nečiní rozdílu mezi bohatým
a chudým, všichnz mohou spasení býti. Zásluhy Pána
Ježíše jsou tu pro vsecklý lidi; ale platny budou ku
spasení jenom těm, kteří jsou těch zásluh účastnz, t. j.
kteří z nich skutečně nabývají pro sebe, čili sobě při
vlastňují. V řekách, potocích a studnách jest voda pro
všecky; ale kdo ji chce míti v domě, třeba jest mu
si pro ni dojíti neb poslati, nebo také po trubách ji
do domu vésti. Podobně třeba jest něco činiti, abychom
podíl měli v zásluhách Kristových, čili abychom zá
sluh Kristových účastni byli. A to jest: křesťanský
věřz'tz', a'obre' čz'nz'tz'a žle'ho se varovatz'.

Kterak

tedy

můžeme býti účastni zásluh Kristových?
11*
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I'ašíjazý neho „malý týden _/'e.rt ten, který se počíná nedělí
květnou. Nazývá se malý, neb velký, poněvadž si svaté a ve—
liké dílo vykoupení svého v něm připomínáme.

.Va .rmríelne' úskalí Páně pamatuje nás církev sv. večer
každého čtvrtka, když po »kíeka'nz'ckáže, aby se zvonilo ještě
velkým zvonem. Co se máme při tomto zvonění modliti, jest
v katechismu na str. 202.
Památku .rmrtí Páně si připomínáme každého pátku; zvoní
se v 9 hodin dopoledne nebo ve 3 hodiny odpoledne velkým
zvonem.
Boží hrob nám připomíná hrob Spasitelův. Na Zelený čtvrtek
se upravuje v chrámu Páně místo na způsob hrobu a v něm
se na Velký pátek vystavuje Tělo Páně ve svaté hostii, bílou
rouškou zastřené. Bývá květinami a světlem okrášlen, aby se
vyplnila slova fraz'ášava : »Hrah jeho bude .rlawzy',w(11, 10.)

Uctívání matky Boží. Památka sedmibolestné matky Boží se
koná v pátek před květnou nedělí. Za red/h bolesti Panny
Marie počítáme: 1. Proroctví Simeonovo. 2. Utěk do Egypta.
3. Když ztratila a hledala dvanáctiletého Pána Ježíše. 4. Když
Pána Ježíše kříž nesoucího potkala. 5. Když u kříže Krista
stála. 6. Když bylo tělo Ježíšovo s kříže snímáno. 7. Když
Ježíše pochovávali.
Kh'žová eerta nám uvádí na mysl cestu, kterou konal Pán
Ježíš z domu Píla'lava na Gaígotu. Pobožnost křížové cesty
koná se obyčejně v kostelích neb i pod širým nebem, řed
14 obrazy, na kterých se představuje nejprve „roud Pí a'ízžr)
nad ?ez'íšem, ces—tana horu Kali/drží, ukřižování a na konec
hrob Pa'mz _7ez'í.ře.Církev sv. vybízí nás, abychom pobožnost

křížové cesty nábožně konali. Nábožně konáme tuto pobožnost,
když sobě před 14 obrazy umučení a smrt Pána Ježíše roz
jímáme, s Pánem Ježíšem útrpnost máme a hříchů svých
upřímně litujeme.
Slavnost nalezení .rzv.kříže koná se 3. května na památku
toho, že císařovna Hele/la nalezla na hoře Kalvaríí kříž Pána
Ježíše zakopaný.
Slavnost povýšení w. kříže jest slavnost na památku toho,
že větší část sv. kříže byla postavena ve chrámě, zbudovaném
nade hrobem Spasitelovým. Slavnost koná se zvláště od té
doby, kdy císař Heraklíu: přemohl perského krále Charron 11.
Tento král odnesl z Jerusaléma kříž Pána Ježíše, byl však do
nucen je' navrátiti. Císař sám jej roku 629. na ramenou do—
nesl na olgotu.

Vzpomínejte často na bolestné utrpení, na hořkou
smrt Pána Ježíše! Kdykoli jdete podle kříže, řekněte
v duchu: »Klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste, a dobro
řečíme tobě, neboť skrze svatý kříž svůj svět jsi vy
koupil.: (100 dní odp. jednou za den.) Máte také
krásná naučení, neboli průpovědi v katechismu. Pře
čteme je!
Naučení. »Hle, beránek Boží, hle, kterýž snímá hříchy
světa./or ( Saw 1, 29) — »Tak Bůh miloval svet, že
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Syna sve'lzojednorozene'ko dal, aby žádný, kdo v něho
ve'řz',nezakynul, ale měl žz'vot věčný.: (Fan 3, Id.) —

»Pozoruj Pána

řežz'se na kříži; vše tu dyše jeho

láskou: klava nakloněná, by těpolz'bz'la; ruce rozpjaty,
by tě objaly; srdce otevřeno, by tě v sobě skrylo !!

(Sv. Augustin)

Pátý článek víry.
Přec/zoa': Ve čtvrtém článku víry jsme se učili, želKristus
Pán na kříži umřel, že duše ieho se od těla oddělila, a že
bylo tělo do hrobu položeno.

Pátý článek viry učí o tom, kam duše Ježíšova se odebrala,
když se od těla odloučila; učí také, že třetího dne se duše
Ježíš ožil a vstal
z]ežíšova
mrtvých.s mrtvým tělem opět spojila,
'

|58. Jak zní pátý článek viry?
Pa'ty článek vz'ry zm': Sstoupz'l do pekel, třetí/zo dne

vstal z mrtvých.

Již jsem vám pravil, že 5. článek učí, kam se odebrala duše
Ježíšova, když se byla odloučila od těla, a pak že vstal Pán
Ježíš třetího dne z mrtvých.

I59.

Co znamenají slova: »Sstoupil do pekel'h
Slova: »Sstoztpz'ldo pekela znamenají, že duše Pa'na
Ýožz's'e, když se od těla odloučila,
peklz'.

sestoupila

do před—

Pro hřích prvních rodičů měli oni sami a měli všickni
lidé býti na věky zavrženi. Nežli Pán Ježíš lidi vy
koupil, nemohla se po smrti žádná duše dostati do
království nebeského. Proto říkáme, že Adam zavřel
nebe všem lidem. Kdo byl spravedlivý, t. j. kdo věřil
v očekávaného Vykupitele a přikázání Boží zachovával,
nepřišel po smrti do pekla, ale dušejeho byla nu
cena čekati v předpoklz', až Vykupitel za lidi umře a

je vykoupí.

Sv. Petr nazývá předpoklz'»žala'řemc, poněvadž v něm duše
spravedlivých jako zavřeny byly, očekávajíce příchodu Spa
sitelova.
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ISO. 00 rozumime předpeklim?
Předpehlz'm rozumíme místo, kde duše spravedlivých,
před Kristem zemřelých, pohané a bez bolesti očeká—
valý Výhnpz'tcle.

Oni spravedlivz', kteří čekali, až je Messiáš vykoupí
a do nebe přivede, byli na př.: Adam, Eva, Noe,
Abraham, Mojžíš, Josef Egyptský, proroci atd. Protože
byli spravedliví a Bohu milí, nepřišly duše jejich do
pekla. Duše jich byly na zvláštním místě v předpehlz'.
Tam pokojně a bez bolesti čekaly, až Pán Ježíš na
kříži za nás umře a všechny lidi vykoupí.
IG. Proč sestoupil Pán Ježiš do předpokli?

Pa'n řešíš sestoupil do ýředpehlz', bý zvěstoval duším
spravedlivých, že jsou vykoupený.

A poněvadž duše spravedlivých vykoupeny byly,
nezůstaly již v předpeklí, ale spolu s Pánem Ježíšem
do nebe vešly; vešly pak toho dne, když Pán Ježíš
na nebesa vstoupil.
Nyní už předpeklí není. Duše spravedlivých přichá
zejí přímo do nebe.
Pátý článek víry učí také, že Pa'n ?ežz'š třetího dne
vstal z mrtvých. Třetího dne spojila se duše Ježíšova
s tělem zase, a Pán Ježíš vstal, vyšel živý ze hrobu.
Jeho sv. tělo, dříve všecko zraněné, bylo nyní oslaveno,
zářilo krásou a jasností jako slunce. Zmizely všecky
rány,všechny modřiny, jenom znamení od pěti ran 1)
podržel Pán Ježíš na svém těle, na rukou, nohou a
boku.
I62. Co znamenají slova: »Vstal z mrtvýchh
Slova: »Vstal z mrtvých, znamenají, že Ježíš Kristus
vlastní mocí spojil duši svou opět s tělem a ze za
vřeného hrobu vyšel slavný a nesmrtelný.

(Had Boží velikonoční)
') Podržel rány tyto: 1. ku své oslavě, jako památku svého vítěz—
ství nad ďáblem; 2. aby je (lidsky řečeno) Otci nebeskému ukázal a
tím účinněji za nás prositi mohl; 3. abychom s větší důvěrou se
k němu utikati mohli, vidouce na jeho oslaveném těle nesmazatelné
stopy té lásky, kterouž nás všecky miloval.
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Již před Kristem Pánem vstali někteří lidé z mrtvých,
na př. mládenec Naimský, dcera Jairova a Lazar. Ina
Velký pátek po smrti Pána Ježíše, vstali mnozí z mrtvých
& objevili se v Jerusalémě. Ale tito všichni nevstali
vlastní mocí, nýbrž byli vzkříšeni mocí Ježíše Krista.
Kristus Pán však vstal z mrtvých vlastní mací, tak že
mu nikdo nepomáhal, nikdo nevzkřísil ho jako Lazara,
mládence Naimského, dceru Jairovu atd.; on spojil
vlastní mocí duši svou s tělem svým, a ze zavřeného
hrobu vyšel živý. Vyplnila se tak slova, jež o sobě
sám předpověděl: »Ma'm moc život svůj dáti, a mám
moc jej zase vzz'tzk (Jan 10, IS.) »7ak0 ?anáš byl ve
břiše velryby . . .c (Mat. 12, 40.)

Katechismus praví, že vyšel Pán Ježíš ze hrobu
slavný. Země se třásla, anděl se ukázal a Kristus Pán
vstal z hrobu s tělem oslaveným. Oslavené tělo bylo
podobno bytosti duchovní; mohlo se rychle 5 místa
na místo bráti, nebylo ani smrti, ani nemocem a
kterémukoli utrpení podrobeno. Oslavený Kristus již
nepotřeboval pokrmu a nápoje, mohl i zavřenými
dveřmi proniknouti.' A nad to nade všecko bylo toto
tělo inesmrtelne'. Lazar, mládenec Naimský, dcera
Jairova ajiní vzkříšení umřeli, ale Kristus Pán již
neumřel.
Pán Ježíš vstal z mrtvých mocí svou vlastní ze za
vřená/zo hrobu.

Když totiž Kristus Pán vstal z mrtvých, zůstal hrob
jeho zavřen; byl otevřen teprve, když anděl s nebe
sestoupil a kámen odvalil, aby všichni viděli, že hrob
jest prázdný. Jako Pán Ježíš zavřenými dveřmi vešel
k apoštolům, tak vyšel ze hrobu, kamenem zavřeného.
Že z mrtvých vstal, přemohl Pán Ježíš smrt a ďábla,
zvítězil nad smrtí a ďáblem. Smrt přišla skrze hřích
na všechny lidi. Pán Ježíš tím, že vstal z mrtvých,
smrt přemohl.
Od téchvíle, kdy ďábel přemohl první rodiče v ráji, měl
ďábel nad lidmi velikou moc. Ale Kristus Pán mu tuto moc
odňal. ábel může nás až do dneška pokoušeti, t. j. k zlému
sváděti, ale my můžeme s milostí Boží jemu odolati; panovati
může dábel jenom nad těmi, kdo se mu sami poddávají, jemu
slouží, zlé činíce. -—Na památku dvojího vítězství, vypodobňuje
se vzkříšený Spasitel s praporem v ruce.

Na památku, že Pán Ježíš z mrtvých vstal, konáme
slavnost velikonoční. Slovo welz'leanacew,»velikonocq
znamená tolik, jako veliká, památná, slavná noc. A sku—
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tečně jest noc, kdy Kristus Pán z mrtvých vstal, velmi
památná i slavná každému křesťanu.
Za starodávných časů bývali mnozí kajicníci, kteří
pro hříchy své na čas z církve vyloučeni byli, 0 slav
nosti velikonoční zase mezi ostatní věřící přijímáni.
Panovníci křesťanští propouštěli mnohé zajaté a uvězněné
na svobodu. Nábožní přistupovali zvláště o této slav
nosti ke stolu Páně a na potkání pozdravovali se
slovy. »Vstalť jest Výkupitelh Na pozdrav ten se
odpovídalo: »Vstalt' jest v pravdě./a
I za našich časů jeví se o velikonocích všude ra
dost; nábožní křesťané dávají sobě navzájem pozdra
vení slovem: »Allelujai, t. j. »chvalte Pa'uac. Slovo
to se opakuje často iv chrámě při mši svaté po celý
čas velikonoční. Takto nás církev sv. povzbuzuje,
abychom zvláště v čas velikonoční vzdávali díky Bohu
a Kristu ]ežíši iza naše vykoupení. Zpíváme nábožné
písně: »Vesel se nebes královno, allelujaa, »Vstalť
jest této chvílea, »Prozpěvujme všickni nyní na den
Božího vzkříšenía. — Modlíme se také slavný růženec,
jehož první tajemství jest: 'xý'ežz'š, kterýž z mrtvých
vstala (Katechismus str. 207.)
'Pravil jsem, že Kristus skutečně vstal z mrtvých
Tomu věříme, protože o tom svědčili sv. mužové,
kteří s Kristem vzkříšeným byli jej viděli a s ním
mluvili.
*I63. Kdo dosvědčuje, že Ježíš Kristus vpravdě z mrtvých

vstal?

Že ý'cžz'šKristus vpravdě z mrtvých vstal, dosvědčují
apoštolové, kteří jej po jeho z mrtvých vsta'm' častěji
vz'dali a jeho se dotýkali, s nim mluvili a jedli a za
tuto pravdu život svůj položili.
Po vzkříšení ') svém se zjevil Pán Ježíš Marii Magdaleně;
sv. Petrovi a dvěma učeníkum na cestě do městečka Emaus;
všem apoštolům čtyřikráte atd.

Apoštolové se rozešli do celého světa a dle roz
kazu Páně učili všechny národy. Hlásali všude, že Pán
ježíš vpravdě z mrtvých vstal. Pohané jim za to smrtí
vyhrožovali, nepřestanou-li věřiti a kázati o Pánu je
žíši. Ale oni raději smrt podstoupili, nežli by věřiti
[) Výravuj soustavně dle biblické dějc'pravy!
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a kázati přestali že vstal Pán Ježíš z mrtvých. Proto
máme v katechismu, že za tuto pravdu život svůj po

ložili.

Velice mnoho záleží na tom, že Pán ježíš z mrtvých
vstal. Tato zázračná událost dohazuje, (my se z ní pře
svědčujeme čili na jisto poznáváme,) že pravdivo jest
všecko, čemu nás učí sv. náboženství naše. Kdyby
pravda nebylo, že Pán ježíš vstal z mrtvých, ani bychom
nemohli věřiti,že pravé jest náboženství naše. Proto psal
sv. Pavel křesťanům v Korz'ntě: »Nevstal—liKristus
z mrtvých, tedýt'jest marno ha'zanz' naše a marna jest
z“vz'ravaše.“ (I. Kor. 15, 14.) Slova ta znamenají: Kdyby
pravda nebylo, že Pán ježíš z mrtvých vstal, nebylo
by ani pravda, že nás vykoupil, já bych kázal nadarmo,
a vám by víra v Ježíše Krista nebyla nic platná. Proto
říkáme: Vzkříšení Páně dohazuje, že naše náboženství
jest od Boha, a že tedy jest pravé; nebo také: Vzkří
šení Páně nás přesvědčuje na jisto, že naše víra jest
pravá. Zvlášť však jsou to tři věci, okterých nás pře
svědčuje (nebo které dokazuje) vzkříšení Páně. Kate—
chismus připomíná, které tři věci dohazuje či za pravdivé
potvrzuje vzkříšení Pána Ježíše.
ŽÉI64.Co dokazuje zmrtvýchvstání Ježíše Krista?

Zmrtvýchvstání _7ežz'šeKrista dohazuje:
1.

že se vyplnilo, co o něm proroci předpověděli, z' co sám
o sobě přepověděl;

2. že je skutečně Bůh, a jeho učení že je prave';

3. že i my jednou z mrtvých vstaneme.

Pán Ježíš vstal z mrtvých, aby se na něm vyplnilo,
co o něm proroci předpověděli. Ve Starém Zákoně
předpovídaliproroci o Vykupiteli, že vstane z mrtvých.
]. »Nezanecha'š duše me'vuhrobe', anz'ž dáš svate'mu sve'mu
vzdetzporušena: (Žalm. 15,10.) Král David slovy těmi
předpovídá, že duše Pána Ježíše nezůstane v hrobě,
t. j. v předpeklí a tělo jeho nevezme porušení. Mrtvé
tělo se rozkládá, hnije, béře porušení. O těle Vyku
pitelově dí prorok, že porušení nevezme; ale spojí se
zase s duší, že vstane Vykupitel z mrtvých. Výplnz'lo
se, z'co nám "osobe'předpověde'l. Předpověděl,

že zemře,

ale třetího dne zase z mrtvých vstane: »Zrušte tento
chrám a ve třech dnech jej zase vzděla'm . . . Ale on
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to pravil o clzra'mu těla své/zam (jan 2, 19. 21.) Chrámem
tím rozuměl své tělo a chtěl říci, až bude usmrcen,
že vstane zase z'"mrtvých. — jindy zase pravil: »7ako
byl ?ona'š v břiše velz'ke'ryby tři dní a tři noci; takť
bude Syn člověka v srdci země tři dní a tři nooz'e —
potom vstane z mrtvých. — A když se ubíral se
svými učeníky naposledy před svou smrtí do řeru
sale'ma, pravil: »Aj, vstupujeme do Ýerusaléma, a do
kona'va' se tam všecko, co psa'no jest skrze proroky
o Synu člověka. Nebo vyda'n bude pohanům a bude
posmz'ván a bz'čova'n i uplva'n; a když jej ubz'čujz',za
bz'jz'jej, a třetí/zo dne vstane z mrtvých.—:

Vzkříšením svým Pán Ježíš všechna tato proroctví
vyplnil.
2. Ze vzkříšení Páně poznáváme na jisto, žeje _7ežz'š
Krz'slus skutečně Bůh, a jeho učení že je prave'. —
Člověk nemůže sám ze své moci vstáti z mrtvých ,' to
se může státi jen mocí Boží. Poněvadž Pán ]ežíš vstal
vlastní mocí z mrtvyc/z, má moc božskou, 1) jest tedy

pravý Bůh.
Pán Ježíš, jak jste slyšeli, potvrzoval zázraky, že jest
učení jeho pravé. Ale jeho z mrtvých vstání byl nej—
větší jeho zázrak. Tím tedy nejvíce dokázal, že učení
je/zo jest prave'.
Kdyby Pán ]ežíš byl z mrtvých nevstal, byli by
lidé neuvěřili, že jeho učení je pravé, neboli že je
pravý Bůlz.
Sv. apoštolové všude kázali, že křesťanské nábožen
ství jest pravé, protože Pán ]ežíš z mrtvých vstal;
pohané pak uvěřili také proto, že Pán ]ežíš z mrtvých
vstal.
Když sv. mučenice Alm-kita *) byla pro víru v Krista Pána
obžalována a na soud dovedena, pravil k ní soudce Olybriux:
>Rekni nám dívko, jak se jmenuješ a jakého jsi náboženství?
Markéta odpověděla: »Jmenuji se .l/arke'z'a, pocházím z rodu
vznešeného, a přiznávám se k náboženství křesťanskémuc.
Soudce na to řekl: »První dvě výpovědi jsou správny, ale
třetí jest nesmyslná; neboť co může ýti pošetilejšího, než aby
někdo za Boha měl člověka, kterýž byl ukřižován ?: Na to od—
větila .l/Íarke'ta: »Rci mi, prosím, odkud to víš. že Pán Ježíš
byl ukřižován Pc Soudce řekl: >Z knih křesťanských to vím !(
Sv. .Marke'ta dále pravila: »Ale jaká to zpozdilost, že čtouce

v jedné a téže knize o potupné smrti Kristově :! zároveň

') Viz otázka 123. 3.
*) jak. Proch. str. 34, I. díl.
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o jeho oslavení, jedno věříte a druhé zamítáte.> Proč nečtete
i dále.) V našich knihách vypravuje se ovšem, že Kristus Pán
na kříži zemřel, ——ale i také se tam vypravuje, že z mrtvých
vstal. Nevěříme v Krista Pa'na proto, že byl ukřižován, ale proto,
že vstal z mrtvých. A proto bych i tisíce životů za něj dala,
kdybych je měla-. Pro tato slova rozhněval se Olybrius, dal
sv. Marketu hrozně mučiti a konečně hlavu stíti.

Co sílilo sv. Marketu, že statečně víru v Krista Pána
vyznávala? Byla to víra ve vzkříšení Krista Pána.
Kristovo z mrtvých vstání dokazuje dále
'
3. že i my jednou z mrtvých vstaneme. 1) Kristus
Pán předpověděl, že vstane z mrtvých a skutečně
vstal. Přepověděl však také, že všichni lidé jedenkráte
z mrtvých vstanou. Řekl zajisté: »Přijde hodina, kdy
všickni, kteříž v hrobíchjsou, uslyší hlas Syna Božího;
i půjdou, kteříž dobře činili, na vzkříšení života a
kteříž zle', na vzkříšení soudu.: (Jan 5, 28. 29.) Jestliže
předpověď o jeho z mrtvých vstání se vyplnila, vyplní
se ipředpověd', že i »my vstaneme z mrtvých.: O tom
i sv. Pavel učí: »Kristus vstal z mrtvých, prvotiny těch,
kteříž zesnulí; nebo zajiste' skrze člověka smrt, skrze
člověka i vzkříšení z mrtvých.—x (I. Kor. 15, 20. Zl.)

Svatý apoštol Pavel napomíná, aby se každý křesťan
připodobnil vzkříšenému Spasiteli! Píšeť v epištole
k Římanům (6, 4.): »?ako Kristus vstal z mrtvých,
tak máme i my v novotě života chodili; máme se
Kristu vzkříšenému připodobniti. Člověk připodobní
se Kristu vzkříšenému, když se hříchu odřekne a
život svůj polepší. Hřích jest jako smrt duše; z té
duchovní smrti povstává, kdo pravé pokání činí a již
nehřeší.
Kdo činí pravé pokání a zanechává hříchu, má nový
život duše, má posvěcující milost a jest podoben
Kristu vzkříšenému. Zanechati hříchu všeho, bývá člo
věku těžko; třeba jest mu totiž, aby sebe zapíral, sebe
přemáhal, aby něco trpěl a něco činil za hříchy své;
ale trpí-li přece za své hříchy, přemáhá-li pokušení,
podobá se Pánu Ježíši, který za hříchy všech lidí
trpěl a pokání činil; za to pak bude člověk takový
věčně se radovati s Kristem, protože trpěl za své
') Toto z mrtvých vstání, jež očekáváme připomínají také veliko
noční vajíčka (kraslice), která v boží Hod velikonoční se světí. Jako
kuřátko proklube se skořepincu, tak i my někdy prolomíme kůru
hrobovou a vstaneme k životu novému.
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hříchy a z nich se polepšil. Takto učí sv. Pavel (ve
2. epišt. k Tím 2,11. 12.): »Ve'mze'jest slovo: Nebo
jestlzže jsme s mm. . .
Církev sv. velí, aby každý katolický křesťan v čas
velikonoční (od popeleční středy do svátku nejsvětější
Trojice) přijal nejsv. svátost Oltářní na památku, že
Pán ]ežíš o velikonocích trpěl, umřel i z mrtvých
vstal. Abychom pak nepřijímali hříšně jako ]ídáš,
jdeme prve ke sv. zpovědi, litujeme hříchů svých a
slibujeme, že povedeme život lepší, život nový, bez
těžkého hříchu. — Vše to máte zahrnuto ve slovech

naučení: »Ýako Kristus vstal z mrtvých, tak máme
i my v uovotě života elzoditi. (Rím. 6, 4.) Věrue' (jest)
slova. Nebo jestliže jsme s nim zemřeli, spolu s nim
i živi kralovatz
budeme, abudeme-Zi
t27'jbeti,budeme s ním
také
(II. Tim. (s2. mm)
11. 12.)

Šestý článek víry.
Přechod. Ve článku 5. jsme se učili, že Kristus vstal zmrtvých.
Co znamená msta! zmrtvýe/iřc Kdo dosvědčuje z mrtvýchvstání
Páně? — Když byl tedy Ježíš zmrtvých vstal, navrátil se k Otci
nebeskému. O tom učí šestý článek víry.

|65. lak zni šestý článek viry?
Šestý článek viry, zni: »Vstoupil na nebesa, sedz'ua
pravici Boha, Otce všemohoucí/10.0:

Pán Ježíš vstoupil na nebesa s tělem i s duší a
sedí na pravici Boží. Že Vykupztel po svém vzkříšení
vstoupí na nebesa, předpověděl král a prorok Davzd.1)
Ale iPán Ježíš to předpověděl; krátce před svým
umučením řekl apoštolům: »Vyšel jsem od Otce, a
přišel jsem na; svět: opět opouštim svět a jdu k Otci“
(Jan 16, 28.) Co předpověděl, to splnil.
l66. Kdy vstoupil Ježíš Kristus na nebesa?
Yežz's'Kristus vstoupil na nebesa čtyřicáté/zo dne po
sve'm z mrtvýchvsta'ui.
(Slavnost nanebevstoupem' Páně.)
' Viz otázka 122 ad 2.
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Kristus Pán zůstal po svém z mrtvých vstání ještě
40 dní na zemi. V čase tom se zjevoval častěji svým
apoštolům a učeníkům, rozmlouval s nimi a přikázal
jim, co mají po jeho odchodě činiti. Pak vstoupil na
nebesa. (Vypravuj úplně dle biblické dějepravy.)
Po evangelium, jež na slavnost nanebevstoupení
Páně při mši sv. se předčítá, shasíná se svíce veliko—
noční (paškál), a socha vzkříšeného Vykupitele odnáší
se s oltáře. Obřad tento připomíná, že Pán Ježíš ze
světa odešel. 1)
I67. Kterak vstoupil Ježiš Kristus na nebesa?

fřežiš Kristus vstoupil na nebesa s hory Olivetské
svou vlastní moci, s tělem i s duši, před očima svýolz
učeuz'kův.

Víte již, co se na hoře Olivetské stalo. Zde se Pán
ježíš krví potíl; zde viděli ho apoštolové, jak byl
zarmoucen, slyšeli truchlivá slova jeho: »Suzutua'ťjest
duše má až k smrti.: Na hoře Olivetské byl svázán
a odtud jako zločinec veden do ]erusaléma. Apošto
lové viděli na hoře Olivetské Pána a Mistra svého ve
smrtelné slabosti a úzkosti. Proto pak na téže hoře
vstoupil na nebe, jakožto vítěz nad smrtí a ďáblem
oslavený a nesmrtelný. Na hoře Olivetské počalo se
utrpení Kristovo, ale tu se pak objevila také jeho
sláva.
Vstoupil na nebesa s tělem a duši, t. j. s celou svou
přirozeností lidskou, kterou na se vzal, když se vtělil.

ŠI68. Proč vstoupil Ježíš Kristus na nebesa?
?ežz'š Kristus vstoupil na nebesa.
y_n

. by také jako

sloužil;

člověk vešel do slávy, které sobě za

')_r. by cirkvi sve' seslal Duc/za svatého;
') Tři dni před tímto svátkem v pondělí, v úterý a ve středu
chodíme na procesí; říkáme těm třem dnům křížové dui. Na proce
sích těch modlíme se a zpíváme, jako bychom Pána Ježíše do nebe
doprovázeli; prosíme ho, aby tam v nebesích se za nás přimlouval
a nám milostivě dal, čeho potřebujeme pro tělo; pro dUŠl, úrodu
na polích, odpuštění hříchu a milost, — kterou na se vzal, když *
se vtělil.
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3. by z; nebesíclz byl nas'ínz prostřední/„'em a přímím/cem
n Otce ,'

4. by nám otevřel nebe a nám tam připraví! místo.

Ad 1. Pán ježíš vstoupil na nebesa, by také jako
člověk vešel do slávy nebeské. jako Bůh požíval slávy
nebeské od věčnosti; jako člověk požívá jí teprve od
té doby, kdy vstoupil na nebesa. Této slávy si za
sloužil jako člověk skrze utrpení své a smrt svou.
Proto sám řekl učeníkům na cestě do Emaus: »Zdalz'
nemusi! Kristus těo/z věcí trpčtz' a tak vjítt do sla'vy
soe'Ps (Luk. 24, 26.)
Ad 2. Vstoupí! na nebesa, by církvi sve' seslal Duc/za
svaté/zo. Dříve nežli trpěl Pán ježíš, oznámil apoštolům

svoje umučení a svoji smrt, oznámil, že je opustí.
Z toho se velice zarmoutili sv. apoštolové. Ale Pán
ježíš potěšil je, že k nim pošle Utěšz'tele, Ducha sva
tého. Řekl jim: »Užz'tečne'jest vám, abyck ja' odešel;
neodejdu-lz', nepříjde k vám Utěšitel; paktí odejdu,
pošlu ko k wine.: (jan 16, 17.) A Ducha sv. skutečně
poslal 10. den po svém nanebevstoupení.
Ad 3. Vstoupil na nebesa, by 71nebesíc/z byl naším
prostředníkem u Otce. O tom szz. Yan evangelista učí
(I. jan 2, l.): Přímka/ce máme u Otce ýežz'šeKrista spra

vedlivě/zor jest přímluva náš, protože jakožto člověk
a Spasitel prosí za nás, a vyprošuje nám, čeho sami
zasloužiti si nemůžeme. jest v nebi náš prostředník,
protože k vůli němu, pro jeho zásluhy nám Bůh od
pouští hříchy a dává všecko dobré. jest pak ustavičně
prostředník a přímluva, náš, protože nás miluje. Z lásky
k nám se vtělil, z lásky k nám 33 let na zemi —vchu

době živ byl, z lásky k nám trpěl a na kříži umřel,
z lásky k nám zůstává ve svátosti Oltářní mezi námi.
A tato láska jeho nevyhasla v srdci jeho; miluje nás
všecky, jeho srdce plno jest lásky k nám. Abychom
za tuto lásku Pána ježíše vděčnost projevili, ctíme
nejsvětější Srdce jeho. 1)
Ad 4. Vstoupil na nebesa, by nám otevřel nebe a
nám tam připravil místo. Prve již učili jsme se, že
Adam zavřel nebe všem lidem. Pán ]ežíš nebe nám
') Zde možno pověděti,jak se vyobrazuje; možno položiti sloku
_ vhodné písně, jižto by po výkladu, a leckdy jindy na př. _v nauce
o veleb. svátosti, zazpívaly dítky ve škole. Na př. kteroukoli sloku
z písně: »Ježíši, Pane můj! chci býti . . . .c

zase otevřel, t. j. způsobil, že všickni lidé do nebe
přijíti mohou.
Pán ]ežíš vstoupil také na nebe, aby nám tam místo
připravil, t. j. stará se, abychom imy se k němu do
stali a u něho zůstávali. Má-li se rodina přesídliti do
vzdálené krajiny, obyčejně jde otec napřed, vše tam
prohlédne, vyjedná a příbytek opatří pro dítky, které
přijdou za ním. Tak i Pán ježíš dělá, a proto i řekl:

»V domě Otce me'lzajsou 7mzozz'17řzbytkow'..jdu,
abych vám přzjúrawl místa.cz (jan 14, 2.) Budeme- li
přikázání jeho zachovávati, jemu věrně sloužiti, připraví
nám jistě místo v nebi. Na konci světa přijde, aby

nás vzal k sobě do království nebeského.

jeden otec odešel do cizí krajiny. Dítky s matkou zůstaly
zatím doma. Za nějaký čas psal otec dítkám svým, že se mu
tam líbí, že je tam krásný kraj, že obyvatelé tamější jsou
všickni spokojeni a blaženi, že tam není nemocí a jiných sta
rostí. V listě svém jim také sliboval, že brzy pojedou za ním,
jen aby se dobře chovaly a matky své poslušny byly.
Otec jest Ježíš Kristus, my jsme jeho dítky, naše matka
jest církev katolická. Kristus Pán odešel do království nebe
ského a slíbil nám, že nás tam vezme, a místa pro nás při
praví. Ale přikázal nám abychom poslouchali matky své t. j.
církve katolické, dokud na světě jsme. Pamatujte tudíž, co máte
činiti! A kdybyste byly tak nešťastny, že byste těžce zhřešily,
obraťte se k Pánu Ježíši skrze pravé pokání; on vám odpustí
a vezme vás k sobě. Zapějme poslední sloku písmě: :Prozpě
vujme všicknizc
»Nuže vstaňme i my k chvále,
oslavujme duchů krále;
povstal z hrobu nenadále,
bychom žili jemu stále! Allelujak

I69. Co znamená: Ježiš „sedí na pravici Boha, Otce vše
mohouciho ?“
ežz'š »sea'z' na pravici

Boha,

Otce všemohoucí/zo, a

znamená. Ýežz'šmá 2 jako člověk nejvyššz slávu a
moc nade vším na nebi z na zemi.
Slova »sedz' na pravici Boha, Otce všemohoucí/za,:

neznamenají, jakoby PániBůh měl pravou ruku a
jakoby Kristus Pán seděl na jeho pravé straně. Bůh
pouhý duch, nemá těla. Máme jim rozuměti obrazně.
V životě obecném bývá obyčej, když jdeme se
vznešenější osobou, nebo když chceme někomu vzdáti
úctu, že mu ponecháváme místo na pravé straně.
A tak učinil Otec nebeský s Pánem ježíšem.
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Jakožto Bůh měl Kristus Pán nejvyšší moc a slávu
nade vším stvořením od věčnosti. Od té doby pak,
co na nebe vstoupil, má nejvyšší moc a slávu z"jako
člověk.

Tuto nejvyšší moc a slávu obdržel Pán Ježíš za své
ponížení a utrpení, které snášel jako člověk. Proto
praví sv. Pavel .“ »Ponz'žz'lt'sebe same'ho, učiněn jsa po

slušný až k smrti, a to k smrti kříže. Protož z' Bůh
p_ovýšzlho a dal jemu jmeno, ktere'ž jest nade všelike'
jme'no, aby ve jménu Yežz'še každe' koleno klekalo ne
beských, zemských z pekelných, a každý jazyk aby vý
zna'val, že Pa'n ?ežz'š Kristus jest ve slávě Boha
Otcem (Filipp. 2, 8—11.

N.ežliKristus Pán na nebesa vstoupil, snášel chudobu
a mnohé obtíže života lidského, konečně pak pod
stoupil hořké umučení a přebolestnou smrt kříže.
Také my musíme trpělivě snášeti, co těžkého Pán Bůh
na nás sesílá, abychom se mohli za Ježíšem do nebe
dostati. Kristus Pán nám také zůstavil příklad, kterak
živi býti máme. Budeme-li tedy dle jeho přikázání a
příkladu živi, dojdeme království nebeského. Pamatujte
si slova, jež máte v katechismu za naučení!
Naučení. V bojích a utrýenz'ch pohlížel vzhůru k ne
besům, kdež jest z tobě připraveno

mz'.sto/ » Těch věcí,

ktere'ž svrchu jsou, hledejte, kdež Krzstus jest, sede na
pravici Božz, o věci, ktere'ž sv7chu jsou, pečujte, ne

(o ty), ktere'žjsou na zenu/a (KOL.)

Sedmý článek viry.
Přechod. Když Pán Ježíš vstupoval na nebesa, hleděli apošto
lové stále za ním, až najednou uslyšeli vedle sebe někoho
mluviti. Byli to dva andělé. A ti řekli: »Mužt galzleystz', co tu
stojí,te hledz'ce do nebe) Tento _7ežzš,který nyní vzat jest : oc'z'
vasich do nebe, tak přijde, jako jste ho vt'de'lz,jdoucí/to do nebe.:

(Skut. a_p.1,11) O tomto druhem příchodu Pána Ježíše s nebe,
vypravuje nám sedmý c'la'nek víry.

I70. lak zni sedmý článek viry?

Sedmý článek vz'rýzní: »Odtud přijde soudit živých
z' mrtvýchx
Pán Ježíš opět přijde s nebe na zemi.
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I7I Kdy přijde Pán Ježiš zase s nebo?

Pa'n ?ez'íš přijde zase s nebe v poslední den, to
jest na konec světa, s velikou mocí a velebností.
Pán Ježíš přijde zase s nebe v poslední den, t. j.
v den, po kterém už nebude jiného dne. Kdy tento
den bude, nevíme, to jen Pánu Bohu povědomo jest.
Bůh nám toho neoznámil, abychom k poslednímu dni, kdy
soud nastane, vždy připraveni byli, abychom ho nikdyz mysli
nespouštěli. Budeme-li soud ten na mysli míti, uvarujeme se
jistě mnohých hříchů. Sv. Augustin vyznal sám o sobě, že ho
v boji proti zlým žádostem nic tak nesílilo, jako bázeň před
soudem v den poslední. Touto spasitelnou bázní máme i my
vždy býti naplnění.

K poslednímu dni přijde Pán Ježíš viditelně, t. j.
netoliko jako Bůh, ale i jako člověk; přijde, aby
všechny lidi soudil; proto se poslední den nazývá také
soudný den.
Pán ježíš přijde (objeví se) s velikou mocí a veleb
nostz',jasný jako slunce a andělé budou jej provázeti.
On sám to předpověděl: »Lide' uzří Syna člověka
přicházejícího v oblacích nebeských s mocí velikou a
velebností.“ (Mat. 24, BO.)

V katechismu máme, že Pán Ježíš přijde »zasec. Po
prve' přišel, když se narodil v Betlémě. Tenkráte ne
přišel s velikou slávou a moci, nepřišel jako mocný
a slavný král, ale narodil se v chudobě, jako malé,
slabé dítě; ale v poslední den přijde s velikou mocí
a velebností. Tentokráte přišel, aby nás vykoupil a
spasil — v poslední den přijde, aby nás soudil.

|72. Proč přijde Pán Ježiš zase v poslední den?
Pa'n _7ežíš při/de zase v poslední den, aby soudil
všecky lidi, žive' i mrtvě, dobre' í zle'.

Pán Ježíš sám oznámil, že Otec nebeský jej usta
novil za soudce lidí. Pravil: »Otec nikoho nesoudí, ale
veškeren soud dal Synu.: (Jan 5, 22.) »Dal mu moc
činiti soud, nebo Syn člověka jest,“ (Jan 5, 27.) protože
jako člověk trpěl a umřel a všecky lidi vykoupil.
Pán Ježíš bude lidi soudili spravedlivě; dobrým dá
odměnu, zlým trest — jak kdo zasloužil.
Slovo »z'z'víwznamená ty, kteří budou živi až do té

chvíle, kdy nastane zkáza všeho viditelného světa
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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před posledním dnem; slovo »mrtvía ty, kteří umřeli
už dříve. — Nebo: živí spravedlivě, a slovo mrtví
znamená hříšne'.
Kdo je v posvěcující milosti Boží, neboli sp/„avedlzvj —
má ho Pán Bůh rád, má u Pána Boha cenu, jest živ pro nebe.
Kdo však jest v těžkém hříchu a v něm též umírá, — nemá.
u Pána Boha žádné ceny, je pro něho a pro nebe mrtvý.

Pán Ježíš bude všechny lidi souditi. Sv. apoštol
píše: »Všichni mý zajiste' ukázati se musíme před
soudnou stolicí, aby přijal jedenkaždý na těle vlastním,
jakž

činil, bud'to áobre' nebo zle'.<< (II. Kor.

5, 10.)

Bude nás souditi dle mýšle'nek, slov, skutků, dle toho,
jak jsme živi byli. Pamatujte na to vždy!

*I73. Jak se jmenuje soud, který se bude konati v po
sledni den?
Soud, který se bude konali v poslední den,“jmenuje
se poslední neb obecný soud, protože po něm nebude
už žádne'ho jine'ho soudu, a protože na něm všichni
lidé celého světa souzeni budou.
Víte již, že duše každého člověka, když se oddělila,
od těla, bývá souzena zvlášť neboli soukromě (soud
soukromý); ale v poslední den nebude každá duše
zvlášť souzena, nýbrž budou všichni lidé pospolu sou
zeni. Při soukromém soudu jest souzena toliko duše,
ale při soudu posledním budou lidé souzeni s tělem
i duší. Soud ten nazývá se obecný, poněvadž na něm
budou souzeni všichni lidé.

l74. Kterak bude Ježíš Kristus v poslední den lidi souditi?
fřežz'šKristus bude v poslední den li'di takto souditi:
. oddělí dobre' od zlých;
CONu

. vyjeví skutky jejich dobre' i zle' před celým světem,'
. spravedlivé vezmedo nebe,hříšníký pak zavrhne dopekla.

Ad 1. Pán Ježíš oddělí dobré od zlých._ Písmo sv.
praví: »Ýako pastýř odděluje ovce od kozlů, a postaví
ovce (t. j. spravedlivě) na pravici sve', kozlý pak (t. j.
hříšníký) na levici. Tehdy řekne ?ežíš těm, kteří na
pravici jeho budou: Pojdte, požehnání otce me'ho,a
vládnete královstvím vám připraveným od ustanovení
světa. — Potom řekne i těm, kteříž na levici jeho
budou:

Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného,

—179—
kterýž jestpřzjomom dlí/Máma andělům je?/20x:(Mat. 25.)

Jak žalostné to bude loučení! Otec snad bude na pra
vici, a syn jeho na levici; matka odloučena od dítek.
Ad 2. Kdyby mnoho lidí stálo před velikým zrcadlem,
viděl by v něm každý sám sebe a všechny ostatní.
Podobně bude na posledním soudu. Pán Ježíš ukáže
všem lidem hříchy každého člověka, z kterých se
dobře nezpovídal; každý bude viděti hříchy své a
všech ostatních lidí; přede všemi lidmi se ukáží
i,takové hříchy, o kterých na světě nikdo nevěděl.
O, jak se budou styděti lidé zlí, až přede všemi se
ukáží všecky jejich hříchy! »Stmc/zemsc/moutz' budozm
řekl Pán Ježiš, když předpovídal zkázu Jerusalema a
poslední den. — Jak velice ulekli se synové ýakubow',
když jim bratr jejich řekl: »?a' jsem _?fosef,bratrváš,
je/zož jste prodali./<< ——Nepřátelé

Krista Pána

v za—

hradě gethsemanské padli strachem na zemi, když jim
Kristus Pán řekl: »7a' jsem řešíš Nazaretský, jehož
hledáte! Větším ještě strachem budou sklíčeni hříšníci,
až uzří Ježíše Krista na posledním soudu, jak vyjevuje
všechny jejich hříchy před celým světem. — Velmi
se chvěje a strachuje zločinec, když ho .vedou před
soudce, o němž přece ví, že jest pouhý člověk, a že
mu všechno známo není. Mnohem větší bude strach
hříšníků, když uzří spravedlivého soudce Ježíše Krista,
pravého Boha, jehož často uráželi, a před nímž nic
“není skryto.
Pamatujte často na tento hrozný soud, abyste se ho
lekati nemusili, až nastane!
'zv. Alžběta Durinská

nosila chudým pokrm a Chodívala

často do nemocnic a ošetřovala tam nemocné vlastní rukou.
Průvodkyně její pozastavovaly se nad tím tvrdíce, že tak nízké
zaměstnání nesrovnává se s tak vysokým stavem a stak vzne
šenou důstojnosti. Ale světice jim odpověděla: »Zaměstnáním
tímto chci se připraviti ke dni Joudne'mu,bych pak majíc účet
klásti spravedlivému soudci svému říci mohla: »Hle, Pane
můj! krmila jsem tě tak často, když jsi lačněl, napájela jsem
tě, když jsi žíznil, přiodívala jsem tě, když jsi byl nah, navště—
vovala a ošetřovala jsem tě, když jsi byl nemocen. Buď mi
tedy milosrdným Soudcem-. ——

O bulharském králi Borisovi se vypravuje, že dlouho si
nechtěl všímati slova Božího. jež mu sv. Methoděj, kázal;
měl jen ve věcech hrůzu jevících zalíbení. Proto .rzr.:líet/lodefj

nemoha láskou obměkčiti srdce hrdého krále vymaloval obraz
»porledm'lzo.roudu.: Znázornil velebný příchod Soudce spravedli
vého se zástupy andělů, věčnou slávu s ravedlivých do nebe
se beroucích a věčně muky zatracencu na věky do pekla
12*
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odsouzených. Spatřiv král obraz a uslyšev výklad jeho z úst
Met/zade'je,jat byl bázní a hrůzou a nechtěl přijíti tam, kde
bude věčnýpláč (: :křípěuz' szz/„Ž,prosil snažně apoštola
ho ve víře křesťanské vyučil a pak pOkřtil. —

aby

K častému přemýšlení o posledním soudu nabádá
vás i píseň, kterou při mši sv. za zemřelé zpíváme.
»Den hněvu, den ten hrozný Strach, hrůza a třesení
měj v mysli, člověče!
na zemi nastane,
V němž tě povolá mocný
touha poslední zazní,
mrtvých, živých soudce:
mrtvý z hrobu vstane-.

Nebo jiná píseň:
»Až budu na tvém soudu státi,
rač se ke mně milostivě znátic.

Ad 3. Na posledním soudu oznámí Pán Ježíš lidem
dobrým, že půjdou za ním do nebe; zlým pak řekne,
že jsou zavrženi. jak to řekne, sám předpověděl:
»Tekdy dz' král těm, kteříž na pravici jeho budou.
Pojdte, požekžzam' Otce ma'/zo, vládnete královstvím,
které vám připraveno jest od ustanovení světa. .
Potom řekne z těm, kteřzž na lewcz' budou. Odejděte
ode mne, zlořečem', do ohně věčné/zo, kterýž jest př:

pnwen ďáblu a andělům jekaa (Mat. 25, 34. 41.)
Tenkráte poznají spravedlivý jak dobře bylo, že na.
Pána Boha vždycky pamatovali, přikázaní Boží zacho
vávali, rádi se modlili, na mši sv. chodili, ze hříchů
se zpovídali a nejsv. svátost Oltářní přijímali. Tenkráte
ale také zlz' poznají, že sami jsou vinni svým hrozným
neštěstím a budou volati: »Jak jsem byl zaslepen, že

jsem neposlouchal! Jak jsem byl zaslepen, že jsem
Boha urážel! Ale již jest pozdě, na věky jsem zavržen.
Tak bude na posledním soudu. Zlí budou živi :)pekle
bez konce, věčně; ale život jejich bude horší, nežli
smrt; budou na těle a na duši trpěti hrozné bolesti,
budou si přáti, aby zemřeli, ale nebudou moci, těla
jejich budou nesmrtelná. ——Za to budou dobřz'a
svatí živi na věky v nebi, život jejich bude samá ra
dost, samé štěstí. V nebi shledaji se dobré dítky
s milými rodiči, bratřími, sestrami, zůstanou tam spolu

a budou se radovati na věky; nebudou trpěti hladu,
žízně, horka, zimy — nebude nemocí, budou ne
smrtelni.
,
Kam asi my se dostaneme?! Kéž by nikdo z vás
nebyl- mezi těmi, kteří budou na levici. Proste Pána
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Boha za dobrý úmysl a za hojnou milost, abyste při
kázaní jeho plnily ajednou s ním v nebi se radovaly.
Aby vás anděl strážný vždy od zlého chránil a vy
prosil vám dobrá vnuknutí, vstaňte, pomodlíme se
k němu: »Anděle Boží, strážce .. .:

im. le-Ii kromě soudu

obecného ještě zvláštní soud?

Kromě soudu obecně/zojest ješte' zvláštm' neb soukromý
soud, na kterém souzena bude duše každého člověka
hned po smrti.

Když člověk umírá, odděluje se duše od těla. Tělo
jeho pochováme do hrobu, ale duše jeho vrací se
k Bohu na soud. Každou duši soudí ]ežíš Kristus
zvláště aneb soukromě, t. j. neví o tom nikdo, jen ona
duše a Bůh. Proto se soud tento nazývá soud zvláštní
neb soukromý. Na tomto soudu bude toliko souzena
duše bez těla; dle toho jak žila, buďto vchází do nebe,
neb do očistce, neb do pekla. Na soudu obecnémbude
souzena duše s tělem a spolu (duše a tělo) přijdou
buď do nebe nebo do pekla
Sv. apoštol Pavel učí o soudu soukromem.—»Uloženo
jest lz'dem jednou zemřz'tz' a potom bude soudc —
Opakuj: »Bo/zatec a c/zudý Lazar !a

Pamatujte často na tento soud! Přiblíží se hodina
smrti, které se ani nenadějete; umřete a hned budete
souzeny! (Podob. o moud. a nemoud. pannách.)

ins. Proč bude kromě soudu soukromého ještě soud obecný?
Kromě soudu soukromě/zo bude ještě soud obecný.

by Boží moc a spravedlnost, láska a moudrost před

p_

celým světem zjevena byla ,'
bý ?ežíš Kristus ode všech lidí uznán a oslaven byl;
. by spravedlivě zaslouženě cti, bezbožní pal: zaslouže

wsw

ne'lto zalzubenz' došli.

Ad 1. Jsou na světě lidé, kteří sobě myslí, že Bůh
nemůže učiniti, aby všickni zemřelí zase obživli. Kdyby
toho Bůh nemohl učiniti, nebyl by všemohoucí. Až
v poslední den všickni mrtví budou vzkříšení, pozná
každý jasně na své oči, že Bůh skutečně jest vše
molzoucz'.A proto máme v leateclzz'smu,že bude obecný
soud, aby Boží moc byla zjevena před celým světem
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Mnohý člověk zbožný a spravedlivý má se na světě
špatně; jest chudý, trpí nedostatek a bídu, trápí jej
dlouholetá nemoc a mnohá soužení. A zase bývá, že
mnohému hříšníkovi se dobře daří. Proto někdy sobě
myslí nemoudří lidé, že Pán Bůh není spravedlivý,
není dosti moudrý, nemiluje všech lidí, nebo že Bůh
nespravuje světa. — Na posledním soudu se ukáže,
proč jisté věci se staly, že Bůh řídil a vedl k do
brému (73.), proč hříchy dopouštěl (74.), — ukáže se
nejvyšší spravedlnost, láska a moudrost Boží. Vede-li
se na zemi hodným a spravedlivým lidem špatně,
budou jistě na věčnosti odměněni za to, co dobrého
učinili a zlého přetrpěli. Sesílá-li Bůh na sprave
dlivé soužení, nemoci atd.„ nečiní toho, aby je
trestal, nýbrž aby je zkoušel, jak jsou stáli a trpěliví
a tuto trpělivost jednou jim odplatil. — Mnohý hříšník
koná někdy přece něco dobrého, a za to jej Bůh od
měňuje již zde na zemi, protože na věčnosti nedostane
odměny za svoje dobré skutky a za zlé bude sprave—
dlivě trestán. Na soudě obecném se zjeví, proč Bůh
tak činil, či zjevena bude jeho moudrost.

Ad 2. Když Pán Ježíš učení své hlásal, dobrodiní
prokazoval a zázraky činil, mnozí lidé nechtěli v něho
uvěřiti; ano fariseové, zákonníci a židovští kněží ne—
náviděli ho, tupili jej, za hříšníka vyhlašovali a všelijak
pronásledovali. I za našich časů jsou lidé, kteří Pána
]ežíše neuznávají za Syna Božího a Spasitele světa,
nemiluji ho, neděkují mu, neklanějí se jemu, ne
oslavují ho. Až se na posledním soudu objeví Pán
Ježíš jako Bůh ve slávě a velebnosti, poznají všickni
lidé, že Ježíš je pravý Bůh a náš Vykupitel; tehdáž
bude za Syna Boží/zo uznán a oslaven ode všech lidí.
Ad 3. Mnozí lidé činí na světě mnoho dobrého,
ale skrytě tak, že o tom nikdo neví.
Na posledním soudu budou dobré jejich skutky a
ctnosti celému světu zjeveny, a tak nabudou lidé dobří
před celým světem zaslouženě ctz'. — Mnozí lidé do
pouštějí se hříchů tajně, o kterých mimo Boha nikdo
se nedoví; leckterého hříšníka považují lidé za ctnost—,
ného a spravedlivého, chválí a ctí jej. Na posledním
soudu objeví se všechny jejich nepravosti před celým
světem a tak budou zahanbeni—r:dojdou zaslouženě/zo
zalzanbem'.

Potom

se zhrozí hříšník, až bude na po—
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sleduz'm soudu státi před vševědoucím a spravedlivým
soudcem.
Pamatujte, že Pán ]ežíš bude i vás souditi na po
sleduz'm soudu.
Naučení. Páu Yežz'š, který jako Vykupz'tel na svět
přz's'elclzudý a přebývá mezi námi skrytý v nejsvětější
svátostí, příjde jednou ve slávě jako přísný soudce.—
7aký soud vynese nad tebou.?

Osmý článek víry.
Přechod: V prvních sedmi článcích víry jsme se učili o Bohu
Otci a Bohu Synu. Víme a věříme, že Bůh Otec všechno stvořil,
zachovává a spravuje svět, že nám poslal Vykupitele ]ežíše
Krista. O Pánu Ježíši jsme se učili, že se vtělil, že učil, za nás
trpěl a umřel, vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, &že přijde
ještě jednou, aby soudil všechny lidi. —-Svým utrpením zasloužil
mím lla/"noumilost, (155) kterouž nám v církvi katolické uděluje
Duch svatý. O Duchu sv. a milosti Boží budeme se nyní učiti
podle 8. článku víry.

I77. lak zni osmý článek viry?
Osmý článek vz'rý zm': » Věřím v Duc/za svate'lzox

I78. Kdo jest Duch svatý?

Duc/z sv. jest:
třetí božská osoba;
pravý Bůh;
“
FNB—“

Utěšz'tel, které/zo 7ežz'š Kristus církvi sve' poslatz' slz'bz'l.

Ad 1. a 2. Duc/z sv. jest osoba. Co jest osoba?
(Vz'z do../) Člověk jest osoba lidská, Bůh jest osoba
božská. Duc/z sv. jest tedy také osoba, a to třetí božská
osoba. 0 Duchu sv. tvrdíme, že je také pravý Bůh.
Ze tomu tak, učil sám Kristus Pán. Když sliboval
apoštolům, že jim pošle Ducha svatého, pravil, že je
Duch" sv. naučí všeliké pravdě. Všechny pravdy
jsou však “toliko Boku známy, tedy jest z' Due/z sv.

pravý Bůh.
1) V pz'sme'sv. se nazývá Duc/z sv. výslovně Bobem.
Vypravuje se nám (Sk. ap. 5.), že první křesťané
v ]erusalemč byli vespolek živí jako bratři a sestry.
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Mnozí prodávali pole a domy, a peníze utržené dávali
sv. apoštolům, aby z nich udíleli chudým. Též jistí
manželé Anauz'a'š a Safíra prodali své pole, ale tajně
podrželi sobě něco peněz, jež byli utržili; ostatek
přinesl Auauz'a'š sv. Petrovi a řekl, že dává všechny
svoje peníze. Ale sv. Petru dal poznati Duch sv., že
Auauz'a'š nedal všech peněz, a že lhal. Proto řekl
jemu: »Ananiáši, proč jsi dopustil ďáblu, aby svedl
srdce tvé, abys lhal Duchu svatému? Nesetkal jsi lidem,
ale Bo/zu. Uslyšev Auauza'š slova ta, padl na zem a
umřel.
Sv. Petr tedy pravil, že Auauz'oís' chtěl oklamati
Duc/za svaté/zo, a pak nazývá Ducha sv. Boltem, řka:
»Nelhal jsi lidem, ale Bohu.c
(:) Písmo sv. přičítá Duchu svatému božské vlast
uostz'; nazývá jej na př. vševědouoz'm. »Duclz zpytuje
všecky věci, také z' hluboké věci božské; a těclz věcí,

které jsou Boží, žádný nepoznal, leč jen Duch Boží“
(I. Kor. 2, 10. II.), t. j. ví všechno, vi i, co jen Bůh
ví, proto jej vševědoucí. — ?e věčný: »Na počátku
Duch Boží vznášel se nad vódami.a (I. Mojž. 1, 2.) —
Jest všemohoucí: »Všecko působí jeden a týž Duch,
rozděluje jednomu každému, jak chce. (I. Kor. 12,--11.)
*.')Ale písmo sv. přičítá Duchu svatému nejen božské
vlastnosti, nýbrž božské skutky. Tak praví na př.,
že člověk jest skrze Ducha sv. znovuzrozen k bohu—
milému životu, který jej hodným činí dosáhnouti krá
lovství nebeského (jan 3, 5.), a že »skrze ně/zo býváme
vs'z'ckuz'posvěcením (I. Kor. 6, ll.) Poněvadž skutky
tyto jen Bůh může činiti, a písmo sv. praví, že je Duc/z

svatýPčinil,
jest Duch
svatý pravý
Bů/z.sv. jest každé
E) Pa'u ýežz's'
sám vyznal,
že Duch
z božských osob roven. Když na př. iozkázal křtíti,
pravil: »Křtěte je (všecky národy) ve jménu Otce
i Syna i Ducha sv.“ Proto se modlíme v apošt. vy
zua'uz' vz'rý: »Věřím v Boha, Otce Všemohoucího . . .
I v Ježíše Krista . . . Věřím v Duo/za svaté/to . . .c Po

něvadž Duch svatý jest Bůh, náleží jemu táž úcta, jako
Otci a Synu, a písmo sv. dokonce praví, že »rou/za'm'
proti Duc/zu svatému nebude odpuštěuo, aut v tomto
věku, ani v budoucz'm.< (Mat. 12, 31.—32.)

Ad 3. Duc/z svatý jest Utěšitel, které/zo Pa'n řežz'š
poslatz' slíbil. Pán ježíš sám slíbil, že pošle Utěšitele
Ducha svatého (jan 14, 16.), aby těšil je, církev svatou
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a každého věrného křesťana. Duck so. těšil so. apoštoly,
když od židů byli pronásledováni. A kterak je těšil?
Vzbuzoval v nich pevnou naději, že přes všecka proti
venství přece šťastně vykonají, co jim přikázal Pán
ježiš; vléval v srdce jejich svatou radost nad tim, že
mnozí židé a pohané uvěřili v Pána Ježíše; těšil je,
že za všecky svoje práce a za svoje veliká utrpení
dojdou přehojné odplaty v nebi.
Duch sv. těší všecka církev svatou podobně, jako
těšil apoštoly. Těší všecky věrné křestany; v každém
utrpení, v každém pokušení vzbuzuje v srdcích
naději, že Bůh'zase pomůže a naše utrpení obrátí
k dobrému; že pokušení každé přemůžeme a srdce
čisté zachováme; že dosáhneme již na světě a také
po smrti, co nám Bůh slíbil; vlévá svatou radost
v srdce naše nad tím, že jsme údové církve svaté,
dítky Boží, vykoupenci ježíše Krista a dědicové krá
lovství nebeského.

I79. Proč se jmenuje třeti božská osoba Duch »svatýc ?

Třetí božska' osoba jmenuje se Duc/z »soatýc, protože
na's posoe'enje a všecka radost od ní pocka'zí.

Duck svatý nazývá se »soatýa nejen proto, že jest
jakožto pravý Bůh nejvýš svatý, ale zvláště proto,
poněvadž nás posvěcuje, t. j. očišťuje nás od hříchů
& posvěcuje.

ježíš Kristus nás vykoupil skrze svoje umučení a
svou smrt a dobyl nám hojné milosti Boží. Duch sv.
bere ze zásluh Kristových a rozděluje duším věřících,
aby se od hříchů očistili, dobré milovali a činili, zlého
pak nenáviděli a se varovali. So. Pavel piše: »Vsetko
působí jeden a týž Duck, 704
děluje jednomu každenzn,
jak c/zce.<<(I. Kor. 12, II.) Odtud se nazývá Duch sv.

také roza'avatelem milosti Božz.

l8 .= Kdy poslal ležiš Kristus cirkvi své Ducha svatého?
Ýežz'šKristus ýoslal církvi soe' Duc/za svatí/io de
sa'te'ko dne po smím nanebeostonpení, o slavnosti letnic,

když se ukázali oknwíjazykom" nad hlavami apoštolůo.
('Hod Boží svatodnšnzí)
Vypravuj dle biblicke' děje/brazy.
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Když sestupoval na apoštoly Duch sv., povstal
prudký vítr. Proč sestoupil Duc/z sv. za prudkého
větru? Aby apoštolové poznali, že Duch szz. sestupuje
na ně a jaké milosti jim nese. Co vítr a bouře působí,
dobře víme. Bouří se čistí vzduch, vítr odhání škodlivé
páry, které se ve vzduchu shromažďují a zdraví našemu
škodí. Bouře, která povstala, když Duc/z sv. sestoupil,
naznačovala tedy také vnitřní'očištění, naznačovala, že
Duch sv. očišťuje duše apoštolův.
Duc/z w. sestoupil také ve způsobě o/mz'výchjazyků.
Oheň měl naznačovati působení. Ducha svatého. Co
působí oheň? Svítí, zahřívá, čistí, sílí a utvrzuje; pla
men ohně vznáší se vzhůru. Oheň tedy svítí,- tak
i Duc/z sv., který v podobě ohně se ukázal, osvítil apo
štoly. Dříve nemohli mnohým věcem porozuměti, které
jim Kristus ohlašoval; ale když Duch sv. přišel, osvítil
je tak, že dokonale porozuměli všemu, co od Krista
Pána slýčhali, a že náležitě poznali učení jeho. —
Oheň za/zřz'vá. I apoštolové byli Duchem svatým za
hřátí a rozníceni láskou k Bohu a ku bližnímu. Mysl
jejich vznášela se od té doby ku věcem nebeským,
a byli by také rádi všechny lidi, ke Kristu Pánu obrá—
tili. — Oheň čz'stz'.Někdy \'ídáte, že kovář dává nečisté,
rezavé železo do ohně, aby se v něm očistilo. Tak

také Duch w. očistil apoštoly od všelikých chyb,
které tenkráte ještě na sobě měli. (Někdy se na př.
ještě mezi sebou přeli, toužili po přednosti, byli hně
vivi, atd. Po seslání Ducha sv. vady tyto již na nich
nebyly.) — Oheň také sz'lz'a utvrzuje,- mnohé věci
vohni tvrdnou, na př. hlína. Tak i Duc/z sv. apoštoly
posilnil, utvrdil a upevnil. Před sesláním Duc/za svaté/zo
byli bojácni, ze strachu se zavřeli, by jim židé nemohli
uškoditi. 52). Petr ze strachu třikráte zapřel Krista
Pána,a všickni apoštolové opustili Mistra svého, když
byl jat na hoře Olivetské. Tak byli slabí a tak se báli;
ale Duch sv. je tolik posilnil, že potom beze strachu
veřejně kázali. —

Duc/z „w. sestoupil na apoštoly ve způsobě jazyků.
Jazykem mluvíme, jazyk tedy také naznačuje řeč.
K čemu ustanovil Kristus Pán apoštoly? Aby šli do
celého světa a učení jeho hlásali. A proto byli by
apoštolové nemohli učení Ježíše Krista ve světě roz
hlašovati, kdyby byli neuměli mluviti rozličnými jazyky,
kdyby byli neznali řeči rozličných národů. Toho dne,
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kdy Duc/z szz. sestoupil na apoštoly, bylo mnoho tisíc
lidí z dalekých krajin v ]erusalemě, a ti mluvili roz
ličnými jazyky; ale když sv. apoštol Petr počal hlá
sati učení Krista Pána, všickni mu přece rozuměli.
Apoštolové tedy uměli najednou všechny řeči. I my
se můžeme naučiti nějaké cizí řeči; ale dlouho to
trvá, nežli se naučíme. Duc/z sv. učinil, že apoštolové
hned uměli řeči, kterým se nikdy neučili, daljim dar
cizích jazyků; proto se tedy objevil Duch sv. ve způ
sobě jazyků, aby se ukázalo, že uděluje apoštolům
dar

rozličných

řečí. ') — ————

Na památku sesla'm' Duc/za sv; ustanovila církev
svatá slavnost“ svatodušm', 50. den po vzkříšení a 10.

po nanebevstoupení Páně. Touto slavností připomíná
se nám nekonečná láska třetí božské osoby &přehojné
milosti a dary, kterých nám Duc/z sv. uděluje. Těchto
darů jest nám nanejvýš třeba, proto máme za ně
prositi. Církev katolická chce dále touto slavností nás
povzbuditi, abychom milosti a darů Ducha sv. nále
žitě užívali a duše své posvěcovali. Proto se uděluje
sv. biřmování také zvláště v době svatodušní.
V sobotu před svátky svatodušními ustanoven jest
také půst, aby věřící na přijetí Ducha sv. se přípravo
vali. V tu sobotu světívá se také křestnívoda, poněvadž
za dávných dob uděloval se dospělým katechumenům
slavně křest svatý v tento den.
Voda naznačuje nám velmi vhodně púsobmz'Dzzclza
svaté/za. — Voda očzst'ujž; Duch sv. očišťuje též mi
lostí svou duše naše od hříchu. —- Voda občerstvuje;

podobně občerstvuje nás i Duch sv. milostí svou
v rozličných strastech života. —- Voda zúrodňujc zemi,
aby vydávala hojnější užitek; Duch sv. činí také duše
naše způsobilé ku konání ctností a dobrých skutků.
Voda Izasí plzeň; milost Ducha svatého hasí v nás
oheň hříšných žádostí. — — —
Apoštolové potom kázali každý den a činili.také
zázraky jako Pán Ježíš. Den ode dne přihlašovalo
se více lidí za křesťany; za krátký čas bylo v]erusa—
lemě mnoho tisíc křesťanů.

*I8I. Kterak působil Duch svatý v apoštolech?
V apoštola/L působil Duc/z svatý takto:
') jak. Proch. 1. p. 159.
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. posvětil je;
. osvítil a posilní! je,
. dal ]zm cim razlz'čnýmzjazyky mluvz'tz, zázmky čzm'tz
a Manga/mm neomylně lzla'satz.
Ad 1. a 2. Duch sz. je posvětil, osvítil a posz'hzz'l,

Caron

to všechno jsem vám vyprávěl podle podobenství větru,
ohně a jazyků. (Opakuj !)

!

Jak neohroženěapoštolové lidem kázali, vysvítá z následujícího:
Když židovští kněží a úředníci viděli množství lidí na ká
zání sv. apoštolů se shromažd'ovati, dali sv. apoštoly zavříti
do žaláře. Druhého dne tázali se jich: »Jakou mocí aneb
v kterém jménu učinili jste to (uzdravili jste člověka chromého)>
Tedy w. ] e'l/ naplněn jsa Duchem svatým řekl: »Vejme'nu
Pána Maýr/la705156Kl mta .rtojz'tento sd; avý pz'ea' vámi. . Vidouce
stálost Pet/ozvu a Fanova přikázali jim kněží, ab už neučili
o Pánu Ježíši. Ale .rzr.Pct; a fan jim řekli: »Su te, zdali to
spravedlivo jest, abychom vás více poslouchali, nežli Bohařc
Kněží jim pohrozili velikými tresty, budou-li zase kázati, a pro
pustili je ze žaláře. ') Když pak přece kázali, divy a zázraky
konali. byli pak všichni uvrženi do vězení. Ale anděl Páně
v noci otevřev dveře u žaláře, vyvedl je a řekl: :]dčte do
chrámu a hlásejte lidu slova života. I vešli ráno do chrámu
a učili zástupy. Druhého dne, když se vysoká rada znovu sešla,
s hrůzou přišli strážcové žaláře a oznámili, že žalář jest prázdný.
Nevěděl nikdo, co se s apoštoly stalo. Ale tu přišel jeden
člověk a oznámil: »Aj muži, kteréž jste vsadili do žaláře, jsou
v chrámě, stojíce a učíce lid . . . . Přivedšc je postavili je
v radě. I otázal se jich kníže kněžské, řka: »Přikázali jsme
vám, abyste neučili v tom jménu, a aj naplnili jste Jerusalem
učením svým: a chcete na nás uvésti krev člověka tohotOc.
Odpověděl pak Pclr a apoštolové řekli: » Více:lušz'paJ'lozm/zati
Balm, než lz'Ka'zcI pukali hněvem (knížata kněžská), a chteli je
zavražditi. Tedy povstav v radě jejich jeden l'ariseus jménem
Gamalzel, rozkázal, aby na malou chvíli vyvedli ty lidi a potom
zastával se apoštolů. Knížata povolili jemu, dali nejdříve apo
štoly zmrskati, aby je zastrašili, a propustili je, rozkázavše
jim znovu, aby již ve jménu Ježíše Krista nemluvili. Ale oni
se radovali, že mohli pro Krista trpčti a nepřestávali v chrámě
a po domech

učiti. ———

Ad 3. Svatí apoštolové uměli tedy rozličnýmijazyky
' mluviti. Ale to vše ještě nestačilo. Pomyslete sobě, že
by k nám přišel obyčejný, neučený člověk, rybář
a začal kázati: »Vaše náboženství není pravé; neznáte
pravého Boha. Bůh mě k vám poslal, abych vás na
učil jej dobře znátilx Co bychom si o takovém člo
věku pomyslili? Věřili bychom mu hned.> Nikoli!
'Právě tak bylo i za časů sv. apoštolů. Začali lidem
.) Skut. apošt. 4.
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kázati, že nemají pravého Boha; chtějí-li býti spasení,
že musí uvěřiti v toho, který byl na kříži přibit a na
něm také zemřel. ,_
jestliže tedy měli lidé apoštolům uvěřiti,bylo třeba.
zázraků, podobně jako Pán Ježíš činil zázraky, aby
mu lidé uvěřili. Proto jim dal Pán Ježíš moc zázraky
kouatz'.

.S'v.1)elr a jazz vstoupili do chrámu. ——
A muž nějaký, jenž

byl chromý od narození, sedával u dveří chrámových, aby
prosil za almužnu těch, kteříž do chrámu vcházeli. Ten uzřev
Petra (2 7:21:11prosil jich, aby mu almužnu dali. I pohleděv
naň .rzr.Petr řekl: »Hled' na nás!: A on pevně hleděl; tušil,
že jistě něco dostane. I řekl Petr: >Zlata a stříbra nemám,
ale co mám, to tobě dám. Ve jménu ]ežíše Krista nazaretského
chod'h A ujav jej za ruku, pozdvihl ho, a hned byl zdráv.
I vše] s nimi do chrámu, chodě a chvále Boha l).

*I82. Kterak působí Duch svatý v církvi?

V církví působí Duch svatý takto:
1. učí :: řídí ji,“
2. rozdává skrze uz' sve' milostí.

Ad 1. Kristus Pán přislíbil, že Duch sv. zůstane
s církví až do skonání světa, když řekl apoštolům;
»Utěšitel pak Duch svalý, ktere/zožpošle Otec ve jme'uu
me'm, teuť vás naučí všem věcem a připomene vám
všecko, cožkolí jsem mluvil váma (Jan 14, 26.), t. j.
Duch sv. bude vždycky s vámi i s vašimi nástupci,
papežem, biskupy, a že udělovati bude vždycky milosti
a dary své v církvi všem údům.
Působení Ducha sv. se tedy nevztahuje toliko na
jednotlivé lidi, nýbrž na celou církev. Duch sv. učí
celou cír/eev neviditelným způsobem po všechny věky.
Duch sv. učí všecku církev svatou, t. j. osvěcuje ná—
stupce sv. apoštolů, nejvyšší hlavu, a biskupy v církvi,
aby se v učení Ježíše Krista mýliti nemohli. Ale Duch
sv. učí talee' věřící a osvěcuje rozum jejich, aby nále
žitě poznali a za pravdu měli, co jim kněží káží. —
Duch sv. řídí církev, t. j. činí, aby se v církvi dálo
vše v náležitém pořádku dle vůle Boží, ku spáse věří
cích. 2) A Duch sv. bude ji tak říditi až do skonání
světa. Když sv. apoštolové v 7erusalemě na sněmu
') Skut. apošt. 3.
2) Srovnej otázku 72.!
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shromáždění věřícím jisté předpisy dali, řekl so. Petr
»Vzdělo se Duc/zu svatmm z' náma — jakoby byl
řekl: »Duch svatý nám to vnukl abychom vám
předpisy tyto dalix.
Ad 2. Due/z sv. rozdává skrze církev so. sve' milostí.
Již prve jsem vám pověděl, (otázka 155. ad B.) že Pán
Ježíš nám zasloužil Izojne'milostí, kteréž nám vcírkvi
katolické uděluje Duch svatý. Duch sv. z těchto zá—
sluh Kristových pravověrným křesťanům rozdává v cír—
kvi skrze kněžstvo a také skrze modlitby a dobré
skutky věřících. Zásluhy Kristovy můžeme sobě
představiti jako moře, z něhož vybrati všecku vodu
není možno. Z toho moře zásluh Kristových dodává
Duch svatý milost Boží v církvi katolické: skrze
mši svatou, skrze svátosti, skrze žehnání & svěcení,
skrze dobré skutky věřících. —
I ti, kteří církvi sv. nenáležejí, mohou obdržeti od
Ducha sv. milosti, avšak nedostává se jim jich s tou
jistotou a tak mnoho, jako členům církve svaté. —
Až dosud jsme se učili,'jak působí Duch sv. v církvi;
dále učí katechismus, jak působí Duc/z svatý 'o nás.
*I83. Kterak působí Duch svatý v nás?
V nás působí Duc/z svatý takto:

1. posvěcuje nás milostí posoěcu/ící;
2. pomáhá nám milostí pomáhající;
3. uděluje nám svýclz darův.
Duch svatý působí v nás podobně, jako působil ve

svatých apoštolech. Kterou první milost dal apdštolům?
Posvětil je, dal jim posvěcujíeí milost; skrze tuto mi
lost je očistil od hříchů, učinil je Bohu milé. I nás
posvěcuje Duch sv. skrze posoěeujícímz'lost. Vám všem
dal Duch sv. posoěeujíeí milost, posvětil vás na křtu
svatém.
Co jest mílostposvěeujíeí?
Milost Boží vůbec') jest všeliké dobrodiní, kteréž
nám Bůh prokazuje. Učili jsme se, že nám nejvýš
dobrotivý Pán Bůh dává všecko, co máme, že my lidé
si nemůžeme ničeho na Pánu Bohu zasloužiti. Dal
nám život, zdraví, pokrm, rozum, pamět, zrak, sluch,
sílu atd. Když nám Pán Bůh dary dává, prokazuje nám
') Dle Dr. Ant. Skočdopole

>Vypr. katech.c I., p. 264 et seq.
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jimi dobrodiní, neboli milost. To všechno jsou dary
přirozená, t. j. takové, kterých potřebujeme ku svému
životu na zemi. Kromě darů přirozených jsou ještě
nadpřirozené dam/, t. j. takové, kterých nám třeba,
abychom se Bohu líbili a do nebe přijíti mohli.
To jsou vyšší dary, jimi býváme k vyšší hodnosti, takřka
k hodnosti andělů povýšeni. Že nám Pán Bůh poslal Syna
svého, že Kristus Pán za nás umřel, aby nás vykoupil, že
ustanovil mši svatou, sv. svátosti a t. d., — to jsou nadpři
rosemz'dary, protože nám pomáhají ku spasení věčnému.

Milost Boží, o které se v katechismu mluví, jest také
nadpřirozený dar.
íkáme, že milost je dar vnitřní,
protože jest to dar duše. A co působí? Působí v duši
odpuštění hříchů, duši očišťuje a posvěcuje.
Když přicházíme na svět, nemiluje nás Pán Bůh,
poněvadž máme na duši hřích Adamův, kříok dědičný.
Avšak poněvadž nás Pán ]ežíš vykoupil, navracuje
nám Duch svatý posvěcující milost na křtu svate'm
a Pán Bůh nás miluje.
Tuto milost posvěcující ztrácíme těžkým hříchem.
Když andělé ztratili posvěcujíoí milost, nemohli jí
znova obdržeti, poněvadž jim Bůh neposlal Vyknpz'tele.
Lidem však Duch sv. navracuje posvěcujíoí milost pro
zásluhy Ježíše Krista, t. j. proto, poněvadž za nás Pán
Ježíš trpěl a umřel, nás hříchů a trestů za ně zbavil.
Posvěcující milosti dosahujeme na křtu svatém, ale
jsme-li tak nešťastni v pozdějším věku, že hříchem
se o ni připravíme, můžeme jí znova nabyti skrze svá
tost pokánz', t. j. když se skroušeně vyzpovídáme a za
hříchy dosti učiniti chceme. Kdo _ve svátosti pokání
obdržel posvěcnjz'cí milost, jest zase čist na duši, Bůh
ho má rád, člověk takový stává se dítkem Božím
a dědicem království nebeského.
Jsou kameny vzácné, které broušením nabývají lesku a krásy,
a potom do zlata nebo stříbra na prstenech, náušnicích, na
korunách císařských a královských se zasazují a draze pro
dávají. Říkáme jim drahokamy. Dokud drahokam není broušen,
bývá špinavý, neúhledný, bez krásy, nemůže se do zlata nebo
stříbra zasaditi ; nikomu se nelíbí a tak ani do prstenu ani
do koruny si ho nikdo zasaditi nedá. Těm drahokamům po
dobna jest duše lidská. Má-li duše na sobě hřích těžký, jest
nečista, ohyzdna, bez krásy, nelíbí se Bohu,“nemůže v tomto
stavu přijíti do nebe mezi svaté; jest jako nebroušený draho
kam. Jestliže jí však udělí Duch sv. posoěoujíoí milost, stává
se čistá, svatá, líbí se Bohu a může do nebe přijíti.
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2. Duc/z w. poutá/zá mim mz'lostz'pomá/zajícz', 1)t. j. osvě—

cuje (z sz'lz'nás, abychom poznávali a činili, co by ku

spasení duše naší sloužilo.
Učili jsme se, že dědičný hřích rozum prvních rodičů
zatemnil, tak že nemohli Boha a vše vůkol sebe do
konale poznávati; vůli naklonil ke zlému, t. j. raději
konali zlé než dobré. A poněvadž hřích tento přešel
na všecky lidi, přešly i všecky tyto následky na nás.
Proto, kdyby Pán Bůh nepomáhal našemu zatemnělému
rozumu a naší slabé vůli, nemohli bychom ani dobře
poznávati, ani žádati a činiti, co ke spasení duše naší
slouží. Duch sv. nám pomáhá skrze milost pomáhající.
Osvěcujc zatemnělý rozum náš, abychom poznávali,
co by ke spasení duše naší sloužilo. Když jest ve
světnici temno, rozžehá matka světlo; při tom světle
pak vidíme, co kde jest, a jaké to jest. Beze světla
bychom neviděli, za temna (když je tma) potřebujeme
světla. A podobně jest i s rozumem naším. Zatemně
lým rozumem nemůžeme dobře poznávati Boha ani
nemůžeme dobře poznávati, co jest dobré a co zlé.
Milost pomáhající jest jako světlo, kterým se osvěcuje
náš rozum tak, že můžeme poznávati Boha, dobréi zlé._
Duch sv. posiluje, neboli sílí naši vůli. Vůle každého
člověka jest více nakloněna ke zlému, nežli k dobrému.
Skrze milost pomáhající posiluje Duch 52).naši mílí,
abychom činili dobré, i když nám to za těžko přichází,
a abychom se zlého varovali, třeba by se nám sebe
více líbilo, chtělo zlé činiti.
Duch sv. posiluje nás skrze milost pozná/zajíci také
tím způsobem, že duši naší poskytuje útěchy v rozma
nitých souženích a strastech vezdejšího života; proto
se také nazývá Utěšz'telem. Voláme k němu v písni
svatodušní :
Těšz'telem zveme tebe,

tyť jsi dar od Otce s nebe,
zdroj jsi živý, láska, plamen,
nadšenosti svaté pramen.
Příkladem u vzývání Ducha sv. jsou nám .r21.1nučenm".cz
Když byl .rv. Vavřmec na železný rošt položen a na něm pečen,
tu ohnivý plamen pronikal kůži, svaly, krev i kosti jeho, pů—
sobě mu hrozné bolesti, ale v srdci jeho planul onen nadpři

rozený žár víry a lásky ke Kristu Ježíši, kterým naplňuje
srdce zbožná v útrapách Duch svatý. Zdálo se, jakobv od—
') Dle Dr. Ant. Skočdopole

»Výpr. katech.:

I. p. 264 et seq.
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počíval na měkkém mechu, chystajc se k občerstvujícímu
spánku. Když takto poležel na jedné straně, a tělo jeho již
na polo uškvařeno bylo, řekl, jakoby žádných bolestí ani ne
cítil: »Dejž mne, katane, (Valerián 253—60) obrátiti; na této
straně jsem již dosti upečen. ') — Muka snášel radostně. Tak
i my \'šeliké strasti máme statečně snášcti.

A za tu milost máme Ducha sv. často prositi., Či
níme tak nejlépe modlitbou: » řz'ja';sv. Duše! Naplň
srdce atd.: (Katechis. p. 203.)
Bůh uděluje každému člověku milost pomáhající,
spravedlivému, aby ve spravedlnosti setrval, a hříšní
kovi, aby se na pravou cestu obrátil. Kdo milosti té
nepřijímá, sám jest vinen, že bude zavržen. Bez mí
lostl Boží nelze člověku spasení dojítz'fl)
Proste každého dne o tuto milost Pána Boha mo
dlitbou: »Přz'jáj sv. Dušee, a vzpomínejte, že čeho
nám Pán Ježíš dobyl, neboli zasloužil přebolestnou smrtí
tou, to že Duch svatý přivlastňuje každému člověku
skrzeposvěcujícía pomáhající milost Boží. Kdyby Duch
sv. nerozdával ze zásluh Pána Ježíše, nic by nám ty
zásluhy platny nebyly. Opakuji: »Bez milostí Boží nelze
člověku spasení a'ojítz'a. —

3. Kromě milosti posvěcující a pomáhající uděluje
Duch svatý dary, jež obyčejně »a'arove'Ducha svatá/zoe:
se nazývají.

ĚI84. Které dary zvláště jmenujeme „dary Ducha svatého“?
»Darj/ Ducha svaté/zoe, jmenujeme zvláště dam/,
kterými nás Duch svatý nahloňuje, bychom jeho osví
cení ochotněpřijímali, jeho vnuknutí poslouchali, a tak
ve ctností dokonaleji prospívalz'.
') »Církevvvítězná III., p. 421.:
*) Tomáš .S'títný ve svém naučení o věcech křesťanských užívá
krásného podobenství (vzhledem na milost), a míst: a stromu. Člověk
bez milosti jest strom bez mízy a t. d. Míza působí život a ovoce
(dobré skutky). Kořen získává mízu stromu, bez kořene nemůže mízy
míti. Kořen však působí, když slunce Duch svatý hřeje, začíná pra
covati, rozdává, co kořen získal, rozvádí po jednotlivých ratolestech
stromu. — Jiný obraz o milos/z"boží nám poskytuje voda. Dar boží
jest chléb, vzduch, voda. Voda jedna a táž více věcí působí: očišťuje
od skvrn, živí jako nápoj (nevydržíme několik dní bez vody) a napa
ma'luí nám při užitečné práci ve mlýně. Vodajest dar Boží přirozený,
očišťuje nás, živí nás a napomáhá nám.
Tatáž milost jest ta, kteráž nás posvěcuje a nám napomáhá.
Tatáž voda nás čistí, živí & napomáhá, jest k životu a k práci ne
vyhnutelně potřebná.
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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Osou-enim rozumíme jasné poznání těch věcí. kte—
rým jsme nerozuměli, nebo také ony dobré myšlenky,
jež nám Duch svatý dává.
Vnuknutz' Ducha svatého jest pobídka, abychom
dobré věci konali. Ony dary Ducha svatého, jež duši
naši nakloňují, ochotnu činí, aby osvícení a vnuknutí
Ducha svatého ráda přijímala, nazýváme »dmy Ducha
svaté/zon Protože nás tyto dary nakloňují, abychom
osvícení a vnuknutí Ducha svatého rádi přijímali, po
máhají ovšem i k tomu, abychom ve ctnostech pro—
spívali, t. j. abychom čas od času lepší, ctnostnější
a Bohu milejší byli.
Písmo sv. uvádí »soámero darů Duc/uz svaté/zoe.

I85. Kteří jsou darové Ducha svatého?
Darová Duc/za svatá/zo jsou .

dar moudrosti ,'
dar rozumu ,'

dar rady;
. áár
áár
dar
. dar

sowewpe

sily ,'
umění,'
pobožnosti ,'
bázně Boží.

I86. K čemu nám pomáhá dar moudrosti?
Dar moudrosti nám pomáhá le tomu, byc/zam Boha
z;jeho volebnosti a dokonalosti poznávali, jemu se po—

.áivooáli, jej milovali a všecko podle toho poznání a
milování posuzovali á cenili.
Vpísmě sv. (Num. S.) se vypravuje, že kázal Bůh Mojžíšovi,
aby do stánku úmluvy byl postaven veliký zlatý svícen, na
němž by sedmero lamp ustavičně svítilo. — So. [.rz'dor a již
před ním sv. Cyril! Fer. praví, že tento zlatý sedmihranný
svícen značí Duc/ia w. a .redmero jeho darů. A tak tomu

skutečně: milost, světlo, teplota, jasnost a požehnání vycházejí
z Ducha svatého. Ale toto světlo, tato jasnost, toto blaživé
žehnání jest na sedmero darů Ducha sv. rozděleno. ——
První dar jest dar mozzdroxlz'.Tímto darem poznáváme veleb—
nost Boží a božské dokonalosti. Dar mozuz'rodi člověka osvě—
cuje, aby poznal, že milost Boží, ctnost a věčná blaženost

mají větší cenu, nežli všecky statky pozemské. Dar tento na
bádá nás, abychom si Boha zamilovali a všeho se v stříhali,
co by nás od něho odvrátiti mohlo. Sv. Aloz'rbyl nejš astnější,
když se svého titulu vévodského a statků pozemských vzdal.
So. Slanzlrlao nebyl statků & radostí pozemských žádostiv,
pokládal je za nepatrné a říkával: »Určenjrem ku věcemvyššímu
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|87. K čemu nám pomáhá dar rozumu?
Dar rozumu nám pomáhá h tomu, bychom ve smysl
pravd sz'ate' víny h/onb vníhalí.
Darem tímto pomáhá nám Duch sv., abychom stále doko
naleji poznávali, co nám o Bohu a svatých tajemstvích víry
naší zjeveno bylo. Tento dar tak osvěcuje člověka, že mnohý
prostý katolický křesťan lépe rozumi pravdám svatého nábo
ženství, než učení mužové, kteří daru toho nemají.

I88. K“čemu nám pomáhá dar rady?

Dar rady nám pomáhá h tomu, bychom :; pochybných
a těžkých případech volí/í, co se Bohu líbí.
Někdy nevíme, co máme činiti a čeho zanechati, abychom
duši své neuškodili. V takových případech nám neumějí ani
naši přátelé poraditi; ale Duch svatý uděluje nám daru raa'y,
abychom poznali, co jest ku spasení duše naší a co by nám
škodilo. jako ve vojsku, byť i dobře spořádaném a statečném,

jest rady
třebadával,
k vítězství
výborného
vojínyužívati,
vedl,
jim
tak také
iest námvůdce,/jenž
rady ucha by
svatí/to
abychom duši svou spasili.

I89. K čemu nám pomáhá dar sily?

Dar síly nám pomáhá

cestě hu spasení přemáhalz.

lz tomu, byc/zam obtíže na

Daru tohoto jest nám nevyhnutelně třeba, neboť neposta
čuje, abychom zlé od dobrého uměli rozeznávati, nýbrž aby
chom také měli sílu zlého se varovati a dobré konati. Mnozí
znali a věděli, co jest dobrého, a přece neměli síly, aby je
konali. — Tak posilnit Duch svatý apoštoly. Měliť dle rozkazu
Páně hlásati učení jeho po celém světě. Ale to bylo s velikými
překážkami spojeno. Židé i pohané je pronásledovali, katané
je týrali a konečně usmrcovali. Ale apoštolové to všecko trpě
livě snášeli, poněvadž byli posilnění Duchem svatým. — Po
dobně sílil Duch svatý sv. mučeníky.

I90. K čemu nám pomáhá dar uměni?
Dar umění nám pomáhá k tomu, bychom o věro
hodnosti zjevených pravd pel/něho přesvědčení nabyli
a poznali, co jest nám činiti a čeho zanechatz'.
Damn umění pomáhá nám Duch svatý, že nejen věříme,
ale také rozumem poznáváme, proč pevně a na jisto věřiti
můžeme. Učí nás Duch svatý dále tímto darem věděti, kterak
máme Bohu sloužiti, a kterou cestu máme voliti, abychom
došli spasení. Darem tím nás činí také schopny k poučování
bližních.
13*
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I9I. K čemu nám pomáhá dar pobožnosti?

Dar pobožnosti nám pomáhá k tomu, abychom ]: Pánu
Bohu vždycky dětz'nnou mys! na jet/o ááz/alz'.
Pobožný jest, kdo po Bohu touží, rád na Boha myslí, rád
mu slouži a rád se modlí. Darem tímto činí nás Duch svatý
schopny k pravé pobožnosti, abychom v modlitbě a službách
božích měli zalíbení, rádi se věcmi svatými zanášeli a také
při práci Pána Boha z mysli nespouštěli. Příkladem jest nám
sv. Václav a sv. Anežka.

I92. K čemu nám pomáhá dar bázně Boží?

Dar bázně Boží nám pomáhá h tomu, bychom z úcty
h velcbnostz' Boží všeho se vystřz'halz', co by se Bohu
nelz'bzlo.

Bázeň tuto má, kdo se bojí, aby Pána Boha hříchem
neurazil. I hodné děti, které rodiče své opravdu mi—
lují, bojí se jistě, aby jich nepohněvaly a neurazily. —
Když _?oscf egyptský byl v domě Putzfarově, a man
želka Putifarova jej sváděla k ošklivému hříchu,zvolal:
»Ktcrah bych mohl tahovou ncšlechctnost učiniti a hře
šz'tz'proti

Bohu svému./><

Duch sv. se zobrazuje (ot. 136. ad 3.) v podobě
holubice, poněvadž se v podobě holubice zjevil po
křtu Pána Ježíše. Vyobrazením tím se nám oznamuje,
že Duch sv. má zvláštní zalíbení v čistotě a nevinnosti,
jakož iv lásce, pokoji a mírnosti, čehož všeho vzorem
jest holubice.
Nezapomeňte nikdy, že ode křtu sv. jste chrámy
Ducha svatého. Chovejte si duši svoji čistu. Poslou
chejte vnuknutí Ducha svatého, abyste se Pánu Bohu
vždy líbiti mohly. 1) Přečteme slova naučení v kate—
chismu.
Naučení. »New'te-Zz'ž,v<
praví apoštol národů ([. Kor.
3, 16.), »že chrám Boží jste, a že Duch Boží přebývá
ve vás?“ Poznávcj z toho, že i ty chrámem a přz'bythem
jsz' Ducha svatého, a zachovej srdce své vždy čisto a
nevz'nno! Vžyvej také Ducha svatého z; každé důležité
.) Za jednu uovenu před svátky svatodušními, anebo po nich.
udělují se odpustky sedmi let a 7 kvadragen denně, a jednouplno
mocne odpustky po přijetí sv. svátostí a modlitbách na úmysl sv.
Otce. Plnomocné odpustky mohou se teprve na Boží Hod svatodušní
získati, aneb v oktávě na to. (Lev XIII. 1897.)
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příčine' a poslouchej ochotně jeho vnuknutí; »nebo kteří—
koli duchem Božím vedeni bývají, tiť jsou synove'
Božím (Řím. 8, 14.)

Devátý článek víry.
Přechod: Ježíš Kristus přinesl nám s nebo pravdy sv. víry
a dobyl nám milostí, abychom dle učení jeho živi býti & ži
vota věčného dosáhnouti mohli. Milosti tyto nám uděluje
Duch svatý skrze církev svatou, která slove i katolická neb
obecná. O te'to církvi učí 9. článek víry.

I93. lak zni devátý článek viry?

Devátý článek víry zní:
svatých

»Svatou církev obecnou,

obcování. <<

'

Pravil jsem, že se budeme v 9. článku víry učit!
nejdříve o církvi obecné neb katolické.

l94. Co jest cirkev obecná nebo katolická?
Církev obecná nebo katolická jest viditelná společnost
všech pravove'řících křestanů, kteří jedno učení vyzná
vají, jedněch svátostí užívají a římského papeže za
svou nejvyšší viditelnou hlavu uznávají.

Církev jest viditelná společnost. ]istý počet lidí,
kteří se scházejí, by se na př. o něčem radili, jak mají
jednati, nazývá se společnost. Vy chodíte do školy,
abyste se společně učili, jste také společnost. V obci
shromažďují se občané, scházívají se, aby se 0 po
třebných věcech poradili,— činí také společnost. Ale
která společnost se nazývá církev .PKatechismus praví,
že církev jest společnost křesťanská. Ve škole je spo
lečnost žáků, církev jest společnost křesťanů.
Kdo se nazývá křesťan.? Křesťan jest každý, kdo

jest pokřtěn. Ale ke společnosti, kterou.nazýváme
církví katolickou, nepřináležejí všickni křesťané. Církev
katolická jest shromáždění neboli společnost pravo
ve'řících křesťanů.

Pravověřící jest ten křestan, který věří,co jest pravé,
tedy věří, co Kristus Pán učil, a to všecko, & tak, jak
Kristus Pán učil. Pravověrnými křesťany jsou, kteří
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jedno učení vyznávají a jea'ne'c/z svátostí užívají, a to
těch svátostí, které Kristus Pán ustanovil.
Pravověřící křesťané nazývají se též údové církve
svaté. Vy všichni jste údové církve; celá církev jest
jako jedno tělo.
Ale v každé společnosti musí býti představený,
neboli hlava, aby se ve společnosti té zachoval po
řádek. Iv katolické církvi musí tedy býti nějaký
představený, nějaká lzlava, kteréž všickni poslouchají.
Všickni křesťané, kteří náležejí k církvi katolické,
uznávají za nejvyššího představené/zo, neboli za nejvyšší
hlavu, římského papeže, t. j. vědí a věří, že papež jest
nejvyšší pán v církvi. Sídlí v Římě, proto římský.
Za první nejvyšší hlavu církve své ustanovil Kristus Pán
sv. Petra; když ak sv. Petr v Rímě zemřel, byl biskup,
který po něm v Ifímě následoval, tedy jeho nástupce, zase
nejvyšší hlavou celé církve. A tak jest to posud. Rz'mslzýpapež
jest nejvyšší hlavou všee/z pravověřících křesťanů po celém
světě. Sluje hlavou viditelnou, protože ho můžeme viděti. Ne
m'ditelfzáhlava církve jest jcžíš Kristus.

Slovo papež znamená tolik jak otec. Tak se nejvyšší
hlava církve nazývá proto, poněvadž o všechny věřící
starati se má jako dobrý otec.
Církev katolická jest vidíte/ná společnost; jmenuje
se tak proto, že můžeme viděti křesťany, ze kterých
se skládá, nebo kteří k ní náležejí.
'
Společnost pravověřících křesťanů nazývá se církev
obema' nebo katolíc/ea', protože církev tato jest od
Krista Pána pro všechny lidi a pro všechna místa
ustanovena.
V kostele bývají také pravověrní křesťané shromážděni;
tvoří společnost, ale nikoli obecnou. Obecná církev jest společ
nost všee/tpravověřících křesťanů. Všichni pravověrní křesťané
po celém světě, kteří římského papeže uznávají za nejvyšší
hlavu, přináležejí ke katolické církvi, jsou jejími údy. Všickni
jsou jako jedna velká rodina, která má jednoho otce. Otcem
tímto je římský papež.

Když už víme, co církev jest, budeme se dále učiti,
kterak byla založena a kterak zařízena jest, čili 0 za
ložení a zřízení jejím.

1. O založení a zařízení církve.
I95. Kdo založil církev?

řešíš Kristus založil církev.
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Ježíš Kristus založil církev, t. j. jest její původce,
zakladatel. Před ním církve katolické nebylo.
I96. Kterak Ježíš Kristus založil církev?

7ežíš Kristus založil církev takto .“
. shromažďoval

kolem sebe věřící ,"
. vyvolzl z nzc/z dvanáct apoštolův a oa'evzáal jzm svůj
trojz úřad. učztelský, kněžský a královský nebo pa
stýřský,
00 . ustanovil
místo sebe apoštola Petra za nejvyšší vz'áí—
telnoa lzlavu církve, sám pak zůstal klavou její nevi
[OI—l

a'z'telnon.

(Svátky svatých apoštolův)
Ad 1. Pán řešíš shromažďoval kolem sebe věřící,
t. j. Pán ježíš hlásal, neboli kázal učení své. Ti, kteří
v něho uvěřili ajeho se přidržovali, byli jeho učeníci
a jmenovali se věřící.
Ad 2. Z těchto věřících vyvolil si Pán Ježíš dvanácte
mužů za apoštoly, t. j. za své posly Čl poslance, kteří
by po jeho nanebevstoupení kázali, čemu on sám učil,
a jak lidi vykoupil. Aby všecko učení Pána Ježíše po—
znali, zůstávali celá tři léta s Pánem Ježíšem. Za ten
.čas všecko slyšeli, čemu Pán ]ežíš učil, viděli jeho
zázraky, jeho umučení a smrt, viděli jej vzkříšeného
a na nebe vstupujícího. Nežli vstoupil na nebesa, dal
jim všecku moc, kterou sám měl, odevzdal jim svůj
úřad učitelský, kněžský a královský nebo pastýřský.
Stalo se to takto. ') Když se Pán Ježíš ukázal apoštolum
ponejpn, řekl jim: tynka mne poslal Otec, tak i ja' posílám.
míse. K čemu poslal Bůh Otec Pána Ježíše na svět? Aby pak
mohl lidi vykoupiti, k tomu měl moc od Boha Otce, jakož
i řekl apoštolům při zjevení čtvrtém: »Da'na jest mz“všelz'ka'
moc na nebz í na zemi:. Pán ]ežíš měl k tomu moc, aby lidi
vykoupil. Co jest to, že měl moc.> To jest, že mohl činiti,
čím by lidi vykoupil, a že to všecko bylo lidem platno u Pána
Boha. Nyni dal Pán ]ežíš apoštolům všecku tu moc, kterou
měl sám, aby místo něho činili, čeho lidem ku spasení treba jest

Když Pán ]ežíš se apoštolům po čtvrté zjevil, řekl
jim:
Dána jest mi všelíka' moc na nebz z na zemz.(
»?a'ěte po všem světě,»učte všecky národy, křtěte je ve
') Dle Dr. A. Skočdopole »Vyp. katech.c p. 274.
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jměnu

Otce i Syna i Ducha svate'ho, a učte je za—

ehova'vativšecho, cožholi jsem přikázal vám.: — »Kdo
uvěří a se pokřtili da', bude spasen; kdo neuvěří, bude
zatracenur — »Aj, já s vámi jsem po všechy dny, až
do shona'ni světa.<
Kolik věcí velel Pán Ježíš apoštolům? Předně, aby
všude hlásali, že On jest Syn Boží a zaslíbený Mes—
siáš, že trpěl a umřel, aby všecky lidi vykoupil; po
ručil jim, aby kázali jeho učení, aby také učili všecky
lidi to zachovávati, což On přikázal — úřad učitel
shý. —-Velel jim za druhe', aby hřtili, aby lidem hříchy
odpouštělí, aby mši sv. obětovali a lidem svátosti
rozdávali; vímeť, že při poslední večeři jim dal moc
a také přikázal, aby chléb a víno přeměňovali v tělo
a krev jeho, a že v den vzkříšení svého jim řekl:
»Komu hříchy odpustíte . . .a — úřad kněžský. — Pán
]ežiš velel apoštolům za třetí, aby věřící spravovali.
Svatí apoštolové měli spravovati neb říditi věřící, t. j.
dávati jim přikázaní a zákony, jako král dává podda
ným. On řekl jim: »Cožholi sva'žete na zemi, bude
svázáno i na nebi a eožholi rozvážete na zemi, bude
rozva'za'no i na nebi.: Svázati a rozvázati znamená
dávati zákony, poroučeti a zakazovati. Apoštolově
obdrželi tedy moc dávati zákony. A jich zákony pla
tily tolik, jakoby dány byly s nebe od Pána ]ežíše.
Těmi slovy odevzdal jim Pán ]ežiš úřad královský
nebo pastýřský.
Ad 3. Ustanovil Petra za nejvyšší viditelnou hlavu
cířhve.

Praví se za nejvyšší. . . Slyšeli jste, že všickni lidé
v Pána Ježíše neuvěřili; z počátku nebyl počet věřících
valný. Ale počet tento pak vždy více vzrůstal. Po se
sláni Ducha svatého, když sv. Petr ponejprv kázal,
dalo se 3000 lidí pokřtiti; a když sv. apoštolové Petr
a _7an uzdravili chromého, zase mnozí uvěřili v Krista
Ježíše. Tito všichni měli jedno učení, užívali jedněch
svátostí ——
měli vše, co od Krista Pána bylo ustano
veno. Když pak sv. apoštolové se rozešli a hlásali
učení Krista Pána také v jiných městech a krajinách,
zakládali také v jiných městech takové křesťanské
obce, které se nazývaly církve. Nyní říkáme farní
osady, kolátury. Každá taková osada nebo církev měla
některého apoštola za svého představeného, neboli za
svou hlavu, za biskupa. Tak měla na př. obec kře—
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sťanská v ]erusalemě za hlavu či biskupa sv. apoštola
_*)/aéuba,obec v městě Efesu sv. apoštola ?ana atd.
Ti kázali učení Krista Pána, udělovali sv. svátosti,
sloužili mši svatou, nařizovali, co mají věřící činiti.
Když pak apoštol chtěl jinam odejíti a jinde učení
Krista Pána hlásati, ustanovil někoho jiného místo
sebe za svého nástupce za biskupa a posvětil ho na
ten úřad. A když umřel některý biskup, byl také
zase někdo jiný biskupem na jeho místo ustanoven.
Tito nástupcové svatých apoštolů jmenovali se tedy
biskupové. Aby všecku práci trojího úřadu svého za
stati mohli, světili apoštolové a biskupové kněze a
filmy za své pomocníky a dávali jim část té moci,
kterou sami od Pána ježíše neb od apoštolů měli.
Všechny jednotlivé obce křesťanů byly dohromady
sv. církev obecná. A jako každá měla svou hlavu,
tak měly vespolek zase jedno/zo nejvyšší/to představe—
ne'lzo,jednu nejvyšší viditelnou hlavu, hlavu nade všemi
křesťanskými osadami a jich hlavami. Tou byl nejdříve
sv. Petr. Budeme se učiti, kdy Pán ]ežíš sv. Petra za
nejvyšší hlavu církve celé ustanovil.
' Ještě vysvětlím dříve . . . viditelnou hlavu.
Nejvyšší hlava a nejvyšší pán a král církve jest
vlastně Kristus Pán, poněvadž ji On založil. Kristus
Pán jest nyní mezi námi neviditelné přítomen a proto
říkáme: Kristus jest neviditelná hlava air/eve.
Že ale církev svatá jest viditelná společnost všech
pravověřících křesťanů, jest jí třeba viditelne' hlavy,
nejvyššího pána, který by ji řídil a spravoval.
Kristus Pán ustanovil za nejvyšší viditelnou hlavu
církve sv. Petra. Rozkázal, aby sv. Petr ve jménu
neboli na místě jeho (jako jeho zástupce) celou církev,
všechny pravověřící křesťany spravoval.

*I97.Kterými slovy ustanovil Ježiš Kristus apoštola Petra
za nejvyšší hlavu cirkve?
?ežis' Kristus ustanovil apoštola Petra za nejvyšší
hlavu cirkve těmito slovy .“ »Ty jsi Petr (tojest skála),
na te' slea'le vzdělám církev svou a brány pekelné ji
nepřemohou. A tobě dám klíče království nebeského.

A cožbyskoli svázal na zemi, bude svázáno i nauebi;
a cožbyskoli rozvázal na zemi, bude rozvázáno i na
nebia. (Mat. 16, 18. IQ.) — »Pasiž beránky me' . .
Pasiž ovce me./<: (jan 21, 15. 17.)
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Na cestě do krajiny města Caesaree Filippovy otázal
se Pán Ježíš učeníků svých: »Kým praví-lidé býti
Syna člověka? (Za koho mne lidé mají?) A oni od
pověděli: »Někteří fřanem Křtitelcm, jiní Elz'ášem, jiní
7e7'emz'a'še7/z,nebo jedním z proroků. Pán ježíš se jich
pak tázal: »Vy pak, kým mne býti pravíteřa A tu
odpovídaje Šimon Petr, řekl: »TyIjsi Kristus, Syn
Boží!a A Pán Ježíš mu na to odpověděl:
»Blaho—
slavený jsi, Šimone, synu Jonášův; nebo tělo a krev
nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích.
A já pravím tobě: Ty jsi Petr (to jest skála), atd.
Těmi slovy přislíbil Pán Ježíš Petrovi, že jej usta
noví za nejvyšší hlavu církve (slíbil mu nejvyšší moc
v církvi).
Spasitel přirovnává církev svou k budově, k domu.
Staví—lise dům, třeba jest nejprve se starati, aby po
ložen byl pevný základ. Jsou—lipevné základy, bude
i celá budova pevně státi. Kristus Pán postavil církev
svou na pevný základ, na skálu. »Ty jsi Petr (skála),
a na té skále vzdělám církev svou, a brány pekelné
nepřemohou jí,: znamená: Jako při domě jest základ
věc nejprvnější &nejpotřebnější, tak budeš i ty v církvi
mé nejpřednější, budeš hlava její. A tato církev bude
tak pevná, že jí ani brány (moci) pekelné (t. j. ani
nejmocnější nepřátelé) nepřemohou.
»Tobě dám klíče království nebeské/zora Tuto nazývá
Pán Ježíš církev »kra'lavstvz' nebeské“ ; dříve ji přirovnal
k domu; sv. Petr má klíče od domu toho. — V každém
domě má klíče hospodář anebo kdo jest na místě
hospodáře. Hospodář jest nejpřednější v domě, může
v domě poroučeti, má v moci své všecko, což v domě
jest. Klíče jsou znamení moci a vlády v domě; kou
pí-li někdo dům, odevzdá mu klíče ten, od něhož jej
koupil. Co tedy to znamená, že Pán ]ežíš pravil
Petrovi: Tobě dám klíče království nebeského? Zna
mená to, že Petr jest nejvyšší hlava v církvi, že v ní
,má všecko spravovati a říditi a všem věřícím poroučeti.
Konečně řekl Kristus Pán sv. Petrovi: A cožbyskolz'
svázal na zemi, bude svázána z' na nebi; a cožbyskolz'
rozvázal na zemi, bude rozvázáno i na nebi.
Svázatz' a rozvázatz' znamená, dávati zákon. Tato
moc byla sice též ostatním ,apoštolům udělena, ale
svatému Petru byla odevzdána moc nad apoštoly.
Sv. Petr měl říditi a spravovati všechny věřící; měl
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dávati zákony pro celou církev; svatého Petra chtěl
tedy Kristus Pán ustanoviti za nejvyšší hlavu církve
své; jemu chtěl odevzdati svrchovanou moc v církvi.
A tuto moc odevzdal mu před svým nanebevstou
pením, když k němu pravil: »Pasz'z' beránky me',pasíž

ovce mea —
(Vypravuj nejprv tento děj dle biblické dějepravy.
Zde přirovnal Pán Ježíš církev svoji ke stádu oveček
a beránků, sebe pak k pastýři. Beránek jest mladá
ovečka. Beránek poslouchá a následuje ve všem ovečku,
neboť jest to jeho matka. Beránky rozuměl Pán Ježíš
věřící; ovečkami rozuměl apoštoly. Pásti znamená
starati se, spravovati. Pasiž beránky mé, znamená tedy:
»Spraouj věřící me'a, pasiž ovce mé znamená: »Spravuj
me' apoštoly/a.)

So. Petrooz' svěřen byl nejvyšší úřad pastýřský, a
on jej také vždy vykonával. On řídil volbu apoštola
JWatefje;on počal na den seslání Ducha sv. první ká
zati, on předsedal na sněmě ]erusalemském atd.
Ostatní apoštolové uznávali též Petra za nejvyšší hlavu.
So. Paz/el přišel do jerusalema, aby se představil sv.
Petrovi. V písmě sv. jmenuje se Petr vždy na prvním
místě, ačkoli nebyl ani nejstarší mezi apoštoly, ani
první k úřadu apoštolskému zvolen. 52).Matouš(10, 2.)
praví: »Pmmí, Šimon, jenž slove Petr,a—a dále již ne

praví: druhý, třetí atd. Někdy toliko Petr sám zejména
se uvádí; praví se na př.: »Petr 5 jedenáctz'c atd.“)
'ŽÉI98. Koy počali apoštolové

Krlsta?

vykonávati troji úřad Ježíše

Apoštolooe'počalz' vykonávali trojí úřad _“ř'ežz'še
Krista
po sesla'ní Duc/za soate'lzo, když Petr uprostřed apoštolů
poz/stal, učení ý'ežíše Krista hlásal, věřící kolem sebe

shromažďoval a je křtil.
Církev byla založena dříve, nežli Duch sv. na apo
štoly sestoupil; ale byla ještě jako tělo Adamovo,
dříve než mu Pán Bůh duši vdechl. Apoštolové ne
kázali, nekřtili, nesloužili mše svaté, církev byla jako
neživá. Duch sv. oživil ji; od té doby počali apošto
lové konati svůj úřad. So. Petr ještě toho dne počal
kázati, apoštolové pokřtili 3000 lidí. To byli první
') Dle Jak. Proch., u, p. 51.
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křesťané. (194.) Tito byli první obec křestanska'; měli
jedno učení, užívali jedněch svátostí, měli jednu oběť.
Sv. Petr byl jejich první představený, neboli papež.
Dle rozkazu Páně (»jdouce po všem světě kažte . ..
Mar. 16, 15.) hlásali apoštolové učení Kristovovzemi
židovské a křtili ty, kteří uvěřili. Po nějakém čase
rozešli se do světa, jenom jeden apoštol sv. Sfaleul)
zůstal biskupem v _?erusalemě. A tak se učení Kristovo
s pomocí boží rozšiřovalo dál a “dále, až se dostalo
v 9. století i k nám, do našeho království Českého.
Ve vlasti naší byli až do té doby skoro všickni oby
vatelé ještě pohané. Roku 845. dalo se sice 14 českých
pánů čili lechů pokřtiti na dvoře německého krále
(Ludvíka v Řezně); ale že nebylo .kněží, kteří by na—
ším praotcům učení Kristovo česky hlásali, nerozšiřo
vala se sv. církev u nás. Roku 863. přišli na Moravu
dva svatí bratří, Cyril! a Methodej. Ti kázali víru
jazykem mateřským, a Moravane' rádi uvěřili. Jednoho
času (r. 874.) navštívil český kníže Bořivoj moravského
knížete Svatopluka,(kterýž měl sestru jeho za manželku)
a dal se při té příležitosti od sv. Methode'je ve víře
poučíti a pak pokřtili. Ten měl za manželku šlechet
nou Ludmilu, která se dala brzy na to i se svým
služebnictvem také pokřtití. Od té doby se ve vlasti
naší sv. víra křesťanská rychle šířila. Sv. Met/zadej
posílal k nám kněží a také sám k nám přišel. Vypra
vuje se o něm, že i posvětil první křestamký c/zra'm,
jejž Bořivoj ke cti sv. Klementa na svém knížecím
sídle Leve'm Hradci (nedaleko Prahy) vystavěti dal. ——
Velíkých zásluh o rozšíření víry křesťanské si získala
kněžna sv. Ludmila; pro veliké ctnosti, jimiž se stkvěla,
aže svatě vychovala vnuka svého sv. Václava, nazvali
ji předkové naši matkou české země a české/zona'roa'a.

|99. Jak dlouho má církev trvati?
Církev ma' po vůli řežz'še Krista trvali ustavičně
až do skonání světa.

Církev katolická, kterou Pán Ježíš založil, potrvá tak
dlouho, jako svět; Pán ježíš to předpověděl. Poněvadž
jest Vykupz'tel všech lidí, i těch, kteří ještě na svět
přijdou, než bude konec světa, musí církev katolická
trvatí, aby všickni lidé spasení býti mohli. Trvání
církve až do skonání světa přislíbil Pán Ježíš, když

—
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Petioví pravil: »B7a'ný pekelne' jí nepřemo/zonc, t. j.
nepřátelé církve budou proti ní bojovati, ji pronásle—
dovati, ale nadarmo, církve nepřemohou, nikdo jí ne
zničí ——Jindy zase pravil Pán Ježíš k apoštolům:
»A aj, já s vámi jsem po všecky a'ný až do skona'ní
světaa. Může se státi, že některá země, celý národ od
církve odpadne, ale proto církev přece nezhyne, dokud
potrvá svět.
Slova Pána Ježíše nás naplňují velikou radostí. Ať
jsme pronásledováni jakkoli, ať církvi svaté se dějí
protivenství sebe větší, pamatujme, že »Pa'n _?fežíšjest
s na'mia, a že cirkvi své nedá zahynouti.

200. Kdo jest od smrti apoštola Petra nejvyšší viditelnou
hlavou cirkve?
Oa' smrti apoštola Petra jest římský papež nejvyšší

- viditelnou hlavou církve.

Když byl sv. Petr r. 67. v Římě ukřižován, nastou—

pil na jeho místo jiný biskup, jménem Linus; ten
přejal všecku moc po sv. Petru, a byl nejvyšší hlava
církve. A tak dálo se a děje pořáde. Biskupa římského
uznávali vždy pravověrní křesťané za náměstka Pána
Ježíše, za nástupce sv. Petra, a tedy za nejvyšší hlavu
církve. To se ukázalo brzy po smrti sv. Petra.
Mezi křesťany v K'omnt/zu povstaly rozepře. I poslali
k papeži do Říma, aby je rozsoudil. Proč neposlali
do Efesu, kde tehdáž ještě sv. apoštol _*řanžil? Proč
do Ríma, kteréžto město více vzdáleno bylo, a kde
tehdáž sv. Klement, třetí nástupce sv. Petra, byl bisku—
pem? To svědčí, že křesťané uznávali biskupa římského
za nejvyššího pastýře, za hlavu cele' církve. A podob
ným způsobem byl papež římský i v pozdějších časech
v pravé církvi vždy za nejvyšší hlavu uznáván.

izol. Proč je římský papež nejvyšší viditelnou hlavou cirkve?
Římský papež jest nejvyšší viditelnou hlavou církve,
protože apoštol Petr umřel jako biskup římský a tudíž
jeho řádným nástupcem jest římský papež.
Jakožto nejvyšší pastýř celé církve nazývá se biskup
římský také papež neb svatý Otec, náměstek Yežíše

Krista.

Papež znamená tolik, co otec. Nazývá se Otcem,
poněvadž v_šicknikřesťané dohromady jsou jako veliká
rodina, o kterou se římský biskup jako otec stará.
Sluje svatý Otec, poněvadž úřadjeho jest nade všechny
duchovní úřady svatý a poněvadž jest hlavou církve
svaté.
Nynější papež nazývá se Lev XII/. jmenuje se XIII.,
poněvadž před ním již “12 papežů bylo, kteří měli
jméno »Levc. Má u sebe rádce (72), kteří mu pomá—
hají celou církev říditi; ti jmenují se kardinálové.
Podobně iPán ježíš měl 72 učeníků. Sv. Otec Lev XIII.
jest již 255. nástupce sv. Petra.
\lodlete se za sv. Otce a ctěte jej jako vlastního otce.
Vždyť se o vás stará, jest náměstek Krista ježíše. Poněvadž
mu nepřátelé pobrali všechny jeho statky, věrní katolíci uklá
dají dary v penězích (svatopetrský haléř na podporu sv. the),
aby sv. Otec měl na platy svým pomocníkům a také missioná
řům, kteří v dalekých zemích rozšiřují církev svatou. .Kdo
mnoho peněz má, dává více, a kdo málo má, dává méně; imy
dávejme rádi.

202. Jak se jmenuje církev katolická, protože římský papež
jest jeji nejvyšší viditelnou hlavou?
Protože římský papež jest nejvyšší viditelnou lzlavou
církve katolz'cke',církev katolická jmenuje se take'cířkev

římskokatolická.

(Viz otázku 196, ad 3!)

Tímto jménem římsko-katolz'ckájest církev sv. po
jmenována, aby se rozeznala již dle jména jako pravá
církev ode všech jiných náboženských společností,
které si též název církve připisují. Nazývá se římskou,

"poněvadžŘjsou
její údové
jednostejnou
vírou a touž
hlavou v ímě sídlící
sjednocení.
Sluje katolickou,
že
rozšířena jest po celém světě.

203. Kdo jsou kromě papeže řádnými nástupci apoštolův?
Kromě papeže jsou řádnými nástupcí apoštolů bisku—
pove', kteří trvají ve spojení s papežem.

Každý biskup, který jest tak posvěcen, jak ustanovil
Kristus Pán, a jak sv. apoštolové biskupy světili, jest
řádný nástupce sv. apoštolů, jestliže uznává papeže
za nejvyšší hlavu a jest ho poslušen.
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Každému biskupovi se přiděluje jistý okres, jistá
krajina; v té jsou vrchními pastýři a konají svůj apo
štolský úřad. Taková krajina se nazývá a'z'ece'se.
Přední biskup v některé zemi nazývá se arcibiskup, metro—
polita, t. j. biskup hlavního města, kteréž obyčejně jest i nej
starší sídlo biskupské v zemi.
Rada biskupova jest biskupská konsistoř, sbor předních
kněží v diecési (obyčejně kanovníků, t. j. kněží ustanovených
při chrámě biskupském).

Velikou úctu mějte k svému biskupu a modlete se
za něho. Vždyť je nástupce sv. apoštolů, stará se
o blaho duší vašich jako otec.

*204. Jak se jmenuji papež a biskupové dohromady?
Papež a bz'skchove' dohromady jmenují 'se církev
učící na rozdíl od ostatních věřícíc/z, kteří se jmenují
církev slyšící.

Papeže s biskupy dohromady nazýváme církví učící,
poněvadž od Krista Pána obdrželi rozkaz a moc, aby
věřící učili, řídili a ku spasení vedli.

Všechny ostatní křesťany nazýváme církví slyšící,
poněvadž jsou povinni slyšetz' to, (poslouchati), věřiti
tomu a dělati to, co papež a biskupové jakožto učení
a vůli Ježíše Krista hlásají. jsou povinni papeže a bi
skupů poslouchati, chtí-li do nebe prijiti.
Církev učící a slyšící jest dohromady svatá církev
katolická.
205. Kdo podporuje biskupy v jejich úřadě?

Bís/zupypodporují v jejich úřadě hlavně kněží jím
podřízení.
Krajina, kterou biskup má spravovati, dz'ece'se,bývá
veliká; a protož nemůže on všem věřícím kázati, svá—
tosti udělovati atd. ]iž sv. apoštolové" světili sobě po
mocníky. A tak dělají až posud biskupové; ustanovují
ve městech a na větších osadách vesnických kněze,
aby věřící učili, svátostmi jim přisluhovali a o spasení
duší jejich pečovali. Tito pomocníci biskupů se nazý
vají duchovní správci, neboli faráři (děkani); také
oni mívají ještě jiné kněze ku pomoci, kata/zely
a kap/any.
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Kněží jsou biskupovi podřízeni, t. j. jsou povinni
biskupa za svého pána uznávati a jeho poslouchati.
Věřící farních osad jsou povinni v duchovních věcech
poslouchati svého fmáře, který u nich zastupuje bi
Skupa a je ku spáse vede. Věřící lid každé diecése
i s kněžími poslouchají svého lnskupá. Věřící celého
světa se všemi kněžími a biskupy poslouchají papeže.
Jsou tedy v církvi svaté dva stavy: stav duchovní a
stav světský. Ti, kdož církevní službě se oddati chtějí
a od biskupa k této službě přijati byli, náležejí k stavu
duchovnímu. Jsou to především kněží, biskupové a sv.
Otec. Poněvadž tito na úřad kněžský posvěcení byli,
tvoří oni stav kněžský.
Všichni ostatní členové církve svaté, ať jsou to
císařové, králové, knížata atd., náležejí stavu laiků,
neboli věřícího lidu. Ježto pak Kristus ustanovil, aby
papež s biskupy církev řídili a spravovali, jsou povinni
všickni věřící poslouchati svých kněží, biskupů a sv.
Otce. Tak ustanovil Pán ježíš.
jistě rozumíte již, jak vznešená jest moc papeže,
biskupů a kněží. Císařové, králové, knížata jsou jim
v duchovních věcech poddání. Kristus Pán pravil ku
svým apoštolům:
»Kdo vás slyšz', mne slyší; a kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdác Slova tato platí také
o nástupcích jejich. Oni jsou duchovní otcové; věřící
jsou jejich duchovní dítky. Protož, co čtvrté přikázaní
dětem ukládá, přikazuje se i věřícím, aby ctili, milo
vali a poslouchali svoji duchovní vrchnost.
Ciňte tak rádi, vždyť duchovní vrchnosti pečují a
vám pomáhají k spasení věčnému. Modlete ze za ně,
zvláště, aby Bůh hodně mnoho dobrých kněží vzbudil.
Naučeni. Měj vždycky ve veliká uctít/oslí sv. Otce,
papeže, a spojené s ním biskupy a kněze, a ochotně
jich poslouchej; neboť o apoštoleeh a jejich nástupcz'ch
platí slová Páně.“ »Kdo vás slys'z', mne slyší,“ a kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdác (Luk. 10, 16.)
'

2. O známkách církve.
Jsou křesťané, kteří nevyznávají pravého učení, jak
je Bůh zjevil a skrze katolickou církev předkládá.
V naší vlasti jsou to luteráni (evangelíci, protestanté),
kalw'uz (helveti). I oni jsou spojení v náboženských
společnostech a říkají, že oni jsou církev Kristova.

,
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Kdyby tyto společnosti byly opravdu církve Kristovy,
musilo by pravda býti, že Pán Ježíš všecky založil.
Ale Pán ]ežíš založil jen jednu církev, a jen jedna
může býti a jest pravá církev Kristova.
206. le—Iivíce než jedna pravá církev?

Pravá církev je toliko jedna, jzratože řešíš Kristus
tolika jednu církev založil.
Co jest křesťansky věřiti? jsou na světě křesťané,
kteří nemají za pravdu vše/zo, co Bůh zjevil a skrze

katolickou církev předkládá. Jmenují se protestanti
a rozkalm'cz'. Rozkolm'cz' jsou zvláště mnozí Rusové a

Srbové; ti nemají za pravdu, že Pán Ježíš ustanovil
jednu nejvyšší viditelnou hlavu církve, ale přece vy
hlašují se za pravou církev. Protestanti jsou několikeří,
víra jejich není všude stejná; jinak věří luteráni neb
augsburští, jinak kalvíni neb helveti, jinak anglikání,
jinak a jinak ještě jiní. Ti všickni jsou proti naší ka
tolické církví; luteráni vydávají se za pravou církev,
kalvinci, anglikáni také, a kdyby všickni pravdu měli,
bylo by sto anebo ještě více církví. Sami snadno po
znáte, že to býti nemůže, protože jenom ta jest
pravá církev, kterou Pán ježíš založil. Poněvadž ale Pán
ježíš jenom jednu církev založil, nemůže býti více,
nežli jedna pravá církev, a ty ostatní všecky, které si
dávají jméno církev, nejsou církev. Nyní již dobře
rozumíte, co katechismus odpovídá k otázce: 7e-lz'
m'a“ než jedna [zrat/a' církev.? Pravá církev je toliko

jedna. ')
') Kristus Pán založil jenom jed/m církev; proto mluvil též
vždy o _"/tduecírkvi Když přisliboval Pr'zt/o': nejvyšší moc, pravil:
»Ty jsi Petr (to jest skála), na té skále vzdělám (::/kw svouc. Ajindy
řekl: »Bude jeden ovčinec a jcden pastýřc. (Jan 10,16.l Mluví tu
jen o jedné církvi. — jindy zase pravil: »Zhřešil-li by proti tobě
bratr tvůj, jdi a potresci ho mezi sebou a jím samým. Uposlechne--li

tě, získal jsi bratra svého; pakli tě neuposlechne, přijmiksoběještě
jednoho, aneb dva, aby v ústech dvou nebo tří svědků stálo každé
slovo. Pakli jich n,euposlechne povčz rnkr'i, jestliže pak ani církve
neuposlechne, budiž tobě jako pohan a publikána. (Mat. 18, 15).
Kristus Pán tu nepraví, které církvi to má říci, nýbrž dí toliko:
»Pověz církvilc jen jed/m církev může býti pravá; neboť kdyby jich
bylo více, byl by musil Kristus Pán určití, lete/'e církvi se to má
říci — A sv. apoštol Paz/nl píše: »jeden Pán, jedna víra, 'eden křestc.
(Efess. 4, 3—
—.4) Jako jest jeden křest, kterým býváme o církve sv.
přijati, tak jest také toliko jm'na církev. — Církev se nazývá v písmě
P. Davidka: Methodický v_\'klad nového katechismu.
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Nějaký pohan chtěl býti křesťanem, a ptal by se,
do které církve by se měl dáti. Kata/tk by mu řekl:
»Přidej se k nám, naše církev jest pravá, od Pána
ježiše založená. Lutera'u by mu řekl: Ke katolíkům
se nedávej, tam není pravá církev; přidej se k nám,
my jsme pravá církev. Rovně by řekl lzelveta, anglz'kán.
Rus a Srl) by řekli: Naše pravoslavná, řecká církev,
jest pravá; chceš-li spasen býti, nedávej se ani ke
katolíkům, ani k luteránům, helvetům neb anglikánům,
ale příjmi viru naši. — Moudrý pohan by řekl: Všickni
stejně říkáte, že jenom jedna církev jest pravá, a každý
se zastáváte svojí církve; kterak mohu rozeznati, kdo
má pravdu, a která jest ta pravá církev? Což není
znamek, podle kterých by se prat-a' církev najisto
' poznati mohla? Slyšel jsem, že křesťané mají knihy
od učeníků ]ežíšových, jmenuji se evangelium; není
možná v evangeliu se dočísti, jaká byla, jaké vlast
nost:" měla církev, když ji Pán ježíš

založil.> Po

vězte mi tedy dle evangelia, dal-li Pán Ježíš své církvi
jisté vlastnosti čili známky, abych pravou církev po
znati mohl. — Tak by mluvil moudrý pohan; ptal
by se nejprve:

207. Po čem poznáváme pravou církev Kristovu?
Pravou církev Kristovu poznáváme po znám/each,
jež dal Kristus sve' ez'r/evz'.
Známkou vyrozumíváme tedy jisté znamení nebo
vlastnost, jíž se věc jedna od jiné rozeznává. Co zna
mená slovo vlastnost, vlastní slovo nebo přívlastek,
víte z mluvnice; znamená, jake' něco jest. Známky
církve jsou její vlastnosti. (Zlata má na př. jisté vlast—
nosti (známky), dle nichž je můžeme rozeznati _od mo
sazu. Peníze pravé lze rozeznati dle jistých známek
od nepravých, padělaných) Pravá církev se poznává
dle vlastností, kteréž má od Pána ]ežíše. Víme-li,
jakou církev založil'Pán ježíš, snadno poznáme, která
z nynějších společností křesťanských jest pravá církev
P. ježiše. jedna jistě jest pravá, protože Pán Ježíš
jednu církev založil a slíbil, že církev od něho zalo
žená bude trvati až do skonání světa.
Budeme se tedy nejprve učiti, které známky Pán
sv. (II. Kor. 11, Z.) :elzotz' Krista

Primu.

Choť však bývá toliko

jedpa, -—tedy může býti také jen jedna pravá církev.

—-mlm
jcžíš církvi své dal, aby ji možno bylo ““poznati.
Zároveň také seznáme a zradujeme se z toho, že jenom"

naše římskokatolická církev ony známky má, že tedy
ona jediná jest pravá církev Pánem Ježíšem založená.
Sv. Cecilie ]) pohnula v den svatby ženicha svého k tomu,
že se odhodlal býti křesťanem. Tenkráte byl nástu cem sv.
Petra papež (Srba/t I. K tomuto poslala sv. Cecilie lala/vlivu,
snoubence svého, aby od něho ve víře poučen & pokřtěn byl.
Než svatého Otce nebylo možno snadno naleznouti, neboť
byl čas pronásledování a sv. papež skrýval se v podzemních
chodbách mezi hroby mučeníků; s ním zdržovalo se tam
mnoho jiných mužů; zdaž bylo snadno poznati, kdo je papež?
,ivotopis sv. Cecilie vypravuuje otom dále: Valcriríu přišel
v místa ta a pravil ke křesťanum: »Cecilie poslala mne kvám,
abyste mně ukázali sv. biskupaa. A Valerián obdržev znamení,
nalezl .rv. Urbana. jaké to znamení bylo, ncvím,-— snad kříž,.
o tuto „rv. Cez-ilia Valoria'uu prokázala, to učinila všemu
lidstvu lásku boží. Láska Ježíše Krista knám bídným pohnula
ho, že založil a spořádal církev ku spáse všech lidí. K té
nás posílá jako Cecilia Valorz'zína )( sv. Urbanu. —
Než na bludných cestách životem daří se nám jako Valoria'nu.

On více mužů nalezl a my shledáváme více společností, které
církvemi Kristovými se jmenují. Která jest pravá.) -I 0 to se
postaral Pán, dal nám znamení, dle nichž bychom ji poznati
mohli. A které smí/nh jí dal?
Kříž nám připomíná čtyři známky. Kříž, ač na vrchu tři
ramena má, jest jedou; i pravá církev jest jedna. Kříž jest od
té doby, co Kristus na něm pněl, věcí .rvatou; i pravá církev
jest rvala'. Kříž do všech končin světa ukazuje. Postaven-li
na př. předem na západ, na východ ukazuje zadem; a rámč
pravé směřuje pak k severu, levé k jihu. Pro lidi všech uhlů
světa, ano i všech věků zřízena jest církev; jest tudíž obecná
či katolická. Kříž konečně, má-li státi vzhůru, musí míti základ;
tak i církev pravá spočívá na základě apoštolů, jest apoš/olrkzí.
tyři známky církve tedy jsou: jadzm, .rvata', katolická no!)
obor/ni a apoštolská.

20 8. Které hlavni známky dal Kristus své cirkvi?
Kristus dal své církvi tyto lzlavnz' známky ,' má býti:

jedna,
svatá,

katolická neb obecná,
+wwr

apoštolská.

———

20 99 Která církev má čtyři hlavní známky cirkve Kristovy?
Čtyři hlavní známky církve Kristovy má toliko
církev římskokatolická.
') Brynych: »Soust. kat. káz.c I., p. 208.
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V této větě jsou obsaženy dvěpravdy: 1. že římsko
katolická církev, t. j. ona, která má papeže římského
za svou nejvyšší hlavu ony čtyři hlavní známky má,
a 2. že jen tata církev je má, a žádná jiná náboženská
společnost na celém světě.

2l0. Po čem poznáváme, že církev řimsko—katolická jest

jedna?

Ze církev řz'msko-katolická jest jedna, poznáváme
po tom:
Nl—l

. že má jednu společnou nejvyšší lzlavu;
. že její údavc'jedna učení vyznávají ;: jedněch svátostí
užívají.

Ad 1. Kristus Pán založil církev jednu či jednotnou.
Tomu nasvědčuje písmo svaté') a celé zřízení církve
katolické. Neboť, aby se zachovala jednota v církvi,
dal jí Kristus Pán jednu společnou nejvyšší hlavu;
tato hlava byl sv. Petr a po něm jsou hlava papežové.
Všickni katoličtí křesťané po všem světě uznávají
římského papeže za nejvyšší viditelnou hlavu. Církev
katolická má též všude totéž zřízení: věřící spravují
kněží a biskupové, (jednota vnější).
Ad 2. Údové církve katolické mají jedno učení
neboli jednu víru a to učení, které Kristus Pán církví
své zůstavil. Vy na př. zde ve škole se učíte a v ko
stele slýcháte, že jest jeden toliko Bůh, ale že jsou
tři božské osoby; že Kristus Pán je pravý Bůh a
pravý člověk, že se za nás při mši svaté obětuje; že
Panna Maria je matkou Boží atd. A kdybystepřišli
do Ameriky, Austrálie anebo kamkoli jinam na světě,
všude byste slyšeli totcíš učení, spatřili byste, že se
tam slouží mše sv. tímtéž způsobem, jako u nás.
Pravá církev má jedny svátostí. — Vidíváte, že
u nás jsou děti křtěny, když povyrostly, biřmovány,
že věřící přijímají svátost pokání a nejsvětější svátost
Oltářní. Kdybyste přišly do krajin sebe vzdáleněj
ších, všude se tak děje mezi křesťany, mají 7 svatých
svátostí, táž přikázání atd. (jednota vnitřní).

Jednu společnou nejvyšší hlavu,jedno učení ajedněch
svátostí má tali/ea církev katolická. Jiné náboženské
') Viz otázku 206. a to poznámku.
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společnosti, které se též církvemi nazývají, nemají
společné nejvyšší hlavy; některé mají za nejvyššího
představeného světského panovníka, mají rozdílný počet
svátostí, rozdílné učení —- nemohou tudíž býti pravé
církve.
jednota církve katolické naplňuje nás útěchou :: rada:-tí.
jistý mladý muž vystěhoval se do Ameriky; doufalť, že tam
najde větší štěstí, jehož ve vlasti své darmo byl hledal. Když
vstoupil ponejprv na půdu americkou, byl všecek zaražen;
stálť tu samoten a opuštěn, nemaje přítele, s nímž by si mohl
pohovořiti. A nad to neznal ani řeči obyvatelů oné krajiny,
v níž se byl octnul. Zkormoucen chodil po ulicích města
(Nového Yorku), dívaje se na velkolepé stavby jeho. V tom
zaslechl hlas zvonu s věže jednoho tamějších chrámů. I vstou
pil do něho. A hle! kněz, oděn v roucho církevní, právě se
ubíral k oltáři sloužit mši svatou. Na kůru počalo se zpívati
Kyrie, a po Kyrie zapěl kněz slavně »Gloria in excelsis Deoc.
Mladý muž ten byl jat posvátným citem, a vzdával vroucí díky
Bohu, že i v cizině mluví k němu ústy církve svaté touže
řečí, jakou při službách božích slýchal v dřívější vlasti své.
Pln obdivu a útěchy zvolal v duchu: »O podivuhodnájednota
církve! Zlatých hor, jež jsem sobě sliboval,-jsem tu sice ještě
nenalezl, ale nalezl jsem dražší poklady; našel jsem i zde
svou víru a katolickou církev. Ona mi bude útěchou ve vše
likých strastech, které mne tu snad očekávají-. ')

2II. Po čem poznáváme,

svatá?

Ze církev
jm tom :

že cirkev řimsko-kátolická je

řz'ms/eo-Ízatolz'cká je

svatá,

jiozna'vcime

1. že její učení je svaté,“
. že vede údy sve' ku svatosti, a to prostředky svrchované
účinnými, zvláště svagýmí svátostmz;
. že jsou v m' vždycky svatí, ojejich-što svatosti i zázraky

|O

we'dčz'.

Apoštol národů sv..Pavel praví, že »A'rístus miloval
církev a tydal sebe same/zo za ni, aby ji paměti! a
byla svatá a zzep05/zvr1zčna.<(Efcss. 5, 27.)

Praví-li se, že pravá církev jest svatá, nesmíme tomu
tak rozuměti, jako by všickni údové pravé církve již
svatí byli, — mají se všickni snažili, aby byli svati;
mnozí se však nepřičiňují, a proto nejsou. To před
vídaje Kristus Pán, mluvil o pšenici a koukali na poli
svém, t. j. ve své církvi. Na jiných místech mluví
') jak. Proch. Il., p. 58.
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0 dob7ýc/z (: zlých,
m'lza atd.

0 lzostu nanmjz'cz'm razie/za svatá)

Že církev římsko-katalzc/ai jest řc'ata', dosvědčuje:
1. její watt učmz, t. j. učení, jež vede ku svatosti.
Všickni věřící, kteří dle učení toho žijí a jednají, do
cházejí svatosti. Církev sv. učí na př., že Boha máme
nade všecko a bližního jako sebe samého milovati;
učí, že i nepřítel jest naším bližním & že i jeho tedy
máme milovati; učí, že není na tom dosti, abychom
toliko věřili, nýbrž že třeba jest, abychom i.dobré
skutky konali atd. Til/3071.:
uá'uz'vca'ťjistě Á'nsvatosti.
2. Vale údy své Ím svatosti prostřed/q svrchované
účinnými, t. j. má prostředky svrchované účinné (nej
lépe působící), jimiž katolické křesťany podporuje
v jejich snažení, aby svatý život vedli a čím dále tím
více ve svátosti prospívali. Nejhlavnější prostředky
tyto jsou: mše sv. a sv. svátosti, zvláště svátost po
kání a nejsv. svátost Oltářní; modlitba, půst, almužna,
bratrstva, duchovní řády atd. Tím t'šz'm pamet'/ta'svým
údům účinně lm st'atosti.
3. Inení tudíž divu, že jsou v Cír/wi katolz'c/ce'vždy
svatí, t. j. lidé, kteří prostředků ku svatosti vedoucích
hojně užívali, život svatý vedli. Jména některých máte
v kalendáři zaznamenána. O jejich svatosti svědčí

i sázmkyt . j. na iejich přímluvu učinil Bůh zázraky
a tak dosvědčil, že skutečně jsou svatí
U jiných náboženský ch společností svatých nemáme.
Zakladatel jejich nebyl Kristus Pán ani žádný světec,
nýbrž hříšní lidé. Tak na př. protestanté nemají
žádných svatých; proto mají ve svém kalendáři naše
svaté. Ani o svém zakladateli nemohou říci sz,. Later,
poněvadž svatým skutečně nebyl. ——Učení protestantů
také nevede ku svatosti. Učí na př., že dobrých skutků
není ku spasení ani třeba, má-li jen člověk pevnou
víru, že může spasení věčného dojíti, byt' i skutky
zlé páchal; uči dále, že víra bez skutků k životu
věčnému dopomoci může atd. — Nemají od Krista
Pána prostřz'dků ku svatosti vedoucích. Ze sedmi
pramenů se katolíkoví prýští, co Naamovi ze sedmera
se obmytí v Jordáně — protestantům toliko ze dvou.
Oni mají dvě, myisedm svátostí.
Poněvadž jen církev katolická svatá jest a mimo ni
žádná jiná náboženská společnost, proto musí býti
toliko ona pravá, od Krista Pána založená církev.
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2I2. Po čem poznáváme, že církev řimsko-katolická jest

obecná?

Že církev řz'mska-katolz'cka'jest

obecná, pasnáva'me

po tom:
. že od času _?ežíše Krista 170 všecky doby trva
. že je způsobilá pajmoutz' v sebe všecky lidi a národy,
a že se 0 to také jiřz'čzňuje;
co . že jest
rozšířena jm všec/z dílec/z světa a ustavičně se
[\Di—l

dále rozšiřuje.
Kristus Pán ustanovil církev svou pro »všecky časy:,
pravil k apoštolům svým: »?a' s vámi jsem jm všec/my
a'uya. Od onoho okamžiku, kdy ji založil, nepřestala
ani na okamžik trvati a dle slov Páně bude trvati až
do skonání světa. Jiné náboženské společnosti známky
té nemají. Nepocházejí z časů apoštolských, nebývaly
vždy, nýbrž později byly založeny. (Na př. luteránská
založena byla v 16. století,

před tím nebyla ——ne

může tudíž.býti co do času obecná.
2. Církev řz'msko-katolická jest obecná, poněvadž je
způsobilá pojmoutz' v sebe všecky lidi a mieod). To
vysvítá ze slov Páně:

»?a'ouce, ucte všecky ua'fody. <<1)

Není tudíž jen pro Italiány, Francouze, Čechy atd.,
nýbrž pro všecky národy; není jen pro vznešené abo
haté, nýbrž pro lidi všeho druhu. — Jest také způso
bilá, t. j. může všechny lidi v sebe pojati — a při
c'z'ňuje se, aby všickni lidé katolickými křesťany se
stali. Za tou příčinou posílá i do krajin pohanských
missionáře, aby pohany do lůna jejího přivedli.

Církev římskokatolická jest obecná, poněvadž jest
rozšířena po všech dílec/t světa a ustavičně se dále
rozšiřuje. Není sice ještě rozšířena na všec/z mz'steclz
po celém světě; všickni národové nejsou posud údy
církve této. Kristus Pán sám ji přirovnával ku zrnu
1) Sv. lie/u_j přirovnává církev pravou sli/mi, an dí: »Jako
jedno a totéž slunce stvoření Boží \e \šem světě 05\ ěcuje: tak svítí
všude církev světlem pravdy a osvčcuje všecky lidia. Tímto sluncem
vcšk en obor zeme osvěcujícím jest fi;-krt- katolická. Odcjděte na
zápa až za moře odebeřte se na východ až do země inské, iděte
na jih do Afriky, ano až i do Australie: tam \šude lilásalo se .! hlasá
učení katolické; obyvatelé zemí vzdálených, ať ruclí, at' černi, jsou
katolíky. Zdaž jest nějaká náboženská společnost na světě, jež b\
tak
vyplnila]e'tudíž
rozkaz praní.
Páně ——
»7dozcce
lccte
Omi/adu, jako církev
katolická?
Brynych
1.,všecki2
p. 222.
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hořčičnému; měla malý počátek, ale učení její se dnes
hlásá po všech dílech světa; k tomu cíli vysílají se
kněží — missionáři ') do všech končin země. A tak se
bude díti po všechny časy, až se vyplní slova božského
zakladatele:

»A bude jeden ovčz'nec a jeden pastýř.<<

Jiné náboženské společnosti této známky nemají,
nejsou od Krista založeny, nejsou pravé. Povstaly
před několika stoletími a nejsou do všech dílů světa
rozšířeny; nejsou obecny, nemají této známky prave'
církve. Poněvadž obecnou jest jen církev řt'msko-kato
lz'cká, jcst ona jediná pravá, od Krista Pána založená
církev.
Nejjasnější

důkaz

pravosti

církve řzjnsko—katolz'cke'

podává konečně poslední známka: jest apoštolská.
2I3. Po čem poznáváme, že církev řimsko-katolická jest

apoštolská?
Že cz'ž'kev řz'msko-katolz'cká jest apoštolská,
váme po tomto.

pozná

. že její představení, papež a biskupové, řádnými jsou
nástupcz' všech svatých apoštolův;
color—

. že učí tomu, čemu učz'lz'apoštolové ,'
. že uděluje týte'ž svátosti, ktere'ž udz'lelz' apoštolové.

Její představení jsou řádnými nástupci svatých apo
štolův, t. j. papež jest nástupcem sv. Petra v Římě;
má jeho úřad imoc nad celou církví. Tento úřad
a moc obdržel řádným způsobem, t. j. takovým, jak
to Kristus ustanovil.'-') — Biskupové jsou nástupcové
ostatních sv. apoštolů, neboť obdrželi svůj úřad, svou
moc, své posvěcení od sv. apoštolů, jsou jejich ná
stupcové. Kristus Pán nařídil apoštolům, aby šli do
celého světa, a aby všude učení jeho hlásali. To sv.
apoštolové skutečně učinili a totéž činili po nich jejich
řádní nástupcové: bz'skupove'. Kristus Pán odevzdal
apoštolům trojí úřad: kněžský, učitelský a pastýřský
') »Obrázky : katolických missiz'c viz >Škola Božského Srdce
Páněc, roč. 1899! —
0

2) Nepřetržitou posloupnost římských papežu lze snadno doká
zati, poněvadž jména všech jsou v dějepise zaznamenána a zároveň
udána jest také doba, v níž církev katolickou spravovali. Nástupcem“
sv. Petra byl sv. Linus (r. 67.) po něm následoval Kletm- (r. 78.), po
tIŽDmto
Klement
va XIII.
-— [. (r. 91.), až to došlo na nynějšího sv. _Otce, papeže

a řekl jim: »Ýako mne poslal Otec, tak i já posílám
vás.: Sv. apoštolové zvolili si pak nástupce a ode
vzdali jim týž trojí úřad; řádní nástupcové apoštolů
činili pak totéž. Tak se to dálo vždy a tak se děje
i za našich dnů. Naší biskupové jsou tedy řááuí uá
stupcové svatých apoštolů.
Církev římsko-katolická učí tomu, čemu učili sv.
apoštolové.
Poněvadž církev katolická jeáz'ua' spočívá ua základě
apoštolů, učí tomu, čemu apoštolow" učili, uděluje t;?c/zže

sedm svátostí jako apoštolové, jest skutečne apoštolská.
Nižádná náboženská společnost nemůže se vykázati touto
7námkou; ani jedna nepochází od sx. apoštolů. Vjedenáctém
století povstala ecká z ní potom vyšla Ruská; v šestnáctém
stoleti povstala Kalvínská, LuteránskáaAnglikánská. Tenkráte
zajisté nežili apoštolové. Cařihradský biskup P/totz'us založil
Reokou, Kalvínskou

Kalvín, Lut/te7 Lutheránskou.

——Také

nemají celého učení apoštolů Proto ani jediná není apoštol
ská a nemůže býti pravá. ———

(Opakování všech čtyř známek.)
S7). Agatha zvolala před soudcem: »Urozeuá jsem
a z rodu vznešená/zo,jak celý rodokmen můj ukazuje.:
Tak může volatí í církev naše. Celý rodokmen její
ukazuje, že pochází od sv. apoštolův a tím i od Pána
]ežíše.
ZM. Co jde z toho, že jediná církev římsko-katolická má

hlavní známky církve Krlstovy?
Z toho, že jea'z'uá církev římsko-katolz'c/eá má hlavní
smím/ey církve Ií'rz'stoz/y,jde, že ona jediná je prat/ou,
od _*řežíše
((rz'sta založenou církví.

Milé děti! _Radujte se, že jste údové pravé církve.
Nikdy za svou pravou matku církev se nestyďte. Písmo
sv. praví: »Oko která se posmívá otci a které pohrdá
matkou svou, to ať vyklinou krkavci &snědí je mláďata
orlicenz (Přísl. 30,17.) Hajto jí, až dorostete. Modlete
se často za její rozšíření.
Naučení. Děkuj Bo/zu, že jsi a'ítkem Cír/we prat/c', a
modlí se často za obrácení bluáařít'o a uevěrcův !

3.0

úkolu církve.

Přechod. Až dosud jsem vám vykládal, kterak Pán ježíš
církev založil a jak ji zařídil. Nyní vám vysx čtlím k čemu ji
Pán ježíš založil, objasním vám úkol církve.
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2I5. K čemu založil Ježíš Kristus církev?
Ýežíš Kristus založí! Cír/zev,aby vedla lidi >z'ččnčmu
spasem.
Pán ježíš přišel na svět, aby všechny lidi předrahou krví
svou vykoupil a jim cestu do nebeského králoxsni ukázal.
Skrze svoje umučení a svoji smrt dob\l nám přemnohých
milostí. Aby člověk mohl spasen býti, jest povinen oněch
milostí, jež nám Kristus dobyl, si přivlastniti, musí onoho vy
koupení hodným se státi, zasloužiti si ho.
Aby tedy lidé až clo skonání světa ve víře Kristově byli
poučováni, svátostmi pcsvčcováni, po cestách spasitelných
vedeni, -—aby se stali účastnými jeho vykoupení. — k tomu
cíli založil Kristus církev. V církvi a skrze církev mohou
všickni lidé spasení dojíti.

2I6. Kterak vede církev lidi k věčnému spasení?
Církev vede lidi levčč/ze'mztspasení tím, ž tyka/táta
s pomocí Boží trojí úřad ?ežzíše Krista.: učitelský,
kněžský a královský.

Slovy: »7a/c0 mne poslal Otec, ta/e žja' posílám t'a'ss
svěřil Pán ježíš cirkvi své trojí úřad: učitelský, kněž—

ský a královský ncboli pastýřský. Na jeho místě
měli apoštolové lidi učiti, čemu mají věřiti, co konati,
na jeho místě mši sv. obětovati, sv. svátosti udělovati;
lidi řidití a spravovati (jako král svůj lid, nebo pastýř
své stádo) a tak do království nebeského je vésti.
Tento trojí úřad vykonávají duchovní vrchností od té
doby, kdy Pán Ježíš řekl apoštolům: »jdoucc do celého
světa učte . . _;„ vykonává úřad tento církev s Duchem
svatým, neboli s pomocí Boží.

2l7. Kterak vykonává církev učitelský úřad Ježíše Krista?
Učitelský úřad ýešz's'e Krista

zyleana't'á církev tím,

že učení Yežz'še Krista stá/e čisto a. neporušeno 346/20—
va'va', lzla'sa' a mik/(ída.

Czr/cezvučící, t. j. papež &biskupové zachoz'at'ánčem

Yežzse Arzsta čzsto a neporusena t. j. stará se a bdí,
aby k učení Pána ježíše nic přidáno neb od něho
ubráno nebylo, nýbrž aby stále bylo stejné. Totéž
učení, které kázal Pán ježíš a sv. apoštolové, hlásá se
lidstvu v církvi až podnes a tak bude se hlásati až
do skonání světa.

-—219—
Církev ]l/tíítí učení ježíše Krista ve škole, v kostele
atd. Hlásá učení Ježíše Krista skrze katechety dětem
ve školách, skrze kazatele v kostelích, skrze missionáře
pohanům. Církev také učení Ježíše Krista zylclu'dá,t. j.
ukazuje jasně, jak mu rozuměti máme. Mnohým věcem
v písmě svatém jest nesnadno rozuměti; Duch sv. osvě
cuje církev učící, aby všecko strate' učení dobře vy
kládala. Stalo se již mnohokráte, že učení muži vy
kládali některé učení sv. náboženství chybně _aže toto
chybné či bludné učení vydávali za pravé. Věřící
sami nemohli hned poznati, co jest čistá pravda a co
blud. Ale církev učící po každé vyložila, co pravda
jest, bludné učení zavrhla a věřící napomínala, aby
se ho chránili. A tak jest dosaváde. Církev učící pro
hlašuje, co jest zjevená pravda a co pravdě odporuje;
vždyť Duch sv. ji osvěcuje, Pán Ježiš zůstává s ní
a uděluje jí vzácného daru, aby mohla vykonávati
jeho úřad učitelský.

2|8. Který dar udělil Ježiš Kristus cirkvi, aby mohla vyko
návati jeho uřaqLučltelský?
Aby Cír/cez- uto/zla vykonávali

úřad ji'/zo učitelský,

udělil jí řešíš Kristus dar neomylnosti, tale že v učení
o víře a uzra'vee/i nemůže se mýliti.

ježíš Kristus udělil církvi dar neomylnosti, ') t. j.
učinil & stále působí, aby se církev učící nemo/zla
v učení o víře a „zrat/ed: mýliti. Církev ani nemůže
jinému učiti, nežli čemu sám Kristus Pán učil a co
sv. apoštolové kázali. Když tedy katolická církev učící
prohlásí o jistém učení, že všickni katoličtí křesťané
mají jemu věřitz',když prohlašuje, co dobré jest a co
zlé, — víme najisto, že skutečně tak jest, protože
církev učící se nemůže mýliti, jest neomylná v učení
víry a mravů.
') Církev jest
.., loď dobře řízená, kteráž má neomylný kompas.
I jiní mohou přijiti do Ameriky bez takové lodi, ale velmi těžko
a s velikým nebezpečím. (Neomylnost lehce lze znázorniti na „mg/le
/1'eke'.rt/'-elar.Děti rády výklad poslouchají. Magnetická střelka má
dar, že stále ukazuje k severu a jihu, i když jí točíme jakkoliv. Bez
ní by plavci nevěděli, kde jsou, neboť na moři bývá obloha také
dlouho zamračena. Magnetická střelka ukazuje vždy dvě končiny
země, ostatní směry se dle toho již řídí.)
Jen ve dvou věcech jest střelka neomylna (jih a sever), rovněž
neomylnost jen na dvojí věc se vztahuje: víru a mrazu Vych. X. 11.34.

_900_
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A nemůže se církev proto mýliti v učení o víře
a mravec/z, poněvadž je Kristus Pán : ní a poněvadž
jí Duck sv. pomáhá a ode všeho bludu chrání.
Papež a biskupové mohou se mýliti ve věcech, které
se netýkají sv. náboženství ; proto máme v katechismu :
církev učící se nemůže mýliti v učení o víře a mraveclz.
2l9. nos
Odlěud
| víme, že Ježíš Kristus udělil cirkvi dar neomyl

Ze řešíš Kristus udělil církví dar neomylnosti, víme
ze slov, ]zmzž přislíbil církvi ustavičuou pomoc svou
a pomoc Duc/za svaté/zo.
Dvojí pomoc přislíbil Pán ]ežíš církvi své, a to svou
pomoc a pomoc Ducha svatého na věčné časy, až do
skonání světa.

220. Kterými slovy přislibil ležiš Kristus cirkvi ustavičnou
pomoc?

Ustavičuou pomoc přislíbil ?ežís' Kristus církvi tě
mito slovy: »A aj, _;a' s vámz jsem po všecky dny až
do skonání světar. (Mat. 28, 20.) »711'prosztz budu
Otce, a jiné/zo Utěsitele dá vám, aby s vámi zůstával
na věky, Duc/za pravdyc. (jan 14, 16. 17).
Když Pán Ježíš rozkázal apoštolům, aby do celého
světa šli a slovo Boží kázali, pravil: »Jdouce, učte
všeckykoli
náio.dy
. učte
všecko,
jsem
přikázal .vám
. . je. azachovávati
aj, ja s vámi
jsem což
až
do skonání světaf Takto ujistil Pán Ježíš apoštoly,
že »budo s 1zimi,c t j že jim bude pomáhati, až budou
učiti národy. Pravil, že jim bude pomáhati »až do sko
ua'uí světa.“ Apoštolové nezůstali živi do skonání světa;
ale do skonání světa budou jejich nástupcové. Kdo
jsou řádní nástupcové apoštolů? Papež a biskupové.
Když tedy slíbil Pán ježíš pomoc až do skonání světa,
slíbil ji nástupcům sv. apoštolů, církvi učící.
jindy zase pravil Pán Ježíš k apoštolům: »711'budu
prositi Otce a jiné/zo Utěšitele dá vám, aby s vámi Zů
stal na věky, Duc/za pravdyc. A pak pokračoval:
Utěšitel, Duc/z svatý,. naučí vás všem věcem a připo
mene vám všecko, cožkolz'jsem mluvil vám:, t. j. Duch
sv. způsobí, že učení mému dobře rozuměti budete
aje čisté zachováte. —.—
Slovy těmito přislíbil Pán ježíš
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učící církvi ustavičnou pomoc Ducha svatého: zůstane
s ní na věky. Stále bude pomáhati církvi učící, aby
učení ježíšovo věrně zachovávala a jen pravé učení jeho
hlásala. Když Duch sv., neboli Duch pravdy, stále
s církví učící jest, sám jí učí aji připomíná, co mluvil
Pán ježíš, proto nemůže církev mylně učiti, nemůže
se mýlití, ——jest

neomylná.

——

Neomylnost cirkve katolické vysvítá i ze slov Páně: .
:: bm'ny pekelne' jí nepřemo/zou, t.j. moc pekla, moc
ďábla církvi neuškodí, ji nezkazí. — Od ďábla jest
přemožen jenom ten, kdo činí, co ďábel chce. Dábel
chce, aby se i církev i p avé učení ježíše Krista po
kazilo, aby církev nepra
učení hlásala. To se ale
posud nestalo a nikdy se nestane, jakož Kristus před
pověděl. Církev zůstane navždy v učení víry a mravů
neomylna. Neníť možno, aby se mohla církev mýliti,
majíc ustavičnou pomoc Pána ježiše a Ducha svatého.
Církev učící jest neomylna. již několikráte jsem řekl,
kdo jest církev učící. Kdo tedy jest v učení víry a
mravů neomylný? Místo těchto slov dí katechismus.
komu dar neomylnosti přísluší.
22I. Komu přísluší dar neomylnosti?

Dar neomylnostipřísluší:
1. papežz spolu s biskupy,
\?
-. take' papeži same'mu, když jako nejvyšší učitel a pa
stýř o víře a nzraveclzpro celou církev činí rozhodnutí.
Papež spolu s biskupy jsou neomylni, protože oni
jsou církev učící.
Papež může ve spojení s biskupy neomylně úřad učitelský
vykonávatí na cí'rkcvnzc/zsněmíc/z neboli koncilec h.

Svoláli papež všechny biskupy celého světa dohromady
a sám pak tomuto shromáždění předsedá a prohlásí--li shromáž
děni toto, co Bůh zjevil a čemu církev vždy učila; — anebo
vyslovena-ll je nějaká pravda náboženská zřetelněji, — anebo
jedná--li se o jiných věcech náboženských, a života křesťan
ského se týkajících, — nazýváme takové shromáždění vře
obecnj'-církev/zí sněm nebo obecný koncil.

Co takový obecný

sněm. prohlásí za pravdu, jest pravda; co zamítne jako lež,
jest jistě lež, poněvadž zde prohlašuje církev učící, která jest
neo/mina.

Avšak biskupy z celého světa svolati jest velmi
obtížno a proto udělil Pán Ježíš dar neomylnosti take'
jia/beží sanze'mu.
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Nástupce sv. Petra, sv. Otec jest neomylný, a to:
a) když jakožto nejvyšší učitel ccpastýř rozhodnutí
čz'm',t. j. když úřad svůj jakožto nejvyšší pastýř církve

vykonává a z moci jemu propůjčené jakožto nejvyšší
učitel k věřícím mluví;
(s) když ve věceclz víry a mravů rozhodnutí činí.
Ve věcech víry, t. j. v těch, které nám udávají, čemu
máme věřiti. V těchto věcech činí rozhodnutí, když
řekne, co jest zjevené učení a co nikoli. ——Věci mravů
jsou ony, které nám praví, jak máme své mravy uspo—
řádati, co máme činiti a čeho se varovati, jak máme
svůj mravný život zaříditi. Ve věcec/t mravů činí roz
hodnutí, t. j. prohlašuje, co jest obsaženo v přikázá
ních, jež nám Kristus a sv. apoštolové dali a co je

proti těmto zákonům;
š) když činí rozhodnutí pro celou církev, t. j. když
mluví ku všem věřícím a rozhoduje, co pro všechny
věřící celé církve platnost
a co zachovávati musí.

má, čemu všickni věřiti

Tak na př. (r. 451.) sešel se snčm biskupů \' (,'/mlcedo/lě.

Eutychcs, opat kláštera Cařihradského učil, že Pán Ježíš jen
ÍJOŠJ'ÁOM
přirozenost

měl, luh/ai, že ztrá\ ena božstvím jeho jako

krůpěj vody mořem Tím b\lo \ nebezpečí pra\é učení, že
Kristus jest Bůh a člověk.
Do sněmu došel list, papeže Lva l'i/iN'l/o o prmém učení
Kristovu. \ hle, když byl list přečten, biskupové zvolali:
.—
Svatí ]e/r mluvil lis/j Lzozrýmiu.Chtěli ríci: S\'. Petr nemůže
se mýliti & ten mluvil právě ústy Lvoví mi, — ted)r i J'i. Otec
jarl neonu-Mý.

jenom za těchto 3 podmínek, právě uvedených, roz
hoduje sv. Otec neomylně. Ve všech ostatních věcech
jsa člověk jako my, může se mýliti a jest omylný.
3222. Odkud vime, že dar neomylnosti přisluši také papeži
samému?

Že dar neomylnosti přísluší take' papeži samému,
víme ze slov, která promluvil Pán řešíš k Petrovi
a jeko nástupcům: »])! jsi Petr (to jest skála), na te'
skále vzdělám církev svou, a bm'ny pekelně jí nepře
moltoua. (Mat. 16. IS.)

»fřa'jsa/z proszl za tebe, aby

nezkynula víra tvá, a ty někdy, olna'te se, potvrzuj
bmtří Jiljí/M. (Luk. 2,2 32.) — »Paszž beranky me
Pasíz' ovce me'c. (jan 21, 15 17).
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Ze slov Pána Ježíše poznáváme, že papež jest ne
omylný, když jisté učení sv. náboženství prohlašuje
za pravé, anebo křivé učení za bludné.
Kristus vzdělal církev na Petrovi a prolhsil, že brány pekel/ze
jí nepřevzal/ou.Pevnost a stálost každé budovy záleží na její
základech. Podobně na sv. Petrovi záležela pevnostasíla írkve.
Před umučením svým řekl Pán ježíš Petrovi: » imo/le, imo/u:,
nj satan žádal o vás, aby mís tříóil_jnkopšem'ei, (t. j. aby vás
pokoušel, od pravé viry odvrátil), já _;"semprosil sa lebe, .....
'Luk. 22, 32.) Dle výpovědi Páně dopustil Bůh na sv. apoštoly
:cžká pokušení. Avšak Kristus chtěje od církve škodu odvrá
titi, modlil se za Petra, aby jeho víra zkázy nevzala. Modlitba,
již Pán ježíš koná, nemůže býti marná. Byl-li však Kristus
vyslyšen, jisto jest, že víra Petrova zůstala vždy pravá a ne
porušena. To vysvítá i z rozkazu, jejž Pán Petrovi dal, řka:
»l'utz'rslg/ Í)l'(1ll'_l'.rz-e'c(u víře).

Tomuto

rozkazu

byl by Petr

nemohl vyhověti, sám u víře bloudě. Vyprosil Pán sv. Petrovi
neomylnost. Avšak Petrovi byl dán dar neomylnosti na pro
spěch církve; protož. co vyprosil Pán Petrovi, vyprosil i všem
jeho nástupcum. ]est zajisté ku blahu církve potřebí, aby vždy
někdo před ní stál, jenž by ji neklamné ve víře utvrzoval. [)
Po svém z mrtvýchvstání pravil Pán ]ežíš u jezera geneza
ského (třetí zjevení) Petrovi po dvakráte: »Pasíš beránky
me': . . . . , po třetí pak:

>Pas1íš aaa: ma'/w Slovy těmi usta

novil sv. Petra i jeho nástupce za nejvyššího pastýře, aby
všechny biskupy, kněze a lid věřící vodil na dobrou pastvu,
:. j. hlásali jim pravé neporušené učení Kristovo a vedl i je
ke spasení. Nemohli by ale hlásati praveho učení jistě. když
by papež neměl daru neomylnosti, proto ho Pán udělil Petrovi
a jeho nástupcům. —

jedině církev katolická, opatřená darem neomylnosti,
může nám správně cestu do nebe ukazovati. Cokoli
rozkazuje, to čiňte poslušně; nedejte se od učeníjejího
odvrátiti, abyste nezbloudili z pravé cesty.

223. Kterak vykonává církev kněžský úřad Ježíše Krista?
Kněžský úřad fřežz'še Krista zyleona'va' církev tím,
že kamí oběť' mše svate' a uděluje .svátostz, že světí
(: že/ma' a sa všecky lidi se modlí.

Kristus Pán svěřil apoštolům úřad kněžský, t. j. dal
jim moc a právo mši sv. obětovati, svátosti udělovati
a žehnati, aby křesťané dosahovali milosti Boží ku
svému spasení.
1) Dr. Jan Proch. apol. p. 134. Tříbz'h'-

čistiti. Vymlácená

pšenice čistí se na řešetě, zrno čisté se odděluje od plev; podobně
děje se i s lidmi včas pokušení. Dle toho, zdali se člověk dává
nebo nedává svésti, ukazuje se zdali jest dobrý nebo zlý.
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Kněžský úřad ]ežíše Krista se v církvi vykonává,
že obětují biskupové a kněží mši sv., udělují svátosti,
žehnaji, světí a za všecky lidi se modlí. __.

224. Kterak vykonává církev královský úřad Ježíše Krista?

Královský úřad řežíše Krista vykonává církev tím,
že všecky věřící k bohunzile'mu životu přidržuje, dává

zákony a přikázání, soudí a trestá.
Úřad královský neboli pastýřský vykonávají v církvi
římský papež a biskupové. Ti jakožto nástupcové sv.
apoštolů vedou věřící lid k bohumilému, ctnostnému
životu tím, že dávají zákony, že dbají, aby se zákony
ty zachovávaly, a že ty, kteří přestoupí zákony, trestají.
Jako král řídí svůj národ, nebo pastýř svoje stáda:
tak dle ustanovení ]ežíše Krista spravují, duchovní
vrchnosti všecku církev, protože jim Pán ježíš ode
vzdal úřad pastýřský.

Š225. Které jsou hlavní tresty cirkevni?
Hlavní treszj/ oír/eevníjsou:
1.

odepření svatýclz svátostí;

2. vyobcování

(„O

z Cír/eve (e:ífkomnzunikace),

kterýmž

v_y

obcovaný pozbývá všec/z milosti a vše/zo požehnání cír
lzve svate';
. odepření církevní/zo pohřbu.
Na zlé a neposlušné křesťany, vznášejí duchovní

vrchnosti rozličné pokuty neb tresty. Takové jsou:
Odepření svátostí, t. j. duchovní vrchnost zapovídá
udělovatí svátostí, lidem velikými hříchy vinným, pokud
by pokání nečinili. — Vyobcování či klatba ') znamená
tolik, že duchovní vrchnost vylučuje člověka z církve,
že ho nepovažuje za úda církve, dokud by pokání ne—
činil a dokud by nenapravil, co napraviti může. —
jinými zločiny, zejména sebevraždou vinné, zopovídá
církev poc/zovávati dle svatých obřadů; tomu se říká:
odepření církevní/zo polzř/m. ——

Z toho všeho, čemu jsme se učili dosud o církvi
sv. seznali jste, že církev katolická se o všechny svoje
údy jako dobrá matka 0 dítky stará. Za to ji máme
) Jindřich IV., Hus; sv. Pavel vyobcoval též jednoho Korin
t'ana, který veřejné pohoršení dával.
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býti vděčni, máme ty povinnosti plniti, které ukládá
věřícím sám Kristus ]ežíš. O povinnostech k církvi
učí katechismus.

226. Které povinnosti máme k cirkvi?
!( církví máme tyto povinnosti: máme k ní náležetz',
věřítz', čemu uší, a konatz', co přikazuje.

Nezávisí od libovůle člověka, aby náležel k církvi
nebo nenáležel. Každý jest povinen, býti údem církve
či náležeti k církvi A proč asi jest povinen? Protože
každý jest povinen Boha ctíti a starati se o své spa
sení. A když každý člověk povinen jest o své spasení
se starati, a církev ku spasení vede, poznáme snadno,
že každý jest povinen k církvi náležeti neb do církve
vstoupiti skrze křest svatý.
C_írkevjest na místě. Pána ježíše. Kdo církvi věří,
jest jakoby Pánu ]ežíši samému věřil; kdo však církví
pohrdá, jest jakoby Pánem Ježíšem samým pohrdal.
Tak učil sám Pán Ježíš, když apoštolům řekl: »Kdo
vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnoupohrdá ,'
kdo pohrdá pák mnou, pohrdá tím, jenž mne poslala
(Luk. 10, 16.) jindy pravil: »7estlz' že pak ánz' církve
neuposlechne, budiž tobějako pohán a publz'kán. (Mat.
18, 17.) Pohan jest člověk, který Boha jediného ne
zná, — k církvi nenáleží. _— Veřejný hříšník jest ten,
který přikázaní Boží veřejně před lidmi přestupuje.
Slova Pána ]ežíše tedy znamenají: »Kdo ,ani církve
neuposlechne, podobá se takovému člověku, který
veřejně zákony Boží přestupuje a proto nemůže do
nebe se dostati, pokud ve hříchu trvá.
Ten katolický křesťan, který dle učení církve věří,
ji poslouchá a v posvěcující milosti Boží se nalézá,
jest živý úd cirkve katolické. Kdo církve sv. nedbá
a ve stavu smrtelného hříchu se nalézá, jest- mrtvý úd.
Mrtvý úd zase může obživnouti skrze pravé pokání.

227. Může-li býti spasen, kdo nenáleží k cikvi katolické?
Kdo vlastní vinou nenáleží k církvi katolické, ne
může býti spasen, protože Pán ?ežz'š jedinou církev
katolickou ustanovil za řádný prostředek, skrze který
mají lz'de'vedeni býlz' ku spasení.
Vlastní vinou nenáleží k církvi ti, kteří od církve
katolické odpadli, anebo k ní přistoupiti nechtějí,
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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ačkoli poučeni byli, že církev katolická jest jediná
pravá církev Kristova. O těchto platí: »lí'do neuvěří,
bude zavržen<. (Mar. 16, 16). Budou zavrženi proto,
poněvadž znají řádný prostředek ku spasení a přece
ho neužívají.
Prostředek jmenujeme to, čím jistého cíle neb účelu
dosahujeme. Učel jest to, čeho dosáhnouti chceme.
Péro jest prostředek, abychom psali; chceme-li dopi
sem oznámiti někomu vzdálenému, co se unás stalo,
jest oznámení účel; péro, papír a inkoust jsou pro
středky k účelu. Škola jest prostředek, aby se dítky na
učily potřebným vědomostem; naučiti se tomu jest účel.
Církev jest prostředek ku spasení; spasení duše
jest účel neb cíl každého člověka; poněvadž církev
nám pomáhá a nás vede ku spasení, říkáme, že církev
jest prostředek, skrze který spasení dosahujeme. Církev
nazývá se řádný prostředek, protože ji Pán ježíš za
ložil, aby skrze ni každý spasen býti mohl. A jako
církev sama jest prostředek řádný ku spasení, tak také
úřad učitelský, kněžský a královský jsou prostředkové
ku spasení, protože církev skrze tento trojí úřad vede
lidi ku spasení. (Podobnost o léku kzachránění života
tělesného).

228. lak se nazývá církev katolická, protože podle usta
noveni ležiše Krista jediná jest řádným prostředkem,
skrze který maji lidé vedeni býti ku spasení?
Církev katolická nazývá se proto, že podle ustano
veni 7ežzíře Krista jest jediná řádným prostředkem,
skrze který mají lidé vedeni býti kn spasení, cirkvi
samospasitelnon.

Církev katolická nazývá se samaspasitelná, poněvadž
ona samojediná má to všecko, co lidi ku spasení vede.
Ke spasení ve'stz'může jenom ten, komu ježíš Kristus
k tomu dal moc a prostředky. Tuto moc a prostředky »—
úřad učitelský, kněžský a královský -— dal Pán ježíš
jen církvi katolické; proto může jenom církev lidstvo
ku spasení vésti. jen v církvi katolické a ne jinde
mohou lidé spasení dojíti, — nebo-li církev katolická
jest samospasitelná. 1)
.

.) Předabrazenim

.ramaspasitelne' cirkve byla are/ta

x\faemova.

Všickni lidé, všecka zvířata musili ve vodách zhynouti. jenom Noe

Když protestantská rincczna Alžběta zasnoubena bylas ra
kouským arcivévodou arlem, kterýž později byl císař Karel VI.,
měla prve přestoupiti ke katolické víře. Aby se přesvědčila,
zdali přestoupení nebude hřích, radila se skazateli protestant
skými. Když tito rozhodli. že v katolické církvi lze spasenu
býti, odpověděla jim: »Když tomu tak jest, hned zítra složím
vyznání katolické víry a budu katoličkou; neboť katoličtí
učitelé církve nedávají podobného svědectvíovíře protestant
ské. V záležitosti tak důležité moudřejší jest vyvoliti stránku
jistější.< —„

Věříce,že církev katolická jest jediná samospasitelná,
nemíníme, že spasení budou všickni, kteří k církvi
náležejí, a že všickni, kteří k církvi katolické nenále
žcjí, že budou zavržení. Věříme jen, že jedíná církev
katolická má od Krista moč a prostředky, aby lidstvo
ku spasení přivésti mohla, že ona jediná jest od Krista
ustanovený řádný prostředek ku spasení.
Všickni katoličtí křesťané mohou býti spasení, jestliže
podle víry katolické živi jsou a přikázaní Boží zacho
vávají. Pán Ježíš učil: »Ne každý, kdo mí říká; Pane,
Pane, vejde do království nebeská/zo: ale kdo činí vůlí
Otce me'ko, kterýž v nebesíc/z jest, ten vejde do králov
ství nebeské/zoe. (Mat. 7, 21.) Kdo jen věří v ]ežíše
Krista, ale přikázaní Božích nezachovává, nevejde do
království nebeského.
*229. Může-Ii býti spasen,
k cirkvi katolické?

kdo bez vlastni viny nenáleží

Kdo bez vlastní viny nenáleží k církvi katolické,
může sice býti spasen způsobem mimořádným, hledá-lí

upřímněpravdy a koná-lí svědomitě vůlí Boží, jak ji
poznává, nedostává se mu však mno/zo prostředků, by
snáze a jz'ste'jí spasení došel\

Bez vlastní víny nenáleží k církvi katolické, kdo se
v církvi katolické nenarodil, v ní vychován nebyl
se svou rodinou se zachoval na korábu. Kdyby nebyl Bůh poručil
Noe/navi vystavěti koráb, byl by zahynul i jeho rodina ívšecka zví
řata. Ale i koráb byl by jim nic nepomohl, kdyby do něho byli ne
vešli a vněm nezůstali, až povodeň pominula.
Tehdáž bylo i\foemoz-ia zvířatům nade všecko jiné třeba, aby
vešli do korábu. Podobně jest na světě se všemi lidmi. Církev ka
tolická jest jako jediný veliký koráb, po kterém jedině možná jest
do nebe se dostati. A protož jest každému člověku ku spasení nej
prve třeba. aby vešel do katolické církve, jako Noemovi bylo třeba
vejíti do korábu. (Dr. A. Skočdopole 1., p. 295.)
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a také neví a dověděti se nemohl, že ona jest jediná
pravá církev. Takový člověk může spasen býti způso—
bem mimořádným, t. j. zvláštní milostí Boží. —
Kdo bez vlastní viny k církvi nenáleží, mohou spa—
sení býti jenom, když následující dvě podmínky splní:
1. Hledají upřímně pravdy, t. j. chtěji poznati, jak by
se Bohu zalíbiti mohli; 2. konají-li svědomitě vůlí
Boží, jak jz"poznávají, t. j. dle svědomí svého. Tito
bez vlastní viny bloudící nenáležejí sice zevně k církvi
katolické, nejsou její viditelní údové, ale náležejí k ní
vnitřně, t. j. dle dobré vůle. Oni nemohou tak snadno
a jistě spasení býti jako katoličtí křesťané, poněvadž
nemají bezpečných prostředků k tomu, jako: mše
svaté, nejsv. svátosti Oltářní, svátosti pokání, posledního
pomazání, církevních svěcení a žehnání atd. — Lidé,
kteří jen dle duše k církvi náležejí, jsou nevz'dz'telnz'
údove' církve,- my jich neznáme, jenom Bůh je zná.

Považte, jak veliké dobrodiní vám prokázal Bůh, že
vás do církve sv. uvedl. Církev pečuje o vás jako
dobrá matka po všecken čas života a neopouští vás
ani v hodinu smrti. A ještě po smrti vaší bude za
vás obětovati mši sv. a modlitby. Šťastně a pokojně
umírá, kdo žil vždy jako hodný a poslušný syn jako
hodná a poslušná dcera církve katolické. S radostí
říkejte tyto verše katolíků:
]á křesťan jsem a katolík.
Církev svatá má jest máti,
Bohu za to vzdávám dík,
Synem jejím že smím se zváti;
Před celým světem se k ní znám,
A lásku svou na jevo dám.
Broto vzdávám Bohu dík,
Ze křesťan jsem a katolík. —

Š230.Stači-li, toliko zevně "k cirkvi náležeti?
Toliko zevně k církvi náležeti nestačí, nýbrž třeba
jest, abychom s ní také vnitřně spojeni byli: živou
věrou, věrnou poslušnosti a vroucí láskou.
jenom zevně náleží k církvi katolické, .kdo sice je
pokřtěn, ale po křesťansku nežije, přikázaní Boží pře

stupuje a církve neposlouchá
Vnitrne' náleží k církvi katolík, který nejen pevně
věří, ale také se vynasnažuje dle své víry živ býti;
přikázaní Boží a církevní svědomitě zachovává, Boha
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...a
i církev sv. miluje a radost má, že k církvi katolické
náleží. Takový spojen jest s církví živou věrou, věrnou
poslušnosti a vroucí la'skou.
Kdo jest nejen zevně, ale i vuz'true' s církví spojen,
nazývá se živým úa'em církve a dojde spasení.
Když se modlíme: » Věřím svatou církev obecnouc,
znamená to: »Věřím pevně & vyznávám, že Pán ]ežíš
založil neomylnou církev; jsem povinen věřiti, čemu
církev učí, jsem i povinen, církve poslouchati, chci-li
spasen býti; od Krista založená církev není žádná jiná,
než církev naše, církev římsko-katolická.:
Církev svatá se nazývá naší matkou; a také skutečně
jest duc/zovm' matka naše. Neboť ona nás na křtu
svatém duchovním způsobem znovuzrodila a syny
Božími učinila; živí duše naše slovem Božím a velebnou
svátostí; učí nás Bohu sloužiti; pomáhá nám po veškeren
čas k spasení a ještě po smrti pamatuje na nás. Stará
se o nás tedy jako dobrá matka 0 své dítě. Protož
i povinni jsme jako hodné dítky ji ctíti, milovati aji
poslouchati.

Naučení. Ctz a mzluj církev jako matku svou, nebo
»uzkdo nemůže mztz Boka za otce, kdo nemá církve za
matkuox (Sv. Cypnau) Měj účastenstvz v jejzch rado
stec/z z'utrpeuz'ck; kouej svědomitě jejz' přikázam' a na
řízení, jbřz'lnz'upřímně k svate'mu Otci a k biskupům
a řzd se vůbec, jakv osouk7 ome'm tak : veřejném žzvote
jenom zásadamz katolickýmz. 7m tak budeš pmvým
katolíkem.

4. O obcování svatých.
Když se modlíme v apoštolském vvznání víry: » Věřím„-sva
týc/z obcovtím'c jest, jako bychom rekli: »Včřím, že svatí jsou
spojení mezi sebou.
Pravověřící křesťané na zemi, duše v očistci a svatí \; nebi
jsou ve spojení s ježíšem Kristem, jakožto neviditelnou nej
vyšší hlavou, — tvoří nejužší spojení neboli obcování, tvoří
církev v širším smyslu. — Zemře-li pravověřící křesťan ve
smrtelném hříchu, jest navždy pro nebe ztracen a proto již
nenáleží k církvi katolické. Zemře-li však pravověřící křesťan
v posvěcující milosti Boží, přijde duše jeho buď do očistce,
anebo do nebe, nepřestává býti katolickým křesťanem a ne
přestává náležeti k církvi katolické. Předešel nás toliko v ta
místa, ve která i my jednou přijíti máme; zůstává s námi ve
spojení, jakož i s ]ežíšem Kiistem. Nenáleží k církvi katolické
sice dle těla, ale dle duc/m; jest s ní v duchovním spojení. —
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Katolz'čtz'křcrt'ane' na zemi jsou však viditelně mezi sebou ve
spojení. Vidíme na př., že vyznávají tutéž viru, mají tutéž
oběť, tytéž svátosti, tutéž nejvyšší hlavu a t. d.
Svatí :; nebi a duše :; oči:!ci nemají těl, jsou neviditelní
a proto nemohou býti v tělesném spojení; jsou toliko duševně
s námi spojeni. Očima toto spojení spatřiti nemůžeme, nýbrž
poznáváme toto spojení rkr-:e I'd. víru.
ušewzě jmu

.mn/í z; nebi a duše :; oc'z'ylcz'y mimi aro/'em,

t. j. vzpomínají na nás, milují nás a chtě'í abychom i my spa
seni byli; my je za to milujeme a ra ujeme se, že je Bůh
oslavil. Přimlouvají se za nás u Boha; aby tak činili, jakož
aby i za duše v očistci se přimlouvali, — o to je prosíme ve
svých modlitbách.
Pravověřící křesťané na zemi, duše zemřelých v očistci
a svatí v nebi jsou v nejužším spojení a tvoří v tomto spojení

obcování malý:/z. —

Nebo může úvod takto zníti: ) Celá církev přirovnává se
k bohaté rodině, jest jako jedna rodina Boží. Rodina bohatá
bydlí v pěkném domě, má zahradu, pole, louky, lesy; vdomě
má nábytek, rozličné nádobí a nářadí, některé věci ze zlata
a stříbra, peníze, krásné obrazv a jiné věci. Co jedna rodina
má, to se nazývá jmění nebo majetek, statek rodiny. Tento
statek jest všech a protož i děti říkají: to je náš dům, to jsou
naše pole, to jsou naše obrazy.
Hlava rodiny jest otec: on od Boha má moc, aby celou
rodinu spravoval neb řídil. Otec, jakožto hlava, spravuje neb
řídí celou rodinu: stará se o všecky, aby měl každý čeho mu
k živobytí třeba jest; on přikazuje každému, co by měl praco
vati, kdy a kde. — V dobré a nábožné rodině milují se
všickni vespolek, protože mají jedny rodiče; jeden druhému
přeje všeho dobrého a také mu dobře činí, co může.
Z některých rodin stane se syn za velikého pána; z toho
raduje se celá rodina a pokládá si to za velikou čest; všickni
si ho váží, mívají obraz jeho ve světnici, on pak bývá jim
nápomocen, budto že jim dary dává, aneb u jiných pánů za
ně se přimlouvá. Pakli ale někdo z rodiny stůně, aneb upadl
do neštěstí, mají s ním ostatní útrpnost, pomáhají mu sami,
co mohou, a hledají pomoci u jiných.
Někdy také stává se v bohatých rodinách, že některý syn
velmi špatně se chová, ničemu se učiti a nic pracovati nechce.
penize utrácí a promarňuje. Z takového syna rmoutí se otec
i matka, rmoutí se celá rodina, a všickni starají se, aby se
polepšil. Nechce-li se však polcpšiti, stydí se za něho všickni
a naposledy až i na to dochází, že rozhněvaný otec jej vyhání
z domu, nedovoluje mu, aby se navrátil, a ze statku celé ro
diny už ničeho mu nedává a nikdy nedá. Nikdo se k němu
nechce

znáti. ——

Podobně jest v církvi. Všickni křesťané jsou jedna veliká
rodina Boží, jsou v jednotě. Jako bohatá rodina má svoje
jmční nel) svůj statek, má také církev statky neb poklady du
rr/lowu',jcžto jsou: zásluhy Pána Ježíše, učení křesťanské, mše
svatá, modlitba, sv. svátosti a j. Tyto duchovní poklady jsou
') Dr. Ant. Skočdopole p. 297—99. Uvádíme i tento úvod k vý
slovnému přání veldp. kanov. Dr. A. Skočdopole.
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všech křesťanů, každý dostává z nich tolik, aby mohl býti
spasen. — Neviditelná hlava církve jest Pán ježíš, viditelná
hlava jest náměstek Pána Ježíše, římský papež. Pán ježíš sám
a skrze papeže spravuje neb řídí celou církev; stará se o v_šecky,
aby měli, čeho jim ku spasení třeba jest; on také poroučí
každému, co by dělati měl a čeho se chrániti.
jako se z některých rodin stanou synové mocnými pány,
tak dostávají se z církve mnozí do nebe a stanou se svatými.
My křesťané na zemi ctíme a milujeme Svaté: radujeme se
z nich, máme je ve vážnosti i jejich obrazy, a prosíme jich,
aby se za nás přimlouvali u Boha; svatí pak milují náskvůli
Pánu ježíši a přimlouvají se za nás u Boha. Ze všech svatých
nejvíce milujeme a ctíme Pannu Marii, protože matka Boží
jest a přímluva její nám nejvíce pomáhá.
V rodinách stává se, že někteří jsou nemocni, anebo že
je potkává neštěstí. Již pravili jsme, že ti ostatní údové jim
pomáhají a také u jiných lidí jim pomoci hledají. Z církve
svaté přicházejí mnohé duše do očistce; zde trpí velice, jsou
jako nemocny, jsou nešťastny. My máme s nimi útrpnost
a přejeme jim, aby se brzy do nebe dostaly. Můžeme pak jim
pomáhati, modlíme-li se za ně, obětujeme-li za ně mši svatou,
dáváme-li chudým almužnu, místo nich, jako by ony samy ji daly.
V rodinách také se někdy stává, že některý syn jest ne
zdárný a polepšiti se nechce; v církvi svaté jsou také hříšníci,
kteří se polepšiti nechtějí, ve hříších těžkých umrou a pak
do pekla přijdou. Ti nenáležejí už k církvi, ale jsou z ní vyvr
ženi, jako pyšní andělé byli z nebe zavržení do pekla. :(Mezi
námi a vámi jest veliká propasťc. Bohatec a Lazar.)
Duše spravedlivých, kteří byli při smrti v posvěcující mi
losti Boží, nejsou tedy od církve odděleny, ale zůstávají spo
jeny s ní, náležejí k církvi svaté. O obcování svatých.

23. Kdo náleží k obcování svatých?
K obcování svazjýck náležejí:

pravověřící ua zemí nebo církev bojující;
. svatí v nebi nebo církev vítězná;
. duše v oc'zstcz'nebo církev trpící.

CON:—

Pravověr'ící mz zemí jsou všickni katoličtí křesťané,
kteří ještě žijí. Nazýváme je též církev bojující, po
něvadž ještě bojují proti pokušení, jež pochází z těla,
světa a ďábla.
Svate' v nebi nazývame církví vítěznou, poněvadž
svět a ďábla již přemohli a ze svého vítězství se v nebi
nyní radují.
Duše v očistci nazýváme círevítrpzcí, poněvadž trpí
za své hříchy časné tresty, jež na zemi si nevytrpěly.
Mluvíme-li v životě obecném o církvi bojující, vz'lěme'a trpící,
nemíníme tím nikterak, že by se rozeznávaly církve rozmanité,
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od sebe oddělené, nýbrž míníme tím jenom jednnjedínou církev,
jejížto členové se rozdělují na tři rozmanité třídy.
Příkladem toho jest národ israelský při přechodu přes Rudé
moře. Ca'rt jeho bojovala proti E yptským, — drn/zá část na
lézala se na suché cestě přes udé moře, ale cíle svého
ještě nedosáhla, nýbrž obtíže cesty musila ještě snášeti, —
třetí díl byl již šťastně moře překročil a nacházel se na dru—
hém břehu Rudého moře.
Král svolal “své vojsko do boje proti nepříteli vlasti. Vojsko

oddáno jest panovníku svému, své hlavě. Všickni věří pevně,
že král hotov jest za ně v boji dáti život svůj; mají nadějí, že
jistě zvítězí; a láska ku králi a vlasti plane jim v srdcích.
Boj se začal. Některé voje již zvítězily, plesajíce králi slávu!
Víra jejich, že král za ně život dáti chce, osvědčila se ranami,
jež v boji utrpěl; naděje jejich, splněna. Víry a naděje nemají
více zapotřebí; jistotu mají za ně; za to však la'rka jejich ku
králi tím vřelejší jest.
Ale žel Bohu! Někteří z těchto vítězných vojínů poranění
byli a upadli do “zajetí. jsou jisti, že zvítězili, miluji krále, ale
čekají na vysvobození ze zajetí.
Druhá část vojska neslaví dosud vítězství; dosud bojuje.
Víra v královu udatnost neopouští je; naděje na vítězství po
siluje je; a čím prudší boj, tim vroucnější jejich [cí:ka ku králi
a vlasti. I bojující zajisté milují krále. Všickni tedy: vítězní,
trpící a bojující jsou láskou ve spojení s králem.
Mezi bojujícími jsou však ještě zvláštní voj'ínove'. Jedni ne
mají lásky ku králi a vlasti a v boji ochabují. I ty král trpí,
čekaje, že se vzmuží a tak přece zůstávají u praporů svých,
trvajíce tak aspoň zevně ve spojení s králem.
Druzí však zjevně odepřevše poslušnost králi, chtěli přeběh
nouti k nepříteli; hněv králův je zastihl, smrtí ztrestal a tak
na věky vyloučil ze svého vojska. —
Toť obraz obcování .rvatýc/í.ježíš Kristus, Král náš, jest naší
hlavou, velitelem vojska bojujícího proti nepříteli spasení, ďáblu
Některé voje již zvítězily, v nebesích oplývají slávou, —-toť
církev vítězná. — Druzí zvítězili sice také, již není jich na bo
jišti tohoto světa; ale nezahojené rány hříchů drží je ještě
v zajetí; jsou to duše v oc'írtcz', ——toť církev trpící.

— Třetí

druh údů bojuje s nepřítelem, — to jsou věřící na zemi, neboli
církev bojující. '

3232 .Proč jmenujeme obcováni cirkve bojujici, vítězné a
trpící obcováni „svatých“?
Obcova'ní církve bojující, vítězně a trpící jmenujeme
obcování »svatýclzc, protože všic/enz' zidove' tohoto obco—

vání na křtu svatém byli posvěcení a ke svatosti jjo—
volánz', mnozí pak z nich už k dokonalé svatosti dosýělz'.

Ze tří příčin nazývá se tak:
') Brynych I., p. 225.
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Ad 1. Již prve jsme se učili, že nás Duch sv. po
svěcuje na křtu svatém skrze posvěcující milost. Protože
všichni údové byli posvěcení na křtu svatém, jmenuje
se obcování svatých.
Ad 2. Pán Bůh přijal nás do církve svaté, abychom
v ní svatě živi byli. Každý křesťan má býti svatý už
na světě. Poněvadž chce Pán Bůh, abychom v církvi
svatě živi _byli, dí katechismus, že všickni hu svatosti
povoláni jsou.
Ad 3. Ježto mnozí již k dokonalé svatosti dospěli,
proto se jmenuje obcování svatých.

Í233.V čem záleží obcování svatých?
Obcování svatých záleží v tom :
1.

že jsou všichni věřící mezi sebou co nejúžejz' spojeni

jako udove'jednoho těla, jehož hlavou jest Kristus;

2. že jsou všichni účastni duchovních statků tohoto obco

vání: jeho milostí a zásluh, jeho modliteb a dobrých
skutků.
Ad 1. Všickni pravověrní křesťané na zemi, duše
v očistci a svatí v nebi jsou dohromady společnost,
jednotný celek, podobně jako všickni údové člověka
spojeni jsou v jedno tělo. Protož i říkáme v podo
benství, že církev bojující, vítězná a trpící jsou jedno
tělo, jehož jest Kristus neviditelná hlava. Sv. Pavel
praví: »?aho v jednom těle mnohe' údy máme, tak
jsme mnozí jedno těla v Kristu.: (Řím. 12, 4. 5.)
Ad ,2. Duchovní statky všech pravověrných jsou:
1. Zásluhy Pána Ježíše, jeho učení, mše sv. a svátosti;
2. modlitby, dobří skutkové a zásluhy všech údů
církve svaté. Z těchto statků čili pokladů dostává se
všem, všickni jsou jich účastni, podobně jako v každé
rodině všickni dostávají ze jmění a majetku, který
celé rodině náleží. Podobně též údové jednoho těla
slouží sobě navzájem a jsou si užiteční; pracující
ruka a noha slouží celému tělu a všem ostatním údům.
Podobně jest i mezi údy v obcování svatých. — —
V obcování Svatých rozeznáváme: 1. obcování věří
cích na zemi mezi sebou; 2. obcování věřících na
zemi se svatými v nebi; 3. obcování věřících na zemí
s dušemi v očistci a 4. obcování svatých v nebi s du
šemi v očistci. O každém budeme se LlČltl zvlášť.
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234. V čem záleží obcování věřících na zemi?

Obcování věřících na zemi záleží v tom, že všichni
jsou účastní oběti mše svatá, modlitby a jiných dobrých
skutků, veškeré církve.
již víme, co jsou duchovní statky čili poklady církve
svaté. Zásluhy Pána Ježíše, učení jeho, mše sv., svátosti
jsou pro všecky věřící na zemi, aby skrze ně dosaho
vali spasení. Každý katolický křesťan smí se stejně
účastníti kázaní, mše sv., přijímati svátosti. Co mší sv.
se slouží v celé církvi, co modliteb konají kněží za
všecky věřící, z toho všeho má duchovní užitek, čilí
jest toho všeho účasten každý katolický křesťan.
A ještě více. Co nábožných a co jiných skutků dobrých
konají křesťané a co almužen dávají, co chudí a ne—
mocní trpělivě snášejí: to všecko jest na užitek ne—

toliko jím, ale i všem ostatním.
Obcování věřících na zemi působí, že Bůh na pří
mluvu jedněch také ostatním mnohých milostí uděluje.
písmě sv. se dočítáme, že by Bůh na přímluvu
Abrahamovu byl ušetřil města Sodomy a Gomorrhy,
kdyby tam jenom de51tí spravedlivých bylo. _ Pro
Yosefa požehnal Hospodin i domu Putifarovu a roz
množil všecken statek jeho. — Mojžíš se modlil za
hříšný lid, & Hospodin na přímluvu Mojžíšovu lidu
odpustil. Tak jest i posavade; pro zásluhy a na pří
mluvu spravedlivých dává Bůh mnohé milosti jiným,
kteří by sami nezasluhovali.

235. V čem záleží naše obcování se svatými v nebi?
Naše obcování se svatýmz' o „což záleží o tom, že
svaté ctíme a vzýváme, svatí [)a/e že za nás „ Bolza

prosí.
(Slavnost ošec/z svatých.)
Sz'até ctíme, t. j. prokazujeme jím úctu jako přátelům
a vyvolencům Božím, jich obrazy a sochy máme v ucti
vostí, zdobíme jimi své příbytky, jim ke cti stavíme
chrámy a zasvěcujeme oltáře, mši sv. k jejich cti Pánu
obětujeme, věnci a květinami jejich obrazy krášlíme,
jich jména při sv. křtu a biřmování si dáváme.
Svaté vzýváme, t. j. prosíme je, aby se za nás u Pána
Boha přimlouvali, aby Bůh tím spíše nám dal, zač ho
prosíme.
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Sváti prosí za nás 11Boha.
Že svatí za nás u Boha prosí, víme z písma svatého. ]uda
Machabejský měl v noci před bitvou, kterou s nepřátelským
vojskem syrského vojevůdce (Nikánora) svésti měl, zvláštní
sen. Spatřil zemřelého velekněze Om'áše, jak s rukama rozpja
týma za lid israelský se modlí. Na to se mu zjevil ještě jiný
muž »věkem a slávou předivný, a oděvem veliké krásy oble
čený-. Oniás' pak pravil: »Tenťjest, kterýž se mno/to modlí za
lid 7; za všecka město svatej _7eremiáš, prorok Božíc. (Il. Mach.
15, 14.)

Naše boje, naše potřeby a nesnáze jsou svatým
známy. Svatí nejsou sice vševědoucí, ale že patří na
Boha, vidí v Pánu Bohu jako v zrcadle všecko, co se
jich týká a co jim Bůh poznati dává; vědí také, když
je ctíme a vzýváme. Slavnost všech svatých nás zvláště
upomíná na obcování naše se svatými v nebi.

236. V čem záleží naše obcování s dušemi v očistci?
Naše obcování s dušemi v očistci záleží v tom, že
duším v očistci modlitbou a dobrými skutky, odpustky
a zvláště oběti mše sv. pomáháme, ony pak že za nás,
jak doufáme, u Balm prosí.
(Slavnost Dušz'ček.)

Za duše v očistci se modlíme a obětujeme za ně
mši sv., dáváme almužny a jiné dobré skutky konáme,
aby Bůh utrpení jejich ukrátil, anebo ulehčil. Největší
pomoc duším v očistci jest mše svatá; proto obětuje
kněz za zemřelého hned po jeho pohřbu mši svatou,
obyčejně černou, neboli requiem zvanou. Že duším
v očistci modlitbou a dobrými skutky pomáhati můžeme,
učí nás písmo sv. těmito slovy: »Svate' a spasitelne'
jest myšleni, za mrtve' se modlili, aby od břz'c/zůsprošte'ni
byli.< (Mach. 12, 46.) I pohané modlívali se za ze
mřelé.
O dušz'e/z v očistci pak doufáme, že za nás u Boha
prosí. Nábožní katolíci mají obyčej vzývati duše v očistci.
Slavnost Dušičele jest památka zemřelých křesťanů ;
upomíná nás zvláště na naše obcování s dušemi
v očistci, a vzbuzuje nás, abychom se za ně modlili,
almužnu dávali, mši sv. obětovali, obzvláště když ve
liké soužení máme, nebo se něčeho zlého bojíme.
Pomáhejte rádi duším v očistci. Budou se za vás
přimlouvati u Boha, abyste přišli do nebe. Vstaňte,
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zazpíváme: »Odpočiňte v pokoji po boji, věrue' dušičkylc
Kdykoli se modlíte večer »Aua'e'l Páue'x, přidejte vždy
»Otčena'šc za duše v očistci.

237 V čem záleží obcování svatých

v eelstci?

v nebi s dušemi

Obcova'ui svatých v nebi s dušemi v očistci záleží
v tom, že svatí duším v očistci svou přz'mluvou u Bo/za

pomáhají.
I svatí v nebi jsou s dušemi v očistci spojení. Za
živa milovali všecky lidi, a láska jejich nejenom
nepřestala v nebi, ale ještě se rozmnožila. Lásku
tuto osvědčují, že se za duše v očistci u Boha při
mlouvají.
'
Utěšené jest učení o obcování svatých. Naplňuje
nás všechny svatou radostí, že náležíme k církvi ka
tolické.
Naučení. Modleme se za sebe vespolek, abychom
spaseni byli ( ?ak. 5. 16.) ,' poroučejme se ve přz'mluvy
svatých Božz'c/z a pomáhejuze lzorlive' duším v očistci!

Desátý článek víry.
Přechod: V devátém článku víry jsme se učili, že Pán Ježíš
založil církev katolickou, aby skrze ni všickni lidé do nebe
se dostali. Tomu překáží hřích; dokud jest člověk hříchem
poskvrněn, nemůže se do nebe dostati. Církev katolická může
nás do nese přivésti, poněvadž má moc hříchy odpouštčti.
O tom učí desátý článek viry.

238. lak zni desátý článek víry?
Desátý článek zni: (Věřím) »Odpuštčm' Ízřz'c/iů.w

239. Čemu učí desátý článek viry?

Desátý článek viry uči, že 7ežz'š Kristus dai církvi
moc, odpouštěti

lzřz'c/zy.

Sám ze své moci může hříchy odpouštěti jenom
Bůh, protože hřích jest umženz' Boha. Pán ]ežíš,
jakožto Syn Boží a pravý Bůh odpouštěl hříchy ze
své vlastní moci. (Mat. 9, 2. Luk. 5, 18.) Magdaleně.

— 237

(Luk. 7, 48.) Apoštolům a nástupcům jejich dal moc
odpouštěti hříchy, když se po svém vzkříšení poprve
zjevil. Pravil: »Přz'jměte Ducha sv. Kterýmž hříchy
odpustíte, odpouštějí se jim, a kterýmž zadržíte, za
drža'ny jsou.: (jan 20, 22, 23.)

240 Mohou-Ii všecky hříchy býti odpuštěny?
Všecky i nejtěžší hříchy mohou býti odpuštěny, činí-li
hříšník pravě pokdnz'n
Modlíme se: Věřím odpuštění hříchů, t. j. všech hříchů.
Žádný hřích na světě není tak veliký, aby nemohl
býti odpuštěn.
Odpuštění můžeme dosáhnouti, jen když činímeprave'
pokání. Činíme pravě pokání, když hříchů spáchaných
litujeme, opravdově si umíníme, že se jich už nedopu—
stíme, že se z nich upřímně vyzpovídáme a zadosti
učiníme.
Pán Ježíš ustanovil dvě svátosti, skrze které se hří
chové odpouštějí; jsou to křest a svátost pokání. Proto
že se skrze křest a svátost pokání hříchy odpouštějí,
říkáme těmto dvěma svátostem zvláštní prostředky
na odpuštění hříchů. (Ot. 211., ad 2.) Na křtu sv. od
pouští se hřích dědičný a také se odpouštějí hříchy,
kterých se člověk dopustil, prve nežli pokřtěn byl;
ve svátosti pokání odpouštějí se ty hříchy, kterých se
člověk po křtu sv. dopustil. »Pakli vyznáme hříchy
sve', věrný jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil
hříchy naše.: (I. Jan 1, 9.)

24. Které zvláštní prostředky ustanovil Ježíš Kristus na
odpuštění hřichův?

?ežíš Kristus ustanovil na odpuštění hříchů tyto
zvláštní prostředky.“ svátost křtu a svátost pokání.
(Výklad v předešlé otázce.)
Radujte se, že nám Pán Ježíš dal prostředky k od
puštění hříchů. Buďte však zároveň pamětlivy, že od
puštění hříchů nemůžete jinak dosáhnouti, nežli skrze
pravé pokání. Pamatujte si slova:
,.Naučeni“. »Doufej synu, odpouštějít' se tobě hříchove'

tvoji ;“ tak pravil božský Spasitel, když prodle'valještě
na zemi, k nejednomu hříšníku; ale i tobě platí tato
potěšitelná slova, kdykoli svátost pokání hodněpřzjíma'š.
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Jedenáctý článek víry.
242. Jak zni jedenáctý článek viry?
ýea'ena'cttý článek víry zní: » Těla vzkříšeníw.
Přechod. V 5. článku víry jsme se učili o »vskříšení Pána
?ez'zs'ec; článek 11. učí o »vzkříšení všech lidí. .

243. Čemu učí jedenáctý článek viry?
?edena'otý čla'nek víry učí, že _7ežís' [\'rz'stns v den
poslední te'lo naše vzkřísí, to jest, a'nšz' opět s tělem spojí.
vl!
ježíš Kristus 'le,
krzsz nas'e těla, t. j. způsobí, aby

všechna těla zemřelých oživla; duše každého bude
s tím tělem spojena, jež před smrtí měla. O tom učí
již písmo sv. starého Zákona. Ve svém soužení těšil
se Yob, že jednou vstane z mrtvých. » Vím, že Vykupítel
můj žz'vjest, a že vposlední den ze země vstanu, a zase
oblečen budu v kůži svou, a v těle sve'm nzřím Boka
Sítě/MA (]ob. 19, 25.) Bratří mac/zabejští se. touže na
dějí těšili. A Pán ježíš učil: »Přlze/za'
í lzodma, v kte
roužto všz'cknz',kteříž v krooíclz json, uslyší lzlas Syna
Božího, z'půjdou, kteříž dobře činili, na vzkříšení žz'
vota, kteříž pak zle čínílz', na vzkříšení sondaw. (jan
5, 28. 29

Spasitel přislíbuje slovy těmi, že všz'cknz'mrtví vsta
nou. jako vzkřísil Lazara, mládence Naimského, dceru
jairovu a sebe samého, tak v poslední den vzkřísí
všecky mrtvé. Smrt zavinili první rodiče, vzkříšení
všech zasloužil Pán ježíš. Proto píše sv. Pavel : »Skrze
jednoho člověka přišla smrt a skrze jedno/zo í vzkříšení.
A jakož vAdamovz všícknz umírají, tak : skrze Kusta
všíoknz' obžzvenz budou.:

(I. Tim. 15, 21. 2.)
Obraz z mrtvých vstání vidím též v přírodě. V zimě jest
celá příroda jako mrtvá, jest okryta sněhem, jako nějakým
umrlčím rouchem. Ale po odpocinku povstává zase jako k no
vému životu — Bourec (housenka) zamotává se do pupy
(svého přediva), kdež odpočívá jako v hrobě, ale po nějakém
čase vylétá z pupy motýl. Rolník ukládá símě do země. Tam
ono se rozkládá ale na jaře klíčí a vychází opět ze země.
A podobným způsobem kladou se také těla lidská do země,
z níž pak jednou "zase vstanou. Proto nazývají se ona místa,
kde těla zesnulých se pochovávají, také svate' pole. Tato místa
máme vždy míti ve vážnosti, neboť tu odpočívají těla, která
byla chrám Ducha sv., a zase k novému životu p0\ stanou ')
') jak. Proch. II. p. 75.
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i244. Proč vzkřisi Ježiš Kristus naše tělo?
_7ežz'šKristus vzhřísí naše tělo.
1. aby i tělo bylo účastno odme'ný nebo trestu, jako bylo
za žzva účastno dobrých anebo zlých skuthův,
')..a. aby ví'tězstvz _7'ežz's'eKrzsta nad hříchem a smrtí býlo

uplne
Ad 1. Činí-li člověk dobré, činí to tělem i duší;
činí-li zlé, zase to činí celý člověk, tělo s duší a duše
s tělem. Dává-li člověk na př. almužnu, jest to duše,

která tuto dobrou myšlénku pojala, avšak aby tu al
mužnu (peníz, chléb atd.)_ skutečně uděliti mohla,
k tomu potřebuje těla — zde: ruky. Nebo odcizí-li
někdo nějakou věc, jest to opět duše, která špatnou
myšlénku pojala, ale aby tu krádež uskutečnila, k tomu
potřebuje těla, ruky, nohy atd. Poněvadž pak Bůh nej
výš spravedlivý jest, odmění neb potrestá člověka ce
le'ho, na těle i na duši. Sv. Pavel praví: » Všichni mý
zajiste' uházati se musíme před soudnou stolicí Kristo
vou, aby přijal jedenhaždý na těle vlastním, jakž činil,
budto dobre', neb zle'nc (2. Kor. 5, 10.)

Ad 2. Člověk býl stvořen nesmrtelný; a smrt jest
jen trest čili následek hříchu dědičného. Pán Ježíš
však přišel nás vykoupit, následků hříchu dědičného
nás zbavit. V den vzkříšení zbaví nás následku hříchu:
smrti. Tím přemůže smrt, vítězství jeho nad hříchem
i smrti bude dohona'no, bude úplne.

24.
(II

Vstanou-Ii všichni lidé z mrtvých?
Všichni lide', dobří z' zlí vstanou z mrtvých.

( Církevní pohřeb. Svěcení hřbítovův. Svate' pole.)

Všickni lidé vstanou z' mrtvých, neboť Pán Ježíš
pravil: »Přicha'zí hodina, v kterouž všichni, kteříž
v hrobz'ch jsou, uslyší hlas _Sýna Božího. v<(Jan 5, 28.)

A sv. Pavel dí: »Všichni zajiste' vstaneme zmrtvých. (
(I. Kor. 15, 51) Lidé vstanou s těmi těly, kteráž měli
za živa. Zlí lidé nebudou se radovati ze svého z mrtvých
vstání; Bůh je vzkřísí proto, aby i těla jejich zaslou
žený trest si vytrpěla.
Ježto všechna těla budou vzkříšena, prokazuje jim
církev sv. úctu pohřbem církevním. O pohřbu modlí
se kněz ve jménu církve sv. za duši zemřelého, po
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kropuje a okuřuje rakev. Těla křesťanů pochovávají
se na místě posvátném, na hřbitově; podobně jako živí
shromažďují se na místě posvátném, v kostele.

*246. Budou-Ii těla vzkřišených stejná?
Te'la vzhřz'šených nebudou stejná; tela zlých budou
ohyzdnd, těla pak dobrých velice krásná a oslavenci.

Všickni lidé vstanou z mrtvých a těla všech budou
po vzkříšení nesmrtelná; ale nebudou všech těla stejná.
Pravdu toho dokládá sv. Pavel slovy: »Všichni zajisté
vstanemc z mrtvých, ale ne všichni budeme proměněni.c
(_I. Kor.

15, 51.)

Těla zěých budou ohyzdná; těla dobrých budou ve
lice hra'snd. Budou podobna proměněnému tělu Ježíše
Krista, jež spatřili apoštolové na hoře Tábor nebo po
jeho 2 mrtvýchvstání. Sv. Pavel píše: »Promění te'lo
ponížení našeho (t. j. smrtelné), aby přz'podobněnobylo
h tělu jasností jeho.: (Filipp, 3, Zl.) Těla dobrých
budou nesmrtelna, t. j. nikdy neumrou a také nebudou
nikdy nemocná, nebudou trpěti bolesti ani unavení,
slabosti, jako nyní častěji trpíme. A poněvadž budou
těla spravedlivých oslavena a nesmrtelná, nebudou
potřebovati ani spaní, ani jídla, ani pití, budouť podobna
bytostem duchovním, kteréž ovšem také ani pokrmů
ani nápojů nepotřebují.
Podobné věci, jako bude vzkříšení těla, spatřujeme
na své oči všude. Na zimu listí na stromech žloutne,
pak opadává ana zemi hnije. Všude přestávají růsti
byliny, až konečně mráz všecko jako spaluje, země
pak všecka sněhem pokryta a jako mrtva jest. Jakmile
však na jaře slunéčko zahřívati počíná, vyrůstají zko
řenů a semen nové byliny, stromy puči, ptactvo kno
vému & veselému životu se probouzí! Co prve jako
zmařené se zdálo, to všecko zase obživuje, k novému
životu se křísí. Tak bude i s mrtvými těly při jich
vzkříšení. 1)

Vlastnosti těla oslaveného dle sv. Pavla jsou;
1.Těla vstanou v neporušenoslí,t. j. nebude již smrti a nemocem
podrobeno, nebude již trpěti horka, zimy, žízně hladu atd,:
»skoíszívd.re
(těla) v porušení, mta/ze v neporušitelnorlic.
1 ,
.,.
[) Dr. Ant. Skočdopole

11., p. 858. sqq.

I. Kor.

_ 241 _
2. Vstanou v Maine,t. j. budou nejen prosta všech chyb, nýbrž

budou ozářena nebeským jasem a budou se stkvíti jako slunce:

pkasxz'na' Je (těla) zv nesličnmtz', vytane zr .rltívěc. (l. Kor. 15, 43.)

3. Tělo vstane ? mací, t. j. vstane hbitě, bude se moci rychle
pohybovati z místa na místo, kam duše bude chtíti. Bude
rychlejší nežli světlo, rychlé jako myšlenka. akom-iva? .re (těla)
? nemocí, v_i—Innerr marie.

(I. Kor.

15, 43.)

4. Vstane tělo dne/lomí. Naše těla 'sou Inna/mí a jako každá
hmota )lL'ffúJ'l/(fntí. Na témže mist , kde jest jeden, nemůže
současně býti druhý. Ale těla vzkříšena budou tak jemná, že
na témže místě bude moci jich býti více a to současně budou
praxi/zluta. Vzpomeňme, že. když Pán Ježíš z mrtvých vstal,
jeho tělo bylo tak jemné, že prošel kamenem, jenž přikrýval
hrob, přišel k apoštolům zavřenými dveřmi. Jeho oslavenému
tčlu budou podobna i naše těla vzkříšená. Proto zbytečná 'est
otázka, kam se všichni vejdeme při soudě posledním. » a.:
x/zw' .re děla) llavadne', vstane tělo due/lovec.

(I. Kor. 15, 44.) —

Toho všeho rozumem pochopiti nemůžeme, ale Bůh
může jistě mnohem více učiniti, nežli my můžeme
porozuměti.
Až těla z mrtvých vstanou, promění se nynější po
doba světa. Obloha izemě již nebudou tak, jako
nyní jsou. ( Viz Mat. 24, 15—35. a Luk. 21, 25—33)
Přejete sobě jistě, abyste vstali v poslední den
s tělem oslaveným. Varujte se hříchů a mějte vždy
na paměti, že naše tělo je chrám Ducha svatého, že
zase z mrtvých vstane spolu s duší a bude odměněno
v nebesích, neb potrestáno v pekle. Mějte tělo své
vždy v uctivosti; tato uctivost nejvíce v tom záleží,
abyste byli stydlivi před sebou i před jinými. Ne
rmuťte se beznadějně, když rodičové, příbuzní atd.
vám zemrou; přičiňte se ctnostně žíti, abyste se s nimi
shledali. Nelekejte se mnoho, že také vy musíte umříti;
vždyť nezůstanete v hrobě na věky. Jen o to pečujme,
aby naše zmrtvýchvstání bylo slavné a radostné.
Naučeni. Nezneužz'vej nikdy smyslův a údů těla svého
ke hříchu, bysjednou z mrtvých vstal k věčněblaženosti

a ne le zvěčne'mnzavržení!

P. Davidka: Methodický výklad noveho katechismu.
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Dvanáctý článek víry.
Přechod. Učili jsme se, že vzkříšená těla budou nesmrtelná;
budou živa spolu s duší věčně. O tom učí 12. článek víry.

247. Jak zni dvanáctý článek viry?
Dvanáctý článek viry zni: »Život věčným.')

248. Čemu uči dvanáctý článek viry?
Dvanáctý članek viry uči, že po tomto životě po
zemském nastane život bez konce, ve kterém budou

spravedlivi dokonale blaženi.
Když člověk zemře, přestává život časný neboli
pozemský a nastává mu nový život, život bez konce,
život věčný. V tomto životě věčném budou Spravedlivá
dokonale blaženi, t. i. tak velice šťastni a spokojeni,
že větší radosti ani nebudou si přáti.

*249. Čím budou spravedlivi dokonale blaženi?
Spravedlz'vi bua'ou dokonale blaženi tím, že na Boha
věčně patřili, jej milovati a v něm všeli/zč radosti
a blaženosti poživati budou.
vvv
Spravedliví budou na Boha vecnepatřitz' »tváří v tvář: ,
t. j. poznávati Boha tak, jako my poznáváme člověka,
když jej vidíme dle tváře, hledíme mu v obličej.
Spravedliví budou Boha věčně milovati: Dokonalé
poznání Boha rozníti v srdci spravedlivých- velikou
lásku k Pánu Bohu, jakožto nejvyššímu dobru; neboť
není ani možno, aby spravedliví Boha nemilovali, když
jej poznávají, jak skutečně jest.
katechismu máme dále, že spravedlivi budou
v Bo/zu všeli/ěe' radosti a blaženosti poživati. Proč? „)
Protože Bůh jest nejvyšší dobro, nejvyšší krása. Zde
na světě nepoznáváme Pána Boha, jak jest; jenom něco
o něm poznáváme ze stvořených věcí. A přece mnozí
nábožní a svatí lidé již na zemi tolik se z Boha rado
1) Rozeznáváme trojí život: 1. čamý, t. j. život na zemi. který
trvá, pokavad se duše od těla neoddělí; 2. duc/lovm' [neboli nadpři
rozený), t. j. ten, který žijeme v posvěcující milosti Boží a tedy pro
nebo pracujeme a žijeme, 3. věčný život, t. j. věčná radost pro spra
\'edhvé v nebi, a věcně zavržení pro hříšníky v pekle.
2) Dle >Vypr. katech.a

II. p. 837—9.
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vali, takové v něm zalíbení měli, že nic jich netěšilo
kromě Boha. — Což teprve bude v nebi! Tam ještě
lépe poznávají svatí neskončenou moc a velebnost
Boží, jeho nevýslovnou krásu a blaženost, jeho mou
drost a dobrotivóst; a z toho poznání vyplývá jim
blaženost a radost tak veliká, že se jí nic na světě
nerovná.
Sv. Pavel měl tu milost od Boha, že na chvíli ně
jakou všecko "to spatřoval, co v nebi jest; nemohl
však o tom vypsati ve svých epištolách, ale řekl jenom:
>—lni oko nofzzttělo, ani nc/zo nes/ýc/talo,

anz na srdce

lidska nťvstoupzlo co Bůh při/navi! těm kteří jej mz
tujz'.“ (I. Kor. 2, 9.) Ta slova znamenají: Nikdy žádný
člověk na světě neviděl ani neslyšel, ani v srdci ne
pocítil, nikdo si ani pomysliti a představiti nemůže
něco tolik radostného, krásného, milého, jako jest
blaženost a štěstí svatých.
250. Budou-Ii i bezbožni miti život věčný?
] bezbožní

budou mztz žzvot věčný, (ZZL'
jejzclz žzvot

bud; nejvýš
p7 otožojim bude za jejich hřz'c/zý
t7/Jčtz
nosti/z nešťastný,
věčně v pole/c.

Btzbožnz jsou ti, kteří žili s Bohem v nepřátelství,
t. j. ti, kteří zemřeli ve smrtelném hříchu.
.
I bezbožnz' budou míti život věčný, t. j. pro ně život
nastane bez konce, ——život věčný. »Ipůja'on tito (zlí)
(to tm'pcnz' věčm'lzo.< (Mat. 25, 46.)

Život bcsbožnýc/zbude nešťastný, neboť budou na věky
od Bolm odlončmz. Považte jen, co to znamená. Před

stavte si,že by dítě bylo vzato dobrým rodičům. ])
Dokud při rodičích bylo, milovali je rodičové starali
se o ně. Ale když od rodičů je opuštěno, všecko se
změnilo, mezi cizími lidmi nikdo k němu lásky nemá,
nikdo k němu přívětivě nemluví; proto pláče, čeká
den ode dne, dostane-li se k rodičům zase. Ale všecko
nadarmo, nemá jich nikdy spatřiti, nikdy a nikdy se
s nimi potěšiti. —
Mnohem hůře jest zavržencům v pekle. 'Ne lidé zlí,
ale hříchové jejich odloučili je od Pána Boha. Dokud
na světě byli, nevěděli a nerozuměli, že Bůh je miluje,
o ně pečuje a vše dobré jim dává. Ale potom teprve
') Dle »Vypr. katech. II.- 1). 824. sqq.
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poznají, že žádná smrt a žádné neštěstí nejsou tak
hrozny, jako odloučení od Boha.
Budou trpětz' tresty věčně v pekle, Pohanský jeden
císař, jménem Nero, vymyslil hrozné trápení na kře
sťany. Dal je na svých zahradách ke sloupům postaviti,
ovázati slamou, potom natříti smolou, sírou & olejem,
konečně poručil, v noci je zapáliti. Smůla, síra a olej
hoří velmi prudce; a proto vzňal .se oheň s prudkostí
velikou a se všech stran pálil ubohé křesťany, kteříž
tu stáli ke kolům přivázaní jako ohniví sloupové.
Jaké to asi byly strašné, přehrozné bolesti! Ukrutný
Nero kráčel po zahradě takovým ohněm osvícené
a smál se bolestem a hroznému trápení křesťanů.
A podobně trpí zavrženci v pekle. Oheň prudký je
pálí a přece tma černá jest na všech stranách ; a kdežto
křesťané z trápení svého smrtí byli vysvobození za
krátkou dobu: jest trápení zavrženců věčné, bez ulevení,
bez konce. — Bohatec a chudý Lazar. — Mnohý
z vás ucítil již, jakou bolest dělá oheň, když se jím
popálíme třeba jen málo na prstě. Jaká teprve asi
to jest bolest, když člověk celý jest vohni, celý v pla—
menech! A oheň pekelný pálí také duší. Jest to jiný
jakýs oheň nežli oheň na světě; a oheň přece hoří
a nikdy neuhasíná; hoří ustavičně a přece tma černá
přikrývá celé peklo.
A to všecko budou trpěti zavržení bez konce, míč/w.
Až sto let uplyne, bude, jako by to dnes teprve za
čalo, a až 1000 let uplyne, zase bude, jako by teprve
dnes začalo.
Stůně-li člověk třeba několik let, trpí mnoho; ale
bývá mu některé dni lépe a bolesti jeho umu nuji
leckdy jej dobří lidé navštěvují, vyprauljí mu, poslu
hují mu, těší jej, a tím zase usnadňuje se mu soužení
jeho. Ale nic z toho není v pekle; ani na chvíli ne—
polevuje trápení nikdo zavrženců nemůže potěšití;
pro ně není žádné radosti, protože odloučení jsou na
věky od Boha.
A ztoho poznáváme, že raději máme stokráte-trpětí
smrt, nežli spáchatí hřích těžký, pro který bychom
do pekla přišli.
25I. Kterým slovem končíme apoštolské vyznání víry?
Apoštolské
»Amon '. .

zymm'zzz'1733!končíme lszrojs/eým

s/ot'ťm'
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Slovo »Amouv—
jest ]ZťthŽ/Škť'(starožidovskě).

Kristus

Pán užíval slova »Aměm zvláště tenkráte, když něco
důležitého chtěl potvrditi. Říkával: »Amen,amen pra

vím va'mnr

3252. Co znamená slovo „Amen“?
Slovo »Amom znamena: »TaÁ'jeste, potvrzujeme-li
něco, nebo: »Staň

Sť-<, přey'omo-lz 31, by se něco stalo.

Říkajíce »Amenc na konci apoštolského vyznání jest,
jako bychom řekli: Ano, tak jest, tak věřím a vy
znávám. Ríkajíce Jimma na konci modliteb, jest, jako
bychom řekli: Staníž se! Dej Bůh, abychom dosáhli,
zač prosíme.

253. Proč končíme apoštolské vyznání slovem „Amen“?
Apoštolské vyznání víry končíme slovem »Amenc,
»Tak jest-, abychom potvrdili, že všccko pevně věříme,
co je v něm obsaženo.

Važte si této starobylé, od apoštolů složené modlitby.
Modlete se ji rády, zvláště ráno a večer, abyste se jí
utvrzovaly ve víře. Budete-li pevně věřiti a vždy vy
znávati, co v této modlitbě se modlíme, promění se
víra vaše, — jak v naučení máte — v radth věčnou;
tam teprve poznáte, jak dobře bylo, že jste se pevně
držely sv. víry a že jste se nespravovaly příkladem
těch, kteří sobě sv. náboženství neváží neb i od víry
odpadají.
Naučení. Něvy/zlc'da'voj svě/io štěstí v radostech svět
ských; »něbot' nomáme zde mista zůstávajz'oz'lzo,ale bu
douci/zo hledáměx (K žid. 13, 14.) Blaze ti, věříš-li
zde v pokoře, nebo! na věčnosti změní se víra tvá v bla
ženě potření.

+++

Cást druhá.
O naději a modlitbě.
Úvod: V131vc'části katechismu jsme se učili, kdo jest a jaký
jest Bůh, co dobrého nám učinil a stále činí, abychom již na
tomto světě spokojeny život měli a věčné blaženosti zaslou
žiti mohli Bůh Otec nás stvořil, pečuje o nás, dává. nám, čeho
k živobytí potřebujeme. Syn Boží nás vykoupil od hříchu
i pekla a založil církev sv., ve kteréž nás Duch sv. posvěcuie
a sílí, abychom Bohu sloužili a k blaženosti věčné vedeni byli.
A slibuje také, že nás po smrti vezme do nebeského krá
lovství, budeme- li se za živa říditi sv. náboženstvím, kterému
nás učil Pán Ježíš & stále vyučuje církev svatá
Jako nám poroučí Bůh -vě/'*i',r1co zjevil a skrze katolickou
církev k věření předkládá: tak i poroučí abychom v něho
doufali, t. j. abychom důvěrně, na jisto očekávali, že nám
k vůli Pánu Ježíši skutečně dá, co slíbil. Který křesťan pevně
dou/a' v Boha o tom říkáme, že má ctnost hmmm/ee naděje
O křesťanské naději vykládá katechismus v části diu/lei
Kdo křesťansky doufá v Boha, nemyslí sobč, že mu Pán
Bůh dáti rum—í,on praxí Pána Boha, jako dítky prosívají rodiču
svých, on se k Pánu Bohu modlí. Protož v učení o křesťan
ské naději se obsahuie také mim: o modlí/M.

Oddělení první.

() křesťanské naději.
První oddělení vykládá o křesťauxkc'naději. Kdo
křesťanskou naději má, ten doufá v Boha.
Doufatz' vůbec jest tolik, jako důvěrně, 1m jisto oče
kávaní, co mím někdo slíbil. Slíbil-li otec svému synu,
že mu dá pěknou knihu, přinese-li dobré vysvědčení,
jistě bude syn sobě žádati, aby tu knihu dostal, apří—
nesl-li pěkné vysvědčení, na jisto také očekává, že
dostane, bude se na ni těšiti. Tedy danfatz'zzůbec zna
mená: očekávati na :isto něco dobrého, co nám někdo
slíbil. Ale:
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254. Co jest „křesťansky doufati“?
»Křest'ansky doufatic jest všecko pevně a důvěrně
očekávati, co nám Bůh pro zásluhy ýežiše Krista slíbil.
Od Boha očekáváme všecko dobré, co nám Bůh
pro zásluhy ?ežz'še Krista slíbil, t. j. Pán- Ježíš nám
skrze umučení a smrt svou zasloužil všecko dobré,
jež nám Bůh slíbil. Bůh jen proto nám to slíbil, pro
tože nám toho Pán'Ježíš zasloužil, pro zásluhy Ježíše
Krista.
Slýcháte,

že lidé říkají:

»_“7ežz'šnaše nádej/ea, t. j.

bez Pána Ježíše neměli bychom žádné naděje, že se
do nebe dostaneme, a že nám Bůh dá, „čeho pro tělo
a duši potřebujeme.
Křesťanská naděje se rozeznává od každé jiné tím,
že 1. dobro, jež nám Bůh slíbil, neočekáváme od lidí,
nýbrž od Boha; 2. že to dobro neočekávám-e v po
.chybnosti, nýbrž pevně a důvěrně; 3. že to očekáváme
pro zásluhy Ježíše Krista.
(To, co od Boha očekáváme, nazýváme předmětem naděje.
To však co nás nabádá, abychom to očekávali, nazýváme
jia/matkou naděje. )

255. Co nám slibil Bůh pro zásluhy Ježíše Krista?
Bůh nám pro zásluhy řežz'še Krista slíbil věčnou
blaženostjakož i prostředky, kterými bychomji dosáhli.
Křesťan doufá od Boha nebe, neboli věčnou blaže
nost, protože nám ji Bůh pro zásluhy Ježíše Krista
slíbil.
Člověk dospělý k užívání rozumu nemůže do nebe
přijíti, jestliže přikázaní Božích nezachovává. Jednoho
dne tázal se Pána Ježíše jistý mládenec: »Mistře, co
mám činiti, abych měl život věčnýřa Pán Ježíš mu
odpověděl: »Chceš-li do života věčného vejíti, zacho
vávej přikázani (Boží).c (Mat. 19, 16.)
Ale sám od sebe (jenom ze své síly) nemůže člověk
všech přikázaní z'achovávati, nemůže vždy a všude
dobré milovati a činiti, všeho zlého nenáviděti a se
varovati. Bez milosti Boží není člověku možno všecka
přikázaní Boží zachovávati. A Bůh nám slibuje také
milost, abychom jeho přikázaní zachovávati mohli.
Ale že jsme lidé slabí, dopouštíme se hříchů. Se
hříchem těžkým nikdo nemůže do nebe přijíti, jako
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jsme se učili (174). Když tedy všickni jsmc hříšni, se
hříchem těžkým do nebo se dostati nelze, a přece
nám Pán Bůh nebe slibuje, dojistu nám slibuje také
odpuštění lzřz'c/zů,když pravé pokání činíme.
Milosti Boží a odpuštění \ltřz'c/zůjest nám tedy třeba,
abychom do nebe přišli. Ony jsou prostřed/ey k věčné
blaženosti, kteráž jest nám poslední cíl, pro kterou
Bůh lidi stvořil (ot. 92.). jen skrze milost Boží, kteráž
nás posvěcuje a nám v dobrém a proti hříchu pomáhá,
můžeme do nebe přijíti; a protož i doufáme milost
Boží a odpuštění hříchů. (Opakuj ot. 93. !)
Ale nejen to nám slíbil Bůh, čeho nám třeba k do
sažení blaženosti věčné; slíbil nám také, čeho k živo
bytí potřebujeme. Protož i můžeme doufati, že nám
toho dá.
Vyprávěl jsem vám, jak Bůh spravuje a řídí svět.
Slíbil nám pokrm, nápoj, oděv, sliboval vezdejší
statky, pokud nám jich k zachování života třeba jest.
Bohatství a hojnosti všeho nám ovšem Pán Bůh ne
slíbil; a protož také by nebylo křesťansky doufatz',
když by někdo důvěrně o'čekával od Boha mnoho
peněz a jiných vezdejších statků, na spasení duše a
věčnou blaženost zapomínal.

256. Proč doufáme od Boha, co nám slíbil?
Doufáme od Balm, co nám slíbil, protože je vše
mo/zouez',nejvýš dobrotivý a věrný a proto splnitz' může
a chce, co nám slíbil.
I'. Bůh jest všemohoucí, může všecko učiniti a splnili,
co nám slíbil; proto můžeme od něho vždy důvěrně
očekávatí, cokoli nám slíbil. Od lidí nemůžeme vždy
očekávati, že by splnili, co slíbili.
Otec slíbil synu, že mu koupí ku svátku nové šaty. Pak se
roznemohl, potřebných peněz vydělati nemohl a tak nebylo
mu možno, aby splnil, co synu slíbil.

_2.Doufáme od Boha, co nám slíbil, poněvadž je
nejvýš dobrotivý. On nás miluje a rád nám dá, co
slíbil. Lidé, i když slíbili, neradi dávají, jsou skOUpí,
lakomí.
3. Bůh jest nejvýš věrný. Vše, co mluví, je pravda;
a co přislibuje nebo čím hrozí, splní. Lidé sliby často
ruší, jich nesplní.
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Prvním rodičům slíbil Vykupitelc a slibu dostál. Lidu israel
skému sliboval, že mu bude ochranccm, a skutky to dokázal.
Nám slíbil život věčný a dal nám těž prostředky k dosažení
jeho. — Lidé častokráte něco slibují a pak toho přece nesplní.
Proto praví písmo s_v.: »Není Bůh jako člověk, aby klamal:
ani jako syn člověka, aby se měnil. Řekl tedy a neučiní?
Mluvil a nenaplnířc (4. Moj. 23, 19.)

Od Boha můžeme očekávati, co nám slíbil, jestliže
sami plníme, co Bůh velí, a varujeme se toho, co Bůh
zapovídá.
Vzbuzujte často křesťanskou uade'j'z', t. j. připomí
nejte si, že důvěrně od Boha očekáváte, co slíbil, a
že to očekáváte jen proto, poněvadž je všemohoucí
nejvýš dobrotivý a věrný. Máme tuto naději zvláště
tehda vzbuzovati, když jsme v pokušení ke hříchu,
když přijímáme svátosti a když se blíží naše smrt.
(Hned ji vzbud s dětmi!)

257. Čím se zvláště pěstuje křesťanská naděje?
Křesťanská naděje se pěstuje" modlitbou:

již jsme se učili: Kdo křesťansky doufá, nemyslí
sobě, že mu Pán Bůh dáti musí; on prosí Pána Boha,
modlí se k Pánu Boku. Naděje křesťanská nás k tomu
vede, abychom se modlili, modlitba posiluje našz' na
dějí. Že křesťanská naděje nás k modlitbě vede, po
bízí, & že naděje se skrze modlitbu posiluje — to
můžeme krátce říci: křesťanská naděje se pěstuje zvláště
modlitbou.

Naučení. Požehnaný Bůh a Otec Pána našeho Ježíše
Krista, kterýž podle velikého milosrdenství svého znova
zplodil nás k naději živé, (1. Petr 1, 3.) >k naději
života věřného, jejž zaslíbil, který neklamá, Bůh před
časy věkůvls (Tit. 1, 2.)

Oddělení druhé.

0 modlitbě.
Druhé oddělení učí nás o modlitbě 'a to nejprvu o modlit/Je
.wžbee, & pak o modlitbě Páně a pozdravem andělské/n. — Učení
o modlitbě jest velmi důležité a potřebné. Neboť, abychom
přikázaní Boží mohli plniti, jest nám třeba milosti. Milost však

uděluje Bůh zvláště skrze modlitbu a svátosti. Proto se mo
dlitba a svátosti nazývají prostředka-de'milos/i Boží.

—'25o —
1. O modlitbě vůbec.

*

258. Co jest modlitba?
Modlitba jest nábožná pozdvižení mysli k Balm.
Slovem »myslc rozumíme nejen rozum, nýbrž i měli,
tedy celou duši. Modlitba jest tedy pozdvižení duše
k Bohu.
Mys! k Bohu pozdvi/moutí znamená: pozdvihnouti
k Bohu rozum z' vůli.

_

Pozdvihnouti k Bohu rozum, jest: na Boha mysliti,
čili nábožné myšlenky míti. Z toho následuje, že se
nemodlí, kdo nábožná slova říká, ale při tom na Pána
Boha nemyslí.
Pozdvihnouti k Bohu vůlí, jest: po Bohu toužiti,
čili 'nábožné city vzbuzovati. Z toho následuje, že se
nemodlí, kdo na Boha myslí, o něm mluví, jako my
nyní činíme, když při tom zároveň nábožné city ne
vzbuzuje.
Slovo nábožná, neb pobožne'. .. již samo ukazuje,
že v modlitbě na Boha neb osoby a věci Bohu milé
myslíme, po Bohu, po jeho milostech a darech toužíme,
jich sobě žádáme, jich idůvěrně od Boha očekáváme.
Svatí Otcové nazývají modlitbu mem/zavola : bla/zam.
Sv. Augustin praví: »Ka'yž se mod/iš, rozm/ouzviš
s Bolzanu Představte sobě syna, který se musil z domu
rodičů do ciziny odebrati. V cizině často myslí na
rodiče, obrací mysl svou k rodičům. Častěji říká:
»Kéž bych mohl býti u svých rodičů! Kéž bych jim
._ mohl podiěkovati za vše, co mi dobrého prokázali!
Kéž bych jim mohl říci, jak velice toho lituji, žejsem
je často hněval! Ale toho všeho jim říci nemůže, po
něvadž jest od nich daleko. Ale Pánu Bohu můžeme
vždy říci. jak velice ho milujeme, ajak nám toho líto,
že jsme ho urazili. Pán Bůh je vždy u nás, s ním
můžeme vždy rozmlouvati; a rozmlouváme s nim.
když se modlíme.

259. Proč se modlíme?
'Mozllz'me
'1.' byt/loni

se : '

_Bolza

V

zhola—177272"
,'

2. byc/zam nm děkoz'alz';
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3. byc/tomjej prosili za dobrodiní a milosti, zvláště pal:
za odpuštění lir'z'clzu
Ad 1. Bye/lom Bolza clzva'lili nebo ctíli, t. j. vlast

nosti Boží uznávali a vyznávali. Chválíme Boha. když

o jeho vlastnostech a skutcích myslíme nebo mluvíme?
Modlitba, kterou Boha chválíme, nazývá se modlitba
chvály. Tato jest: »Sla'va Otci, i Synu . . .c, »Svatý,
svatý, svatý Hospodin . . .a, »Božg c/ira'limo teba“. . .",

modlitba Zaclzaria'šova při narození

fřanově (Bene

díktus), »Velebí duše má Hospodinaa (Magniňkat)
Když nábožnč chválíme Boha, přidáváme se k'andělům,

kteříž ustavičně chválí a velebí Boha.
Ad 2. Byt/zam mu děl'ovali, t. j. abychom uznávali
dobrodiní, jež nám Bůh prokázal a bez přestání pro
kazuje, a toto uznání také najevo dávali. Modlitba taková
sluje modlitba dzíéů. Zvláště jsme povinni Bohu děko
vati: ráno, v poledne, před jídlem a po jídle a u večer.
Každý dobrodinec zasluhuje díků, a poněvadž Bůh
jest náš největší dobrodinec, zasluhuje díků nej
větších. »Dz'kyčiňte vždycky za vsim/mo ve jménu Pa'na
naše/to _7'c'žišeKrista Balm a Otcia (Efes. S.)
Přz'klaaír: Nábožné díky vzdávali Bohu -Voe po potopě,
David za vysvobození z rukou nepřátel, Tobiáš, když opět
zraku nabyl, a sám „Sim[for-šičasto diky činil Otci nebeskému.

Ad 3. Bychom Boha prosili, by nám pomáhal, by“

nám dobrodiní a milostí pro tělo iducha udělil a
nám hříchy odpustil. Mojžíš prosil, aby Bůh lidu
hříchy odpustil.
Při'klaafr: Otčenáš, modlitba Pána ]cžíše na hoře Olivetské.

260. le-li modlitby třeba?
Modlitby je třeba a to všem lidem, jakmilť do roz:
umu přišli.
Modlití se musí, jakmile kdo rozeznávati umí, co
jest dobré a co zlé. Rodičové učí modlití se již imalé
dítky, které ještě nemají rozumu, aby se uměly mo
dliti, až rozumu nabudou.
'

26. Proč je modlitby všem lidem třeba?
IVIodlitby je všem lidem třeba.
1. protože Pa'iz _7ťžíš výslovně přikázal, abychom sc mo

dlili a mís prikladem svým modliti se učil; "
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2. protože bez modlitby uedosa/zujemc' potřebuje/z milostí,
bychouz bokumz'lc' žili a U dobrém až do konce sotrvalz'.

Že jest třeba všem lidem se modliti, poznáváme
snadno. Bůh nás stvořil, jest náš pán; jemu náležíme
tělem a duši; povinni jsme tedy jej za svého pána
uznati 'a čest mu vzdávati. Búlzjest ua'š největší dobro
dinoc, od něho máme všechno dobré; jsme tedy po
vinni jemu za- všechno děkovati a spolu prositi za
všecko, čeho nám třeba. Chválíme pak Boha, děkujeme
mu, prosíme ho, když se modlíme.
Povinnost modlitby uznávali sami pohané; kdo by
tedy z křesťanů se nechtěl modliti, byl by horší než
pohan, podobal by se nerozumným tvorům.
1. Jsme povinni se modliti, poněvadž Bůh sám toho
přikazuje. Již ve Starém Zákoně přikazoval Bůh mo
dlitbu: » Vzýwj mne v den souženzja já tě vytrlmu. v<
(Žalm 49,15.) Již častokráte jsme slyšeli, jak modlí
vali se sv. patriarchové a proroci, jak všickni věřící
židé. Modlili se nejen doma, ale z celé země chodí
vali na veliké svátky do Jerusalema, aby se modlili
ve chrámě.
Pán Ježíš přikázal modlitbu slovy: »Prosto, a bude
vám dáno,“ lzlt'dejte, a naleznete; tlucte, a bude vám
otoořz'no. Nebo každý, kdo prosí, běře; a kdo lzloda',

nalézá; a tomu, kdo tluče, bude otevřz'no.: (Mat. 7, 7. &)
Pán Ježíš naučil nás modliti: »Otčma'š.<
A nejen že modlitbu přikazoval, on i příkladem
svým nás učil modliti se. Písmo sv. vypravuje, že se
Pán Ježíš často vzdálil od svých učeníků a dlouho,
někdy celé noci se modlil.
Příklady. Když Pán Ježíš v Kal'arnaum rozmanité zázraky
učinil, dokládá evangelista: >Druhého pak dne na úsvitě ode
šel Ježíš na místo pusté a tam se modlil.c — Než vyvolil
apoštoly, šel Pán Ježíš na horu a přes noc trval na modlitbě.
Před zázračným nasycením 5000 mužů vzal Ježíš pět chlebů
a dvě rybičky, vzhlédl k nebi, požehnal je, t. j modlil se
Když se loučil s apoštoly, modlil se chvalozpěv atd.

Pánu Ježíši nebylo třeba se modliti, ale modlil se
za nás a také, aby nám dal dobrý příklad a vzor, jak
se máme modlíti.
2. Máme se také proto modliti, že modlitby třeba
jest nám ku spasení. Neboť bez modlitby nedosa/zujome
potřebných milostí, byc/zam bokumile žz'lz'.— Abychom

se Bohu líbili a věčné blaženosti sobě zasloužili, mu
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síme přikázaní Boží zachovávati. Nemůžeme jich ale
zachovávati bez milosti Boží. »Beze mne (bez mé po
moci) nemůžete ničeho učiniti.<< (Jan 15, 5.)

Máme se také proto modliti, abychom mohli v a'o
bre'm až do konce setrvali. Ku spasení třeba jest,
abychom až do konce života svého přikázaní Boží
zachovávali a ve stavu posvěcující milosti Boží byli
v čas své smrti. Všechny milosti, kterých jsme za
čas života svého nabyli, nic by nám nepomohly, kdyby
chom při smrti nebyli v milosti Boží. »Kdo setrvá až
do konce, bude spasen,: dí Pán ]ežíš. (Mat. 10, 22.)
Proto musíme o tuto milost setrvání v áobre'm až do
konce prositi. Sv. Alfons Liguori dokládá: »lf'šic/eni
svatí v nebi dospěli ku svatosti skrze modlitbu,“ všz'c/eui
zavržení zahynuli proto, že se nemoálili.<
Abychom se rádi a často modlili, k tomu nás
kromě přikázaní Božího povzbuzují užitky, kteréž z ná
božné modlitby máme. Užitky tyto jmenují se také
účinky modlitby.
ŠZ262.Které jsou hlavni účinky modlitby?
Í—Ílavnz'účinky modlitby jsou .'

Loom,-—

.
.
.
.

modlztba nás spojuje s Bohem,
osvěeuje nás a posiluje k dobrému;
těší nás v souženz' a v nouzi nám pomáhá;
zjednává nám milost, setrvali v a'obre'm až do konce.

1. Modlitba spojuje nás s Bohem. Kdo se dobře
modlí, pozdvihuje mysl k Bohu; myslí na Boha, mluví
s Bohem, a Bůh dobrotivý skloňuje se k němu, slyší
modlitbu jeho a uděluje mu milosti své. Proto dí
katechismus: spojuje nás s Bohem.
2. Osvčcuje nás a posiluje k dobrému. Milosti, kteréž
modlitba působí, jsou jako paprsky, jež od Boha vy
cházejí, duši oswcují; tak že již snadno člověk roze
znává: co jest dobré a co zlé; poznává Boha i věci
duchovní lépe a lépe, nabývá moudrosti. Milosti, jichž
modlitbou nabýváme, sílí duši tolik, že člověk nejen
rozeznává dobré od zlého, nýbrž i zlého se umí va
rovati. Kdo se dobře modlí, ten přemáhá pokušení a
všechny obtíže, které ho od konání dobra zdržují.
Příklady. Fiu/ili! připravovala se modlitbou k zachránění
své vlasti; Est/ler nalezla sílu v mcdlitbě, aby se odvážila
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píositi krále za milost lidu israelskému. Svatí mučeníci posi
lovali se modlitbou, aby trápení a ukrutnou smrt šťastně
přestáli.

3. Těší ua's :) soužení a v uauzz' nám pomáhá. firme
:' soužení, když srdce naše velikým zármutkem jest
naplněno pro neštěstí, jež nás potkalo. V každém
soužení jest člověku třeba útěchy, aby se v zármutku
a soužení upokojil, na duchu se posilnil a občerstvil.
Jsou na světě soužení, ve kterých lidé potěšiti ne
mohou anebo nechtějí, protože nemají útrpného srdce.
Opravdové potěšiti, z utrpení a soužení vytrhnouti
může toliko Bůh a on také potěšiti chce, protože jest
dobrotivý. Proto se nazývá třetí božská osoba Duch
svatý: Utěšz'tcl. Bůh potěšuje nás v soužení, jestliže
útěchy u něho hledáme skrze modlitbu. Proto píše
52). yuku/).“ »ý'ťstlz' kdo z 'Z/(íS??zármutku,
(5, 13
Priit/adr:

modlz'ž sax

Pán _ležíš byl na hoře Olivetské v úzkosti tak

veliké, že zvolal: ».S'uzutuzít'jcrt duše ma' až ]: Jul/“ti.cz(Mat. 26, 38.)

\Ílttínlilto
51 m
0. soužení se modlil. A hle! andel s nebo přišel a po

ýsme v nouzi, když máme nedostatek věcí k živo
bytí potřebných; také když nám nebezpečenství na
stává. I v nouzi nejlépe pomáhá Bůh, který vždy po—
moci může; poněvadž je všemohoucí, a také vždy
pomoci chce, poněvadž je nejvýš dobrotivý. Bůh

pomáhá, když ho na modlitbách prosíme. Praví:
Vzýwj mne v den soužení. a ja vytr/zuu tě.“ (Žalm
49, 15.) Nábožná modlitba působí, že Bůh v nouzi
pomáhá, jestliže člověk také sám se přičiňuje, pokud
může. Dobré pravidlo života jest: »Modli se &pracuj.
Přičiň se, a Bůh ti pomůže.<
Příkladi. Když Yakall se bál bratra svého E_n—aaa,volal:
Bože otců mých, vytrhni mne z ruky bratra měho.: Když
zbožný král Ezechia'í od mocného králc assyrského byl v _7e/u
„ylr/ne obležen, šel do chrámu a modlil se. I vzkázal mu Bůh
skrze Irazliše proroka: »Neboj se, Hospodin vyslyšel modlitbu
tvoulc A téže noci přišel anděl Hospodinův a porazil v ležení
assyrském 185.000 mužů, načež ostatní se dali na útěk. ——
Týž král Í'ÍSI'IŠÍIŘÍÍse jednoho času na smrt rozstonal. V této
nouzi obrátil král důvčině tvář svou ke chrámu a s pláčem
se mad/í.! Bůh vzkázal skrze proroka /mní'.se »Viděl jsem
slzy tvé & slyšel jsem modlitbu tvou Aj. třetího dne vstoupíš
uzdraven do chlámu. a přidám ke dnům tvým ještě patnácte
letc —- Tři mlddmci v peci ohnivě se modlili a byli zachrá
něni. Dal/íd se modlil v jámě lvové & zůstal neporušcn —
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..l/alomoeuý padl k nohám ]ežíšovým a modlil se: »Panc,
chceš-li, můžeš mne očistiti.: I vztáhl ruku Ježíš & dotekl se
ho, řka: »Chci, bud' čistlc ——
a stalo se tak. (Str. 141, čl. 22.) -—

_Z'az'russnažně prosil Pána Ježíše: »Pane, dcera má skonává.
(_)pojď, vlož na ni ruku svou a ozdraví a živu zůstane.: A Pán
]ežíš vyslyšel modlitbu jeho. — —

4. fl/[odlztba zjednává nám mz'lost, setrvatí 71dobrem
až do konce. Nejdůležitější milost jest setrvatz' z; dobre'm
až do konce. »Kdo setrvá až do konce, spasen (Judea
(Mat. 10, 22.) Milost tuto můžeme si modlitbou vy
prositi.
Z toho všeho poznáváme, jak mocná jest modlitba
a jak velice na tom záleží, abychom se modlili. Pán
Bůh naší modlitby nepotřebuje, ale my jí potřebujeme.
Abychom byli v modlitbách vyslyšení, musíme se
náležitým způsobem modliti. Proto':

263. Býváme-Ii vždycky vyslyšení, kdykoli se za něco mo—
dlimo?
Být'áme

vždyt/ey

dlíme náležitě.

v_j/slyšení, ledy/eolz' se za „něco mo

Modlíme se náležitě, t. j. tak, jak se sluší rozmlou
vati s Pánem Bohem. Nedává-li nám Bůh, oč prosíme
(na př. zdraví, nebo jiné časné dary), dá nám za to
jistě něco lepšího, t. j. to, co by nám více ku spáse
duše naší prospívalo.
Bůh někdy nedává toho, zač prosíme, poněvadž
prosili jsme o věci, které by nesloužily ani ku cti a
slávě Boží, ani ku spasení duše naší. Také proto někdy
nedostáváme, protože se nemodlíme nábožněu Svatý
apoštol _*řa/mbpíše o těch, kdo se nemodlí náležitě:
;Prosz'te a nebčřete(nedostáváte), protože prosíte, abyste
na své žádosti vyna/L'ládalz'.x (Jak. 4, 3.

264. Kdy se modlíme náležitě?
Náležitč se modlíme :
)—0

WIC

. když se modlíme za to, co jest lze cti a c/wále Boží a
Ie našemu spasem ,'
. když se modlíme we jmenu Pána Yežíšec,'
. ledyž se modlíme nábožne', pokorně a důvěrně, s odevzda
ností do vůle Boží a vytrvale.
Ke ctí Boží a k spasení našemu slouží netoliko věci
duchovní, ale může sloužiti všecko, když toho dle
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vůle Boží užíváme. Učili jsme se, že nám Bůh slibuje,
čeho k živobytí potřebujeme, prosíme- li za věci po
zemské, máme sobě mysliti: Prosím za to, čeho mi
k zachování života třeba jest a co by mně nepřeká
káželo v dosažení života věčného. Co ale by mne
vedlo k nestřídmosti, pýše anebo jiným hříchům, toho
nežádám, za to neprosím.
“265. Kdy se modlíme ve jménu Pána Ježíše?
» Vť jménu

Pána

_7e'žz'šf<<se madlz'mť, když mod/íce

SL'záslu/z ?ežz'še Krista se datla/áváme a zišecku svou
důvěru 2) už Skládáme.

Vujménu Pána ýežz'še . . . Zásluhy Pána ]ežíše jsou
příčinou, že nám Bůh to slíbil dáti, zač prosíme. My
sami nejsme hodni, abychom na modlitbách s Bohem
rozmlouvali a něčeho si na něm vyprosili. Všecky
svoje zásluhy odevzdal Pán ježíš církvi, t. j. všem
pravověřicím křesťanům; proto smějí pravověrní kře—
sťané Pánu Bohu připomínati, že zásluhy Pána ježíše také
jejich jsou, a prosití, aby Bůh pro tyto zásluhy jejich
modlitbu milostivě přijal. A když na svých modlitbách
jenom na zásluhy Pána ježíše důvěrně spoléháme,
modlíme se ve jménu Pána ýežz'še Krista. Pán ježíš
sám ujistil nás, že Bůh vyslyší modlitby naše, bude
me- li prositi ve jménu j,eho na zásluhy jeho se spo
léhajíce. »Bua'ete-lz zač prosztz' Otce ve jmenu mém,
a'a't' vám a Proto se všecky církevní modlitby zavírají
slovy: »S/erze (pro zásluhy) Pána naše/zo YežzíšeKrista.
Amen.
Pří-Wlan). V národě Íbe/:ke'm, při Černém moři přebývajícím,
žila křesťanská otrokyně velmi ctnostná. Národ ten divoký
neměl lékařů, neduživé dům od domu nosívali, zdali by
někdo věděl nějaký prostředek na uzdravení nemocného.
Jednou tázána byla 1otrokyně ví--li o prostředku proti nemoci
»Neznám lidského prostředku,: odpověděla, »ale Bůh, jemuž
se kláním, může mrtvým život navrátiti, a protož i nemocné
uzdraviti. < Počala se modliti 7a nemocného

ve jménu _7ez'z'řc,

a tento se uzdravil. Pověst o zázraku tom došla až královny,
stížené bolestným neduhem. Dala se k otrokyni donésti a byla
též skrze jméno ]ežíš od otrokyně zhojena. Po nějakém čase
přišel sám král na lovu do velikého nebezpečenství; vzýval
jméno Ye..
zš a byl vysvobozen. Z vděčnosti přijal tento král
s veškerým lidem víru křesťanskou, a nábožná otrokyně, kte
ráž k rozšíření víry Kristovy mocně přispěla, [(tím/1011, t. j.
křesťanskou od potomstva nazvána byla. )
') Výbor Macana.
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*266. Kdy se modlíme nábožně?
Nábožně se modlíme, když pří modlitbě na Boha
myslíme a vs'elzlee'roztržztostz', co možná, se varujeme.

Abychom se nábožně modlili, musíme nejdříve na
Pána Boha nábožně mysliti, neboť: modlitz'se znamená,
nábožně mysl svou k Bohu pozvednouti; nábožně se
modlíme, když zároveň na to, oč prosíme, myslíme,
a když to, co ústy pronášíme, ze srdce vychází. Písmo
sv. praví: »Před modlitbou příprav duší svou a nebud'
jako člověk, kterýž pokouší Baban: (Sir. 18, 23.)
Snadno jest i poznati, zda se někdo modlí nábožně
anebo roztržitě. Kdo se nábožně modliti chce, modlí
se nejraději na místě, kdež by sám byl, kde ticho
jest, ač může-li to; kleká na kolena, spíná ruce, obrací
své oči ke kříži anebo nějakému sv. obrazu; říká
modlitby pomalu, aby každé slovo zřetelně a cele vy
slovil. Kdo však se modlí roztržitě, ten ohlíží se,
hraje rukama, myslí na jiné věci, chvátá s modlitbou,
aby jen brzy ji odbyl. (»Vypr. kata p. 531.) Proti
své vůli jest roztržitý, kdo nezavinil, že mu za mo
dlitby na mysl přišly jiné myšlenky, a který se od
nich odvrací hned, jak je zpozoroval. Kdo schválně
roztržitý jest, o tom platí slova písma sv.: »Lz'dtento
ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko jest ode mne.:
(Mat. 15, S.)
K nábožně modlitbě jest třeba se náležitě připraviti. Dobře
se připravíme, když nejprvé si umíníme, že se nábožně
chceme pomodliti. Potom nekazí modliteb našich roztržitost
nedobrovolná. — rl/ezi modlitbou jest třeba častěji si vzpo
menouti, s kým mluvíme. — Eliáš přikryl tvář svou pláštěm,
když s Bohem mluvil. .S'v.Bernard nedal se z modlitby ničím
vytrhovati, pokládaje dobrovolnou roztržitost za veliký hřích.
»Velikou křivdu bych činil Bohu,: praví, »prose ho, aby mne
vyslyšel, kdybych sám sebe neslyšela. —

*267. Kdy se modlíme pokorně?

Pokorně se modlíme, když při modlitbě slabost a
hříšnost svou na mysli máme.
jsme-li při modlitbě pamětlivi své slabosti, t. j.
vzpomínáme-li, že jsme žebráci, kterým Pán Bůh všecko
dává, čeho potřebují, a spolu při modlitbě svojí hříš
nost na mysli máme, t. j. vzpomínáme-li, že pro hříchy
naše nejsme ani hodni s Bohem rozmlouvati, jeho
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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prositi a vyslyšenu býti—modlíme

se pokorně. Písmo

sv. praví: »Modlz'tba kořz'cz'lzose oblaky pronikmnc
(Sir. 35, Zl.)
['i'/kladin- flóra/tam se modlil pokorně, když rosil za Sodomu
a Gomorrhu: »Že jsem jednou počal, budu dále mluviti ku
Pánu svému, ačkoli jsem prach a popel, t. j. ačkoli jsem smrtelný,
hříšný člověk, který není hoden, aby k Bohu, Pánu svému
mluvil, nebo

se modlil. ——7akub se modlil:

»Bože otcův

mých, nejsem hoden slitování tvých, ani milosti, kterouž jsi
učinil se _mnou.: Šalomoun se modlil, když Hospodin k němu
pravil: »Zádej, začkoli chceš, abych dal toběc — takto: »Ho
spodine, Ty jsi učinil, abych kraloval nad lidem tvým, já pak
ještě .rlobý a nezkušený mládenec jsem. Dejž mi tedy srdce
k umění schopné, abych mohl lid tvůj dobře souditi a roze
znati mezi zlým a dobr m.: — Pokorně se modlil publikem
v chrámě, římský .retnz'kv Kafarnaum atd.

*268. Kdy se modlíme důvěrně?
Důvěrně se modlíme, když se vší jistotou očekáváme,
že nás Pán Bůh vyslyší.
Důvěrně' očekávatz' znamená něco očekávati na jisto,
mysliti sobě, že jistě obdržíme, zač prosíme.
Důvěrně se modlíme, když pevně očekáváme, že
nám Bůh všechno dá, co nám přislíbil a zač prosíme,
bude-li to ke cti Boží a k našemu spasení sloužiti.
Pán Ježíš slibuje, že důvěrně modlících modlitba vy
slyšena bude:
» Všecko, začkolz' modlz'ce se, prosíte,
věřte, že vezmete, a stanet' se vám.x (Mar. 11, 24.)
Pň'klao'y: Když Eliáš chtěl dokázati, že Hospodin jest pravý
Bůh a Bál nepravý, modlil se takto: »Hospodine, ukaž dnes,
že jsi ty Bůh v Israeli, a že „jsem já, služebník tvůj, všecko
toto učinil vedle přikázaní tvého! Vyslyš mne, Hospodine,
vyslyš mne, aby poznal lid tento, že ty jsi Bůh, a aby se
obrátil zase k tobě.< I spadl oheň s nebe a spálil oběť zápal
nou. — Sa.!-ana, nábožná žena, byla zlomyslně obžalována.
Když byla na soud pohnána, pohlédla se slzami v očích dů
věrně k nebi. Když pak od nespravedlivých soudců na smrt
odsouzena byla, zvolala: »Bože věčný, kterýž jsi skrytých věcí
poznatel a všecko víš, prve nežli se co stane; tebe není tajno,
že křivé svědectví vydali proti mně.: A Bůh v slyšel její mo
dlitbu důvěrnou a nevinnost jeji byla dokázána. umna od smrti
vysvobozena, oba nespravedliví soudcové kamením byli uházeni.

Ale i když důvěrně očekáváme, že Bůh prosby
naše vyslyší, přece povinni jsme Pánu Bohu pone—

chati, jak on bude chtíti učiniti, t. j. povinni jsme
odevzdatz' se do vůle Boží.

*269. Kdy se modlíme s odevzdanosti do vůle Boží?

S odevzdanosti do vůle Boží se modlíme, když úplně
ponec/zdzzáme nejsvětější vůli Boží, kdy a jak nás
vyslyší.

Odevzdán da vůle Boží jest, kdo ponechává Pánu
Bohu, chce-li modlitbu vyslyšetí neb ne. Mnozí kře
sťané modlí se pobožně, ale nepřichází-li pomoc Boží
hned, jsou malomyslní; víra a důvěra jejich počíná
klesatí, a tak děje se, že někteří až reptají proti Bohu.
Zapomínají, že nejvýš moudrý Bůh, cokoli činí, dobře
činí, a že i tenkráte dobře činí, když nedává člověku,
oč tento prosí. Nábožní křesťané přidávají ke svým
modlitbám obyčejně: »Bude-li tak vůle Boží.<<
Příklady.- 7ud1't/z.Když assyrský vojevůdce město Bet/mlži
oblehl a zpřetinati dal trouby, po kterých tekla voda do města,
usmyslili sobě starší města, kdyby v pěti dnech odnikud po
moc nepříšla, že poddají se dobrovolně nepřátelům. Bylo to
jako by předpisovali Pánu Bohu, — nebyli odevzdání do vůle

Boží Proto jím řekla bohabojná Yudz'tlz,že my lidé nesmíme
předpisovatí Pánu Bohu, kdy a jak nám pomocí má, a že to
zůstaviti máme jeho nejsvětější vůli a moudrosti. — Kris—tm
Pán dal nám nejlepší příklad odevzdanosti do vůle Boží na
hoře Olivetské: »Otče, ne ma' vůle, ale tvá budí: (Luk 22, 423
.Malomoený: »Pane, chceš- li, můžeš mne očistiti. <

*270. Kdy se modlíme vytrvale?
Vytrvale se modlíme, když nepřestávdme modlz'tz'se,
byl mis Bůlz lmed nevyslyšel.

Vytrvale modliti se, znamená, stále se modlíti, od
modlitby neustávati, byt' nás Bůh ihned nevyslyšel.
Někteří křesťané sobě myslí, že Bůh nechce jejich
modliteb vyslyšeti, poněvadž jim nedal v jistý čas toho,
zač prosili; přestávají pak prositi, za to majíce, že by
prosili nadarmo. Ale jako Pán Bůh nejvýš moudrý
nedává vždycky toho, zač lidé prosí: tak inedává
vždycky v ten čas, kdy sobě žádáme. Nejsme-lí hned
vyslyšení, nesmíme přestatí se modlití, ale máme se
důvěrně modlití bez přestání či vytrvale.
Přz':klady Abraham se za Sodomu & Gomorrhu šenk; a'te
přimlouval. — Zac/zarzdš a Alžběta modlili se dlouhá léta, aby
jim Bůh syna dal. I když oba sestárli a zdálo se, že již ne

budou vyslyšeny prosby jejich, modlili se neustále a Bůh je
vyslyšel. — ena kananejrka'. — Svatá Monika, zbožná matka
svatého Augustina, modlila se mnoho let za obrácení jeho,
17*

—260—
a Bůh ji vyslyšel. — Podobenství o muži prosícím souseda
za tři chleby.

jsme povinni vytrvale se modliti, neboť Bůh jest
náš Otec a Pán, a proto jen od něho závisí, kdy nás
vyslyšeti chce. Často nás zkouší v trpělivosti a v dů—
věře k němu, nebo nám chce na pamět přivésti, že
jsme slabí tvorové, a proto že se máme pokořiti.
*27I. Kolikerým způsobem můžeme se modliti?
M'odliti se můžeme dvojím způsobem:
1. toliko vnitřně;
2. vnitřně a spolu i zevnitřně.

*272. Kdy se modlíme toliko vnitřně?
Toliko vnitřně se modlíme, Íedyž se modlíme pouze

z; myšlenkách, jako na příklad při rozjímání, aniž
svou vnitřní modlitbu také slovy pronášíme.
Vnitřní modlitba se koná toliko v srdci, v myšlen—
kách beze slov. Duše sama obírá se s Bohem, svatými
osobami a věcmi. Nejobyčejnější způsob modlitby

vnitřní jest rozjímání.
3273. v čem záleží rozjimáni?
Rozjímání záleží v tom, že o životě a utrpení Pána:
_7ežíše,oposledních z'ěcee/zčlověka nebo jiných právdáeh

víny přemýšlíme a při tom zbožná city a spasitelná
předsevzetí vzbuzujeme.
Prodléváme-li u některého článku víry neb tajem—
ství a uvažujeme, co se v něm praví, a na konec dobrá
předsevzetí činíme, říkáme modlitbě takové rozjímání.
Nejlépe jest rozjímati o životě a utrpení Pána. ježíše,
o posledních věcech člověka, také o životě svatých.
Svatí učitelé vyhlašují rozjímání za modlitbu velice
užitečnou a Pánu Bohu velice milou. 1)
Nábožní křesťané konávají také kratičké modlitby, )::bošne'
poosdee/tyc nebo utřelne'madtítoyc zvané. Konají je v čas poku
šení, nebezpečenství, při práci atd. Na př. »Bože, ku pomoci
mně přispěj! Všecko ke cti a slávě Boží! ježíš, Maria, ]osefe,
stůjte při mně! Bože, neopouštěj mne! Bože, buď milostiv
') Příklady víz ve Filot/teí sv. Fr. Saleského, II., kap. 2—8.
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mně hříšnému! Ježíši můj, milosrdenství! (100 dní odp.) Nej
sladší Ježíši, nebuď mi soudcem, nýbrž Spasiteleml (50 dní
odp.) ježíši tichý a pokorný srdcem, učiň srdce mé dle srdce
svého, (300 dní odp.) atd.< — Tyto a podobné krátké modlitby
mohou snadno bez roztržitosti vykonány býti a jsou velmi
užitečný.

*274. Kdy se modlíme vnitřně a spolu zevnitřně?
Vnitřně a spolu zeonitřne' se modlíme, když vnitřní
modlitbu zároveň z slovy pronášíme.
Modlitba zevnitřní nazývá se' také ústní, protože
slova ústy pronášíme.
*275. cenu
Má-Ii?modlitba pouze zevnitřni před Bohem nějakou

Modlitba pouze zeonitřni nema' před Bokem zadne'
ceny; zryc/za'zz'jedině z úst.

Modlitba byla by pouze zeonitřni, když bychom
jen slova říkali, ale na Boha nemyslili, ani na to, co
říkáme. Nelíbí se Bohu lomoz úst, když srdce při
tom němé. »Bůh jest duch, a ti, kteří se mu klanějí,
v duchu a v pravdě mají se klaněti.: (jan 4, 24.)_
Modli-li se více lidí společně, jest to modlitba
společná.
Povzbuzení, jak se máme při modlitbě chovati.

i276.Máme-Ii se modliti také společně s jinými?
Máme se modliti take' společně s jinými, protože
Pán řešíš společnou modlitbu zvláště doporučil, řka:
»Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jme'nu me'm,
tut' jsem já uprostřed „ZČ/ZJ (Mat. 18, ZO.)
Společná modlitba má velikou moc 11Boha, jakož
učil Pán Ježíš: »ýestliže dva z nás soolz' se na zemi

o jakoukoli věc, za kterou prositi budou, stanet' sejim
od Otce me'lzo, kterýž

z; nebesie/z jest;

nebo kde jsou

dva nebo tři shromážděni ve jménu me'm, tut' jsem ]a'
uprostřed nic/z.: Když se modlíme společně, Pán ježíš
je mezi námi a modlí se s námi. Proto se první kře
stane' rádi modlívali společně. »Na každý den scházeli
se jednomyslně v chrámě, chválíce Boha, a byli v lásce
u všeho lidu.a (Str. 198, čl. 82.)
Povzbuzení, aby se děti účastnily společných služeb Božích
a modliteb.
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277. Kdy se máme modliti?

Podle napomenutí Yežíše Krista máme »vždycky se
modliti a 1zeustdvati.a (Luk. 18, l.) Zvláště se máme
modlz'ti:

ráno a večer a když se k modlitbě zvoní;
před jídlem a po jídle ,'

před prací a po práci;
v pokušeníclz;

uřwwe

ve všech tísníc/z. a potřebách.

Pán Ježíš velí, abychom se pořáde neboli »vždyokyc
modlili. Kterak se můžeme vždycky modliti, vykládá
následující věta:
!

Š278. Kterak se můžeme neustále modliti?
Neustále modlili se můžeme, když často na Boha
myslíme a dobrým úmyslem všecky své myšlenky, slova
i skutky, radosti i žalosti mu obětujeme.
Neustále můžeme se modliti:
1. Když často za dne na Boha vzpomínáme, mysl
k němu, ku sv. kříži, některým svatým osobám, zvláště
k Panně Marii a svatému patronu svému, nebo k ně—
kterým pravdám sv. náboženství obracíme, občas
kratičké modlitby potichu nebo hlasitě říkáme.
Na př.: »Všechno ku větší cti a slávě.: »Všechno z lásky
k Bohuc. »Sladké srdce ]ežíšovo, dej mi tu milost, abych tě
víc a více miloval.: »ó Maria bez poskvmy hříchu dědičného
počatá, pros za nás, kteří se k tobě utíkámeh (Viz otázku 273.)

2. Dobrý úmysl záleží v tom, že ve všech myšlen—

kách, slovech iskutcích se chceme spravovati svatým
náboženstvím; že radostí chceme užívati mírně a bez
hříchu, a že všecky žalosti chceme považovati za na—

pomenutí od Boha a za pokání, jež nám ukládá Bůh
za naše hříchy. Kdo s dobrým úmyslem všechny
práce koná, uctívá jimi Boha. »Bud'to že jíte nebo
pijete, nebo cožkoli jine'lzo činíte, všecko k slávě Boží
čiňtex (I. Kor. 10, Bl.)
Ačkoli se takto máme modliti bez přestání, přece
jsou jisté doby dne a jisté příležitosti, kdy zvláště se
modliti mxáme.Katechismus učí takto:
1. Máme se modliti ráno, abychom Bohu poděkovali
za ochranu, jíž nám v noci popřál, & jej prosili, by
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nám ochranu a pomoc celý den poskytoval. Iptactvo
ráno nejvíce zpívá, jako by děkovalo Pánu Bohu za
nový den. Vy pak máte rozum, víte, že Bůh ochráncem
vaším v noci a že vám daruje zase nový den, abyste
se ze života svého radovaly, v dobrém prospívaly a
života věčného si dobývaly. (Katechismus str. 199.)
Vypravuje se nám, že, když Karel Veliký časně z rána
k sobě dal zavolati biskupa Ludgera, vzkázal mu tento, že
hned přijde, až svou modlitbu vykoná. Císař dal jej ještě tři
kráte volati, ale biskup nešel, až svou modlitbu dokonal. Když
mu císař svoji nevoli vyjevil, odpověděl takto: »Až posud
jsem vůli tvou, pane, ochotně pln-il, neboť se srovnávala s vůlí
Boží; nebudeš však na mně žádati, abych pro tvůj rozkaz na
krále všech králů zapomenul a své povinnosti k němu za
nedbalh ——
Císař na to se zamyslil, za poučení jemu poděko
val a zároveň jej prosil, aby tak Bohu věrně slouže, jeho
i celé říše pamětliv byl na svých modlitbách. ')

Modliti se máme večer. Přes celý den nám Bůh
mnoho dobrého dával, od neštěstí a úrazu nás chránil;
co jsme mu za to povinni? A málo který den uplyne,
ano neuplyne snad ani jediný, abychom Boha neroz
hněvali nějakým hříchem. Proto třeba jest při večerní
modlitbě litovati hříchů za den spáchaných, slibovati
polepšení, prositi Boha za odpuštění. (»Vypr. katech.:
p. 527.)
Sv. Bernard povzbuzuje kvečerní modlitbě takto: =Pomni,
člověče, kdybys býval nemocný, slepý, hluchý neb chromý
& některý lékař by tě šťastně uzdravil, jak bys mu děkoval,
jda pone'prv na lože: a kterak bys mohl jíti na odpočinutí
bez díkuvzdání tomu, jenž dnes a povždy zrak, sluch, řeč,
život a zdraví, pokrm a výživu ti dává.> Dal-li jsi žebráku
kousek chleba, neodejde od tvých dveří, aby ti nepoděkoval:
a dobrotivý Bůh tě po celý den živil, a ty bys šel na lože
bez díků.> — Tvá čeleď přeje ti dobré noci, a ty děkuješ,
ačkoli ti svým přáním pokoje dáti nemůže: a Pánu Bohu,
jenž ti dobré noci nejen přáti, nýbrž i dáti může, děkovati
nechceš? o té nevděčnosti! — Zdaž nepočítá. hráč, obchod
ník u večer svůj výdělek neb ztrátu, ač jim jen o časný uži
tek neb škodu se jedná.> Tím spíše máš ty, 6 člověče, každého
večera dělati účty, ježto běží o tvou nesmrtelnou duši.: ——

Modliti se má křesťan, když se k modlitbě zvoní.
Církev katolická přikazuje, aby se zvonilo k modlitbě
každý den: ráno, 71poledne a večer, abychom si při
pomněli vtělení Syna Božího; tu se máme modliti
»Anděl Pdněa. Večer zvoní se po »Anděl Páněc
') Okáč 11., p. 32.

—264—
malým zvonkem — umíráčkem, abychom se též za
duše v očistci pomodlili. — Leckde se zvoní ve čtvrtek
odpoledne a to se lidé modlí: »Památku smrtelných
úzkostíc (str. 202. v katechismu); v pátek se zvoní
v 9 hodin ráno nebo ve 3 hodiny odpoledne na pa
mátku smrti Páně (str. 202. v katechismu).
Již ve XIII. století zvonívalo se na večer, dávalo se tím
znamení, aby v domech náležitě ukrýval se oheň (hora ioni
tegii). Tehdáž ještě nebylo tak snadno, jako za našich ob
oheň rozdělati. Bylo tedy třeba o to pečovati, aby oheň přes
noc nevyhasl; za tou příčinou přikrýval se večer popelem.
Tím zvoněním měli tedy lidé býti k opatrnosti povzbuzeni,
aby se oheň snad nevzňal a škody nezpůsobil. Ve XIV stol.
nařídil apež yan AXI/., aby věřící při tomto zvonění tři
kráte » dra'vas Alana: se modlili; modlitbou touto mohli do
sáhnouti 10 dní odpustků. — Později bylo nařízeno, aby také
ráno asi o východu slunce se zvonilo; při tom se modlívali
nábožní věřící pětkrát modlitbu Páně k uctění pěti ran Krista
Pána, aneb .redmkrate »Zdrávas Maria-, ke cti sedmera radostí
Panny Marie. Jindy modlívali se tn'kra't Otčenáš a třzkra't Zdrá
vas Maria. ——
V XV. století bylo nařízeno, aby také o poletím

se zvonilo. K nařízení tomu zavdala příčinu následující udá
lost: Roku 1456 obléhali již na čtvrtý měsíc Turci město
Bělehrad. Konečně narídil císař turecký, aby na město to ze
všech stran útokem se hnalo. Po dvacet hodin bylo bojováno
s obou stran s velikou udatností. Ale později byli obráncové
města již náramně unavení a chtěli již město nepříteli ode
vzdati. Tu postavil se udatný a zbožný řeholník z řádu sv.
Františka jan Kapzlrtra'n před vojsko a před shromážděné
obyvatele města toho, a maje v ruce kříž, modlil se k Bohu
o pomoc a vzýval Pannu Marii za ochranu: »Mocná královno
nebes-, tak volal, »mohla bys dopustiti, aby dítky tvé padly
do rukou nevěřících. kteří by ze Syna tvého posměch si tro
pili, říkajíce: >Kde pak jest nyní Bůh křesťanůřa Při modlitbě
tě proléval [(apzlrt/tíu hojně slzy. Křesťané byli slovy jeho
rozníceni, vrhli se znovu na Turky s rekovnou zmužilostí

zvítězili.přímluvě
Toto slavné
Boží
aa zvláštní
Panny vítězství
Marie. přilgisovali
ostav o ochraně
tom vítězství

zprávu tehdejší papež Xalzxt Ill. nařídil, aby každodenně po

celém křesťanském světě mezi druhou a třetí hodinou (v tu
dobu bylo vítězství dobyto) se zvonilo, a aby věřící při zvo
nění tom pozdravení andělské se modlili. Tím měli vždy ku
větší důvěře ve přímluvu Panny Marie povzbuzeni býti a pa
trně to přispění Boží vděčně sobě připomínati. Později přelo
ženo zvonění to na čas polední. .)

2. Máme se modliti před jídlem, abychom Bohu
děkovali, že nám dal pokrmy. Po jídle se máme mo
dliti, abychom Bohu poděkovali, že nám dal jisti. Co
by lidé řekli o žebrákovi, kterýž by nepoděkoval za
') jak. Proch. ll., p. 109.
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obdržený dar? jistě by řekli, že jest nevděčný, a že
ničeho nezasluhuje. A tak by byl nevděčný k Bohu,
kdož by se najedl a nepoděkoval štědrému dárci,
Pánu Bohu.
Příklady: Sám Spasitel se modlil před jídlem apo jídle,
jak 7 vypravování o zázračném nasycení 5000 mužů a z po
slední večeře jest známo. ——
Dame! se modlil v jámě lvové,
nežli zázračným způsobem přineseny oběd pojedl. Volal:
»Přece tedy rozpomenul jsi se na mne, ó Bože, a ukázal jsi,
že neopouštíš milujících tebe.:

3. Před prací a po práci (vyučování), aby nás Bůh
osvítil, nám pomáhal, práci naši žehnal. (Viz katechismus
str. 203.)
4. Vpokušem'clz. Co bys asi dělal, když by tě někdo
chtěl zabiti? Jistě volal bys, prosil bys o pomoc.
A když pokoušeni jsme ke zlému, jest to také, jako
by pokušitel zabiti chtěl duši naši. Když přemůžeme
pokušení, zůstaneme bez hříchu; a protož jen Bůh
nám pomoci může, abychom ve zlém zalíbení neměli
a k němu nesvolili, tedy musíme v pokušení se mo
dliti, aby nám Bůh pomohl. »Bděte :; modlete se, abyste
nevešlz z; pokušem.
5 Ve všech tz'sm'e/za potřebách. Tísní nás zármutek,
bolest, nemoc, nepohody atd Když nám něco schází,
bez čeho býti nemůžeme, aneb když něco zlého nás
tíží, tu se říká, že jsme :) potřebách. V takových pří
padech jest dlužno k Bohu se utéci.
Zvláště se má křesťan v kostele modliti, když při
jímá sv. svátosti, anebo jest na mši svaté.
Příklady: Ninive. — Učeníci Páně při bouři na moři. Když
byl „rv.Petr v žaláři, modlila se celá církev.

Každý se má nejprve sám za sebe modliti; ale po
něvadž každého máme milovati, jako sebe samého,
tedy i za jiné.
'

279. Máme-li se také za jiné modliti?
Máme se také za jiné, ano i za všecky lidi modlítz',
za žive' i za mrt'z/e',za přátele z' nepřátele, zvláště pak
za rodiče a příbuzné, za duchovní z'wětskou vrchnost.
Za žzuese máme modliti, aby Bohu sloužili a jednou spasení
byli; za nutí/c', aby z očistce vysvobození a do nebe přijati
byli. Za přa'lele, aby Bůh lásku ojejich k nám odměnil a jim
požehnal; za nejv'n'/ele, aby jim Buh odpustil a jejich nepřátel
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ské smýšlení k nám změnil. ——Za rodiče, poněvadž jsou po

Bohu naši největší dobrodinci a nejvíce lásky nám prokázali;
za ph'busne', t. ]. bratry, sestry atd., ježto zvláštní lásky naší
jsou hodni. — Za due/tomi i :větokou vro/mort, poněvadž na

místo Pána Boha nad námi bdí,a proto zvláštní lásky avděč
nosti naší zasluhují. —

28 0.
Kd:i ?jest
dli

krátce obsaženo všecko, zač se máme mo—

Všecko, zač se máme modliti, je krátce obsaženo

7) »Otčenášiw nebo modlitbě Páně.

Máme se modliti, abychom čest a chválu Boží na
světě rozmáhali, sobě a bližním pomoci Boží pro duši
a tělo na Bohu vyprošovali. Takto se modliti naučil
nás Pán Ježíš sám.
Naučení. Modli se často a nábožně; neboť v mo
dlitbě můžeš rozmlouvati s Bohem jako dítko se svým
otcem. »Kdo se umí náležitě modliti, umí také ná
ležitě živ býti.<< (Sv. Augustin)

2. O modlitbě Páně.
Až dosud vykládal katee/tiunu: nejdůležitě'ší učení o modlitbě
vůbec. Nyní poučuje nás o Otčenáši. Mo litba tato jest vám
všem známa; nazývá se proto tak, že slovy »Otče míša začíná.

28. Proč se jmenuje Otčenáš modlitbou Páně?
Otčenáš se jmenuje modlitbou Páně, protože mu nás
naučil ?ežzíš Kristus, Pán náš.

jedenkráte spatřil učeník Pána Ježíše o samotě se
modliti. Vida, s jakou vroucností Syn Boží se modlí,
pln podivení roztoužil se, by též tak vřele a vroucně
jako Pán a Mistr jejich modliti se mohl. A přibliživ
se pln důvěry s ostatními učeníky ku Kristu Pánu,
prosil ho snažně takto: »Pane, nauč nás modliti se,
jakož i Jan učil učeníky své.c I řekl jim Pán Ježíš:
»Když se modlíte, modlete se takto: »Otče náš . . .c

28 N .lak zni modlitba Páně?
»Otče náš, jenž jsi na nebesz'clz! — Pori/ě! se jméno
tve'; — přijď království tve'; — bud' vůle tvá, jako
v nebi, tak i na zemi; — olzle'bnáš vezdejší dej nám
liner; — a odpusť nám naše viny, jakož i my od—
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pouštz'menašim vinnz'kům: — a neuvod' nás v pokušení;
— ale zbav nás od zlého. ——Amenc

Otče náš jest nejkrásnější modlitbou proto, že ji
složil sám Pán Ježíš, náš Bůh a Spasitel. Ale i proto,
že v ní obsaženo všechno, zač modliti se můžeme a
máme; na př. chceme-li prositi za dobrodiní a milosti,
ke všemu tomu jest Otčenáš nejlepší, jen když mo
dlíme se náležitě.
28 3. Z čeho se skládá modlitba Páně?
Modlitba Páně se skládá :: oslovení a sedmz'proseb.
První slova v Otčenášz' nazývají se oslovení. Po něm
je sedm vět, kterým říkáme prosby, tedy sedm proseb.
Ježto modlitba Otčenáš jest nejkrásnější, slušno jest,
aby každý křesťan jí náležitě rozuměl. Proto se nám
v katechismu jednotlivé oddíly vykládají. Nejdříve
oslovení a pak prosby.

a) O oslovení.
284. lak zni osloveni v inodlitbě Páně?

Oslovení v modlitbě Páně zní:

na nebesz'c/m

:Otče náš, jenž jsi

Když chce dítko s otcem nebo matkou mluviti,
osloví je, promluví k nim asi takto: »Vlilý otče,c nebo
»milá matkola atd. Tímto oslovením chce si je na
kloniti, aby je vyslyšeli. Podobně jest v Otčenášz';
nejprve oslovujeme Pána Boha: »Otče náš . . .c

28 01 . Proč oslovujeme Boha jménem »Otčm ?
Boka oslovujemejmenem »Otčec,protože nás k obrazu
svému stvořil a otcovsky o nás pečuje, zvláště však
proto, že nás na křtu svate'm za své dítky přijat.
Boha nazýváme otcem svým:
1. protože nás k obrazu svému stvořil. — (Viz ot. 91.)
2. Protože o nás otoovsky pečuje, t. j., že se o nás
jako otec o děti — ba ještě mnohem více, stará. Dal
nám život a nyní se o vše stará, co pro tělo & duši
potřebujeme, tak že, když se nám něčeho nedostává,
neseme toho vinu my sami a nikoli Pán Bůh. On vše
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řídí a spravuje, aby nám ku prospěchu sloužilo. (Viz
otázku 75.) Nesmírnou lásku dal najevo hned prvním
rodičům, když i po spáchaném hříchu prvotním otcovsky
o ně se postaral. A pomyslíme-li my, jak ho hříchy
urážíme, a jak nás na živu zachovává a tolika dobro
diními obdařuje, zdaž doznati nemusíme, že o nás
otcovsky pečuje? Proto praví písmo sv.: »Zdalz'z' není
jeden otec vs'ec/znás? Zda/ž Bůlz jeden nestvořil nás?
Proč tedypo/zrdá jedenkaždý z nás bratrem .P(Mat. 2, 10.)
3. Poněvadž nás na křtu svate'm za své dítky přijal,
když nás posvětil skrze milost Ducha sv. Sv. Pavel
praví: »Přt'jalz' jste duc/za vyvolení synů, v němžto
voláme: »Abba, Otče/< (Řím 8, 15.)

Veliká jest to čest pro nás, že Boha za otce máme
a k Bohu jako ku svému otci mluviti můžeme. Slovo
»Otčec na začátku Otčenáše nás napomíná, že jsme
dítky Boží a že se k Bohu, jako děti k otci smíme
přibližovati.
Nevoláme v Otčenáši »můj Otčelw nýbrž: »Otče
náš!: Proč to?

286. Proč jmenujeme Boha otcem »našimc?
Boha jmenujeme otcem »našz'mc, protože jest otcem
všech lidí a my tndz'ž jako bratří za sebe vespolek mo
dlitz' se máme.

jsme povinni říkati »Otče nást, a nikoli „»Otčemůjx,
protože je Bůh otcem všech lidí. Všechny lidi stvořil
Pán Bůh a také všechny lidi zachovává a spravuje.
Není Bůh otcem jednoho národa, nýbrž všech národů,
všech lidí, próto sluje: »Otcem našímc.
Poněvadž všickni lidé mají Boha za Otce, jsou mezi
sebou vespolek“ bratři a jako bratři mají se milovatz'.
Lásku k bližnímu tedy vyznáváme také, když se mo
dlíme »Otče nášx.
Chudý sirotek, kleče u hrobu otce svého, hořce plakal, že
nemá žádného otce ni matky. Náhle pozvednuv oko, spatH
vedle náhrobek. na němž vyobrazen byl anděl, ukazující rukou
k nebi a. levou na nápis: »Otc'e nás, jenž jsi na nebesích.:
Vyjasniv smutnou tvář, pravil: »Ano, na tebe, Otče, v nebesích
byl bych zapomenul. Tys mi vzal otce i matku, avšak sám
jsi mi otcem, a neopustíš ubohého sirotka.- Tak potěšen
odešel. & Otec nebeský pečoval o něj, tak že měl po všechny
dny života svého, čehož potřeboval k životu vezdejšímu.
(Podstránský.) —
'
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Když -jsme Boha oslovili, připomínáme si, lede zvláště
sídlí, abychom tím dokonaleji srdce své k němu obrá
titi mohli.

287. Proč říkáme: »lenž jsi na nebesícha?
Říkáme.- »7enž jsi na nebesích-, protože jest 32212
na nebesz'e/zzvláštním způsobem přítomen a tam bude

jednou sám praze/zkou naší odplatou.
Bůh jest na nebesích zvláštním způsobem přítomen,
to znamená, že Bůh jest sice všude, na každém místě,
ale zvláště že bydlí v nebi. Zde na zemi Pána Boha
viděti nemůžeme, ale na nebesích zjevuje se vyvoleným,
andělům a svatým, tváří v tvář. Tam andělé a svatí
poznávají Boha a jeho vlastnosti tak dokonale, jako
by na jeho tvář patřili, a z toho se vždy radují, tam
jemu se klanějí a jeho sv. vůli plní.
Říkáme: »jenž jsi na nebesích-, protože v nebi
i naší převelz'kou bude Bůlz odplatou, jestliže sobě zde
nebe zasloužíme.
Slova »jenž jsi na nebesích: nás také upomínají, že
máme srdce své od věci pozemských odvraceti a touhu
po království nebeském v srdci svém vzbuzovati.

b) 0 sedmi prosbách.
Sedm proseb můžeme rozděliti na dva díly. Vprwzz'e/ltřee/z
prosbách prosíme o to, co ke cti a slávě Boží slouží. Vdru
býe/z čtyřce/z o to, čeho nám a bližním pro tělo a duši jest
třeba.

288. lak zni prvni prosba Otčenáše?

První prosba Otčenáše zní:
Slovo
však má
nežli jest
jako aby

»Posvět' se jméno tve'.:

»posoe'tittc znamená obyčejně »suatým učinili:. Zde
jiný význam, neboť Buh se nemůže státi světějším
—-jest nejvýš svatý. Znamená tedy posoe'tili toliko,
Bůh byl vždy víc a více chválen a oslavován.

Slovem :y'me'notoe'c rozumíme samého Boha.

289 Zač prosím v první prosbě Otčenáše?
V první prosbě Otčenáše prosíme.
|_!

. by jméno Boží nikdy nebylo zneuctěna nebo rouhdnz'm
ztenčeno, nýbrž spíše by bylo ctěno a velebeno.
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2. by všíckni lz'a'e'skrze pravou w'ru Bo/za poznali a kře
sťanským žwatem orlaz'ovalz'.

1. Prosíme, aby jméno Boží nikdy nebylo zneuctěna.
Bylo by zneuctěno, kdybychom je vyslovovali lehko
myslně, ze žertu a bez dobré příčiny.
Jsou !) pak tři případy, kdy dovoleno jest vyslovovati jméno
Boží: 1. když se modlíme, 2. když se učíme o Pánu Bohu,
3. když v nějakém nebezpečenství se nalézáme.
Ad 1. Když lidé se modlí anebo zpívají nábožné písně
v kostele aneb doma, vyslovují často jméno Boží, jméno Panny
Marie, andělů a svatých. A poněvadž jest naše povinnost,
modliti se, vyslovujeme jméno Boží a jiná. svatá jména při
modlitbě.
Ad 2. Ve škole učíte se sv. náboženství; já často vyslovují
jméno Boží, abych vám o Pánu Bohu vypravoval, vyslovují
také jiná svatá jména. Podobně i na kázaní v kostele se děje,
kdež velcí lidé se učí sv. náboženství. A kdo poroučí, aby se
dítky a velcí lidé učili o Pánu Bohu.> A poněvadž tomu chce
Pán Bůh, abychom se o něm učili, vyslovujeme jméno Boží
a jiná svatá jména, když se učíme sv. náboženství.
Ad 3. jsou ale ještě jiná nebezpečenství, když by se nám
něco zlého neb nějaké neštěstí přihoditi mohlo. Hoří-li někde
dům, říká se: blízké domy jsou v nebezpečenství. Spadl-li by
do vody, kdo plavati neumí, jest v nebezpečenství života.
Kdo ale nás může ochrániti v každém nebezpečenství? Kdo
se může za nás u Boha přimluviti, aby nás v nebezpečenství
ochránil.> Rovněž se máme modliti v době pokušení, když
jsme v nebezpečemlm' hříchu.

Dále prosíme, aby jméno Boží nebylo nikdy rouhá
m'm zlelzc'ena, t. j. aby nikdo něco rouhavého, oškli
vého, urážejícího o Pánu Bohu neříkal.
V jistém hostinci mluvilo několik pánů urážlivě a rou/zavě
o Pánu Bohu. Když rou/tání nepřestávalo, sňal svědomitý
hostinský kříž se stěny, aby jej uschoval, řka: »Nesluši se,
aby Spasitel náš Ježíš Kristus takové řeči rouhavé poslouchal.!
Rouhači se zastyděli a umlkli.

I druhé přikázaní Boží zapovídá jméno Boží zne
uctívati. Avšak v prvé prosbě neprosíme jen, aby jméno
Boží nebylo zneuctěno, nýbrž prosíme také, aby jméno
Boží bylo ctěno a velebeno, t. j. aby všichni lidé Pána
Boha měli v uctivosti, aby jej ctili, chválili a velebili.
Mezi svatými, kteří si za zvláštní úlohu v životě ustanovili,
aby jméno Boží bylo ctěno a velebeno, byl 30. Ignác z Loyoly.
Celý život jeho byl ustavičně oslavování jména Božího. Říká
val častokráte: »Vše ke cti a c/wafleBoží.: Kdykoli na svých
cestách uslyšel zneuctívati jméno Boží, káral přísně takové
.) >Vypr. kat.: p. 393. a 4. II.
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počínání. Posmíván a tupen za svojí horlivost, snášel to trpě
livě a těšil se příslovím: »Vše ke cti a chvále Boží.:
Aby všichni lide' skrze pravou víru Bo/tapoznali, shromažďo
val často na ulicích dítky vůkol sebe a vyučoval je svatému
náboženství. Horlivostí jeho pohnutí, přidružili se k němu
přemnozí nábožní a učení mužové, kteří pak dle příkladu sv.
apoštolů se rozešli do celého světa, i pohanským národům
hlásat evangelia a oslavovat jména Božího.

2. Aby lidé mohli jméno Boží ctítí, třeba jest, aby
Pa'na Boka také znali; Boha poznáváme jen skrze
sv. víru. Proto prosíme v této prosbě: aby všickni lidi
skrze pravou víru Boka poznali a křesťanskýmživotem
oslavovali. Boha oslavujeme křesťanským životem,
když žijeme podle učení Pána ježíše: když dobré
činíme a zlého se varujeme. Životem nekřesťanským,
neboli hříšným člověk zneuctívá jméno Boží.

290. lak zni druhá prosba Otčenáše?
Dra/ta' prosba Otčenáše zní: »Při/d' království tvem:

Království jest země, nade kterouž vládne král a
poddaní ho poslouchají. Takovému království říkáme
pozemské.
Království, o němž v Otčenáší prosíme, jest králov—

ství Boží, kde Bůh kraluje. Toto království jest trojí:
1. království Boží v naší duši, t. j. království milosti;
2. království Boží na zemi, t. j. církev katolická, a
3. království Boží na nebi, t. j. království nebeské. —
Za trojí toto království prosíme ve druhé prosbě.

29. Zač prosím v druhé prosbě?
V druhéprosbe' Otčenášeprosíme za trojí království,
totiž:

. aby Bůh skrze víru, nadeji a lásku panoval v nás;
. aby království Boží na zemi, církev totiž katolická,
(,)th

víc a více se šířilo a upevňovaio;
. aby nás Bůh jednou do království nebeského přijal.
Ad 1. Království Boží jest v nás. Bůh panuje
v duších našich, když jsme ve stavu posvěcující mi
losti, v Boha věříme, v něho doufáme a přikázaní jeho
z lásky k němu zachováváme. Krátce můžeme říci:
Království Boží jest v nás, když upřímně dbáme, aby
chom dle sv. náboženství živi byli, hříchu se chránili,
a když jsme zhřešili, s pokáním neodkládáme.
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Ad 2. Prosíme za druhé, aby čím dále, tím více
lidí, ano, aby všickni lidé k církvi katolické přistou
pili. Za tou příčinou opouštějí mnozí kněží vlast svou

ajdou do dalekých krajin mezi pohanské národy, by
jim sv. Evangelium hlásali. Tito kněží nazývají se
missiona'ři, t. j. vyslanci; neboť bývají vysláni z Říma
od sv. Otce mezi pohany, aby je učili pravého Boha
znáti a do církve je přivedli. 1) Tak se rozšiřuje církev.
Dále prosíme, aby se království Boží na zemi
upevňovalo, t. j. aby nepřátelé proti církvi nebrojili,
jí nehubili, a tato aby svůj trojí úřad ve sv. pokoji
s prospěchem vykonávati mohla.
Ad 3. Za třetí znamená slovo »,ěra'lowtoz' Božz'c:
věčnou blaženost v nebi. Modlíme se též v druhé
prosbě, aby nás Bůh do blaženosti oe'čne'jednou přijal.

292.1ak zni třetí prosba?
Třetí prosba Otčenáše zni:

v nebi, tale i na zemin:

»Buď vůle má, jako

Vůle Boží jest vše, co Bůh velí — jsou přikázaní
Boží a prozřetelnost Boží. (Zde dlužno opakovati otázky :
70—73 a 75.)

293. Zač prosime v třeti prosbě Otčenáše?
V třetí prosbě Otčenáše prosime za inilosl:
y_n

. abychom vůli Boží na zemi vždy tak dokonale a tak

m'a'i plnili, jak ji andělé a svatí v nebi plní ,'
[\J

. abychom i z; utrpení
bovali.

a souženz' vůli Boží se podro—

:) Zde bude vhodno zmíniti se a zároveň vyzvati žáky, aby při
stoupili k »řednotě .ro.dětrtwí _7ežz'šovac.Učel této jednoty jest, aby z milo—

darů, jež útlé děti snášejí, kupovány a vychovávány byly pohanské
dítky, které od rodičů pohozeny a. tak jisté smrti vydány bývají.
Nejen skutečná pomoc, kterou činí tato jednota misiím katolickým,
ale také to zasluhuje, aby uváženo a oceněno bylo. že dítky prostřed
kem jednoty této se rozmáhají v lásce ušlechtilé & že se v nich
pěstuje prospěšné duch církevní.
Zřz'a'z'tijednota .ro. děti—toijest velmi jednoduchá věc. Považujet'
_se již za zřízenou, jakmile sebralo se na jedné farní osadě 12 členů.
Jednota skládá se z družin po 12 členech, každá družina má svoje
řadové číslo, vedle dětských let Páně, a odvádí svoje příspěvky.
Dvanáct družin počítá se poddíl, 12 poddílů za odbor. Viz vše ostatní:
Dr. Skočdopole: Pastorálka 1., p. 380.
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1. Chceme-li do života věčného vejíti, musíme plniti
vůli Boží. Kristus Pán pravil: »Ne každý, kdo mi říká :
Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale kdo
činí vůlí Otce me'lzo,kterýž v nebesích jest.“ ]iž jsme
se učili, že bez milosti Boží nemůžeme nic prospěšného
činiti. Prosíme tedy za osvícení a posilu, abychom
vždy vůli Boží náležitě plnili.
A jak máme vůli Boží plniti? Katechismus praví:
dokonale, t. j. dobře, jak jen můžeme. Vůli Boží plníme
dokonale, když děláme všecko, jak Bůh přikazuje.
Vůli Boží máme plniti rddí. Mnohé dítě činí Sice,
co mu rodiče poroučejí, ale nerado; někdy reptá,
mrzí je, vůli rodičů plniti. Rovněž tak neplnili bychom
i my vůle Boží rádi, kdybychom ji plnili jen že mu
síme, anebo že bychom trestu zasloužili, kdybychom
jí neplnili.
Vůli Boží máme tak plniti, jako jí plní anděle'a
svatí v nebi. Kdykoli Pán Bůh andělům něco přikázal,
anebo je někam poslal, ochotně vůli jeho plnili.
Proto se také vyobrazují s křídloma. Také svatí v nebi
plní vůli Boží rádi a dokonale. Dokud svatí byli ještě
na zemi, plnili vůli Boží dokonale a rádi; proto je
Bůh vzal do nebe, kdež také rádi a dokonale plní
vůli jeho. Andělé a svatí v nebi jsou nám příkladem,
dle něhož i my máme vždy rádi a dokonale vůli Boží
plniti.
2. Prosíme v třetí prosbě za druhé, abychom o utqoení
a soužení vůlí Boží se podrobovalz'. Při každém utrpení
a soužení, které nás potkává, pomysleme sobě: »Bůh
to dopustil, jest to jeho svatá vůle, proto chci to
trpělivě snášeti. Krásný příklad nám dal Božský Spa—
sztel když se modlil v zahradě Getksenzanz': »Otče,
ne má, ale tvá vůle se staňlc ——
fřob: »Hospodin

dal,

Hospodin vzal. Jak se Hospodinu líbilo, tak se stalo!
Budiž jméno Hospodinovo požehnánolc
V první, druhé a třetí prosbě Otčenáše prosíme za to, co
ke cti a slávě Boží slouží. V následujících čtyřech prosbách
prosíme za to, čeho nám pro tělo a duši jest třeba

294. Jak zni čtvrtá prosba?
Čtvrtá prosba Otčendše zní:
dej nám dnes.“

»C/rle'b náš vezdejší

P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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295. Zač prosime ve čtvrté prosbě Otčenáše?
Ve čtvrtě prosbě Otčena's'eprosíme, by nám Bůh da'tz'
ra'čz'l všecko, čeho denně pro tělo z' duši potřebujeme.

Člověk má život dvojí: tělesný a duchovní. K za
chování života tělesného potřebujeme pokrmu, nápoje,
obydlí, oděvu a podobných věcí; to vše vyrozumí
váme slovem »chle'bx. Proto imezi lidmi se říká:
»Ten má těžký, hořký chlébla — to znamená, že se
musí těžce živiti, že musí těžce pracovati, aby si dobyl,
čeho k zachování života potřebuje. Slovem chle'b tedy
rozumíme vše, čeho potřebujeme, bychom žíti mohli.
Prosíme ve čtvrté prosbě také o to, čeho nám třeba
k zachování duchovního života. Duchovní život jest
posvěcující milost Boží. Když duše ztratila posvěcující
milost Boží, říkáme, že jest mrtvá, t. j. nemůže si pro
nebe ničeho zasloužiti. Abychom zachovali život du
chovní (posvěcující milost Boží), jest nám také po
krmu třeba a to pokrmu duchovního. Ten jest slovo
Božz'. Kristus Pán sám nazval slovo Boží chlebem.
Když ho ďábel na poušti pokoušel, aby z kamení
učinil chléb, odpověděl mu: »Ne samým chlebem živ
jest člověk. ale každým slovem, ktere'ž vychází z úst
Božz'ch.<r Slovo Boží jest tedy pokrm duše naší. —
Jiný chléb pro duši jest nejsvětější sva'tost Oltářní.
V této svátosti dává se nám za pokrm sám Kristus
Pán, který o sobě pravil: »fř'a't'jsem chle'b žz'vý, kterýž'
s nebe sestoupil. Bude-li kdo jz'stz' z chleba toho, živ
bude na věky. Chle'b, kterýž ja' da'm, tělo me' jest, jež
výda'm za život světa.: Proto se nazývá také nej
světější svátost Oltářní chle'bandělský nebo pokrm ne
beský. Tímto dvojím chlebem zachovává se v nás
život duchovní. — K zachování života duchovního
napomáhají nám také skutečné milosti, které se nám
zvláště ve svátostech udělují, a kterých také skrze
modlitbu a skrze církevní žehnání dosahujeme.
Pozorujeme-li jednotlivá slova čtvrtě prosby, pozná
váme, že každé z nich jest velmi poučné a významné.
Prosíme

nejdříve

o chle'b, ——tedy

o to, čeho nám

k zachování života nejvíce třeba jest, a ne o lahůdky
nebo jiné nepotřebné věci.
Říkáme: chléb »na'šc. Slovo na'š připomíná, že sobě
máme chleba svého spravedlivým způsobem dobývati.
Kdyby sobě někdo nespravedlivým způsobem chleba

dobýval, nemohl by říci, že požívá chleba své/zo. Náš
jest toliko ten chléb, kterého jSme spravedlivě nabyli.
Říkáme: chléb náš vezdejší. Chléb nazývá se ve
zdejším, protože ho potřebujeme každodenně, vždy
(vezdy), po celý život. Slovo to nám připomíná také,
že nemáme býti příliš úzkostlivi o budoucnost, ani že
nemáme toužiti po bohatství, ale že máme i s málem
býti spokojeni. Duch sv. učí nás v písmě sv. prositi
Pána Boha: »Žebroty, ani bohatství nedávej mi: uděl
toliko potřebných věci k živnosti mác (Přísl. 30, S.)

Dále prosíme: »dej nám dnesa Slovo »deja nám
připomíná, že máme všechno od Pána Boha, a že by
všechny naše práce a všecko namáhání naše nic ne
prospívaly, kdyby nám Bůh neuděloval svého pože
hnání. Kdyby nám Bůh sám chleba nedal, nemohli
bychom si ho zaopatřiti. Všíckni jsme slabí žebráci
a bez Božího požehnání a bez Boží pomoci bychom
ani života zachovati nemohli. (Modlitba před jídlem
a po jídle.)
K jistému boháči, který právě obědval, přišel dobrý cizi
nec. Když byl po křesťansku pozdravil, řekl dle starého zbož
ného obyčeje: »Pán Bůh rač žehnatih Boháč odpověděl po
hrdavě: »Není třeba, aby mi Bůh žehnal; mám toho dosti,
a když bude třeba, dám si znovu pokrm připravitix Nedlouho
na to upadl do nemoci, ve kteréž měl hrdlo tak sevřeno, že
ani pokrmu, ani nápoje polknouti nemohl; tak musil ubohý,
ač měl všeho dosti, hladem umříti. ,)

Předposlední slovo této prosby jest: »námx. Při
tomto slově máme si připamatovati, že všickni chleba
potřebujeme, a že každý má také prositi, aby Bůh
i jiným potřebného chleba udělil.
Konečně říkáme: ». . .dnesc. Proč neprosíme, aby
nám Pán Bůh udělil chleba na celý život, a říkáme
jen dnes? Proto, že nevíme, budeme-li zítra ještě živí.
Slovo dnes nám také připomíná, že se máme každé/zo
dne modlili a nikdy nezapomínati, že chléb svůj máme
od Pána Boha.
Prosíme-li ve čtvrté prosbě o vše potřebné pro tělo
iduši, žádáme zároveň Boha, aby od nás odvrátil
dra/zam, hlad a hřz'clz.
Drahota (drahé časy) jest tehdy, když věci, kterých
k zachování života potřebujeme, jsou drahé, na př.
1) jak. Proch. II.
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obilí. Když v létě dlouho neprší, nebo když mnoho
prší, když obilí se neurodí, bývá velmi drahé. V ta
kové smutné časy nemohou chudí lidé kupovati s do—
statek pokrmu a jest jim snášeti hlad. Prosíme tedy,

aby Bůh drahé časy a hlad odszil. — Prosíme, aby
Bůh od nás i hřích odvrátil. Hříchy bývají často při
činou, že Bůh drahé časy a hlad na lidi sesílá. Již ve
starém Zákoně hrozil židům drahými časy a hladem,
nebudou-li plniti svaté vůle jeho. Proto tedy prosíme
ve čtvrté prosbě, by Bůh od nás také hřích odvrátil.

296. Jak zni pátá prosba Otčenáše?
Pa'ta' prosba Otčenáše zní: »Odpust' nám nas'c víny,
jahož i my odpoušlíme hašzm wmzíhům.<<

Říkáme: »odpusť mím; poněvadž modlíme se ne—
toliko za sebe, ale iza bližní. Slovem »vínyc vy
rozumíváme »hřz'chyc.— »Nas'z'm vínm'hůmc, t. j. těm,
kteří nás rozhněvali neb urazili, nám uškodili, něco
zíe'ho mím udělali.
'

297. Zač prosime v páté prosbě Otčenáše?
V páté prosbě Otčenáše prosíme, by nám Bůh hříchy
naše odpustil, jakož i my ze srdce odpouštíme všem,

hdož mím ublz'žz'íz'.

Slovy: »Odpusť nám naše zzz'nya, vyznáváme, že
jsme všickni hříšní. Sil. 7an praví: »Díme-íz', že
nemdme hříchu, sami sebe svddímc a pravdy z! nás
umím Prosíme tedy, aby nám Bůh hříchy odpustil.
Slovy: »ja/zož i my odpouštíme naším zrz'hm'hůmc,
ukázal nám Pán Ježíš, že i my musíme odpouštěti
těm, kteří nás urazili, chceme-li, aby nám odpustili.
A musíme jim odpustitz' ze srdce, t. j. upřímně; ne—
smíme se tvářiti, jako bychom jim odpustili, a zatím
se zmz'tř v srdci na ně hněvali. Slýcháme, že lidé
někdy říkají: »Já mu odpouštím, ale ať se již ke mně
nehlásí, nechci ho ani viděti,: a p. Kdo tak myslí a
mluví, ten neodpouští ze srdce. — Kdyby se někdo
modlil, aby mu Bůh hříchy odpustil a sám by těm,
kdo mu ublížili, odpustiti nechtěl, nemohl by od Pána
Boha očekávati odpuštění hříchů svých; lhal by a
svolával by trest a pomstu Boží na sebe.

511.Petr tázal se Pána Ježíše: »Pane, kolikr áte od
pustím bratru svému, když zhřeší proti mně? Zdal
do sedmikrátřc A Ježíš mu odpověděl: »Ne do
sedmikrát, ale do sedmdesátikrát sedmkrát,< to jest
kolikrát jsme byli uražení.:
Že odpustiti máme lidem křivdy, které nám učinili,
učil Pán ježíš podobenstvím o milosrdném služebníku.
Budeme-li sobě vždy připomínati, jak často Pána
Boha urážíme, pak budeme jistě volati se „srdcem
skroušeným: »Odpmť mím naše víny./_: a budeme též
rádi odpouštěti nepřátelům svým.

298.1ak zni šestá prosba Otčenáše?
Šestá prosba

Otčenáše zní:

»A neuvoď nás 2!po

leuše7zí.<<

Slovem »po/eušem'c vyrozumíváme jakékoli vábení
a ponoukání ke hříchu.
Příklativ: Úábel pokoušel Evu, Pána Ježíše.

299. Zač prosime v šesté prosbě Otčenáše?
V šeste' prosbě Otčenáše prosíme, by nás Bůh poku
šení ke hříchu chránil anebo nám milost dal, abychom
nad ním zvítězili.
Prosíme, »aby nás Bzí/zpokušení ciz7'ánil,< t. j. aby
nedopustil, bychom ke hříchu ponoukání nebo svádění
byli; a dopustí- li to přece, aby nám milost a sílu dal,
s kterou bychom každému pokušení odolali, je pře
mohli neb nad ním zvítezz'lz.
Příklady.- Josef egyptský nesvolíl ku pokušení, když jej
žena Putifarova sváděla, nýbrž zvolal: „Jak bych mohl takovou
nešlechetnost učiniti a hřešiti proti Bohu svémuřc

*300. Odkud pochází pokušeni?

Pokušení pochází.
1. ze zle' žádostz'oosti;
2. od ,soe'ta, to jest, od zbit/z lidí;
3. od ďábla.

Ad 1. Pokušení pochází ze zle' žádostivostz', t. j. že
častěji chceme, čili žádáme zlého, nežli dobrého, že vůle
naše více nakloněna jest ke zlému, nežli k dobrému.
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Trojím způsobem nás zld žádostivost ke hříchu po—
nouká čili svádí. Sv. evang. yan píše o zle' žádosti—
vostz': »Všechno, což jest na světě, jest žádost těla a
žádost očí a pýcha života.: (I. jan 2, 16.)

Žádost těla jest žádost užívati hojně, nad potřebu
jídla, nápoje, radovánek _a rozkoší. Ríkáme této žá—
dosti také požívačnost. Kdo této žádosti povoluje,
bývá nestřídmý, hýřivý, mlsný, nemravný, nečistý,
nestydatý & lenivý. K žádosti těla pokoušel Pána Je
žíše ďábel, když mu řekl: »ý'szllz' Syn Boží, niž, at'
kamení toto chlebove'jsou.:
Žádost očz'jest žádost míti mnoho peněz a statků.
K té pokoušel d'ábel Pána Ježíše, když mu s vysoké
hory ukazoval všecka království a slávu jejich, řka:
»Toto všecko tobě dám, jestliže padna, budeš mi se
klaněti.a Povoluje-li člověk této žádosti, bývá lakomý,
závistivý; žádost tato svádí ho ku krádeži a podvodu.
Pýcha života jest žádost po cti, chvále a slávě.
K této sváděl ďábel Pána Ježíše, když uvedl jej na
střechu chrámu ]erusalemského & řekl jemu: »7si-li
Syn Boží, spust" se dolů.:
Ad 2. Svět, který nás pokouší, není nebe a země,
ale lidé, kteří svatého náboženství nedbají, jenom dle
svých žádostí živi jsou, slovem a příkladem jiné ke
zlému svádějí, čili pohoršení dávají. Slovem svět

míníme: všechno to, po čem touží žádost těla apýcha

života.
Ad 3. Pokušení pochází také od d'a'bla. Andělé dobří

nás milují a ochraňují na těle i na duši; dávají nám
dobrá vnuknutí (ot. 84.). Duchové z/z' nás nenávidí a
závidí nám; pokoušejí nás ke hříchu (ot. 87. a 88.).
Úábel již první rodiče v ráji pokoušel a svedl je; po
koušel Krista Pána na poušti, pokouší i nás. Nevidíme
ho sice, ale přece nás pokouší, dávaje nám zlá vnuk—
nutí a vzbuzuje v nás zlé žádosti.
Proti každému pokušení musíme bojovati. Pán Ježíš
sám poučil nás, kterak můžeme se uchrániti mnohých
pokušení, aby ani nepovstala, a přemáhati je, když
povstala. »Bdětea modlete se, abyste nevešli v pokušem'h
de'tz', t. j. pozor dávati na své myšlení, řeči a činy,
aby v nich nebylo nic proti vůli Boží; dávati také
pozor na lidi, s kterými společnost máme, na místa,
kde jsme, abychom snad ke zlému ponoukáni ne
byli. — Sebe přemáhati a zapz'mtz': »Oblecte se v odění
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Boží, abyste mohli sta'ti proti úkladům ďábelským.:
(Efes. 6, ll.) Oděm' Boží víra, že Bůh všudy pří
tomen, vševědoucí, nejvýš spravedlivý,a pamatovati na
poslední věci.
Vše to musíme spojovati s modlitbou (viz ot. 278.)
511.Řehoř praví: »Tam, kde předchází modlitba, nemá
přístupu pokušení.: Střelné modlitby. — Vstaňte a
pomodlíme se: »Anděle Boží, stra'žce můj./c

iam.

Proč dopouští Bůh pokušení?
Bzí/z dopouští pokušení:

[\DD—l

. by nás zachoval ?) pokoře a bdělosti ,'
. by nás zkoušel a naše za'slu/zy rozmnožil.

Ad 1. Pokora v tom záleží, že člověk svoji slabost
a hříšnost uznává a pro ni sebe za málo pokládá, nad
nikoho se nevynáší, ale jiné za lepší pokládá nežli
sebe. Když Pán Bůh pokušení na nás dopouští. chce,
abyc/zompoznávali, jak velice jsme slabí a ke zle'mu
nakloněni. Poznání a uznání takové k tomu nás vede,
abychom se nespoléhali sami na sebe, snad na svoji
rozumnost nebo nábožnost, ale jenom na pomoc a
milost Boží. Svatí říkávali: Sám od sebe nic nejsem
a nic dobrého nemohu “ani pomysliti, ani upřímně žá
dati ani učiniti. Jen málo dobrého činím a to jen
s pomocí Boží. — Jestliže jsme v pokušení klesli,
máme se před Bohem a mnohdy také před lidmi po
nížiti, máme se ku své chybě přiznati. Příznáme-li se,
jest to znamení pokory. Jestliže jsme pokušení pře
mohli, nad ním zvítězili, máme přičítati jen milosti
Boží a nikoli sobě, říkajíce: »Ne nám, Pane, ne nám,
ale jménu tvému budiž Chvála..: A když jen Bohu
všecko dobré přičítáme, jest to také znamení pokory.
Bůh tedy dopouští pokušení, aby nás v pokoře za
choval. Jestliže sobě z každého pokušení béřeme na
učení, že jsme slabí a ke hříchu velice naklonění;
jestliže se sami ponižujeme a zahanbujeme, když jsme
v pokušení klesli; jestliže Bohu to přičítáme, když
jsme pokušení přemohli, projevujeme pokoru. A v té
nás uchovati chce Bůh, když pokušení na nás dopouští.
Ad 2. Bůh dopouští pokušení, aby nás zkoušel,
zdali jej opravdu milujeme a zda vytrváme. Boha mi—
lovati a jemu sloužiti, pokud pokušení nepřichází,
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není tuze těžko. Ale když pokušení vábí a svésti chce
ke hříchu, a my přece nehřešíme — tenkráte viděti
jest, že Boha milujeme a jeho jsme poslušni.
Pravili jsme, že v pokušeních zkouší Pán Bůh člo
věka. ——Ve škole zkouší pan učitel a zkouším i já,
abychom zvěděli, zdali žáci umějí, čemu se učili ve

škole anebo se učiti měli doma. Ale tak není u Pána
Boha ; Bůh nedopouští pokušení proto, aby sám zvěděl,
zdali člověk přemůže nebo nepřemůže; jestiť Bůh
všemohoucí, a ví už napřed, co udělá nebo jak se
zachová člověk. Pán Bůh již napřed věděl, že Abraham
bude obětovati Isáka, věděl také, že ]ob přes všecka
utrpení svá zůstane spravedliv. Pán Bůh zkouší skrze
pokušení, jako skrze nehody a utrpení (ot. 73.), aby
zkoušený člověk sám o sobě poznal, jaky jest a jiní
lidé aby měli příklad z něho, když pokušení přemůže,
a výstrahu, když nepřemůže. Mnohý člověk myslí si
o sobě, že jest ctnostný a v dobrém utvrzený; když
klesl v pokušení, poznává, že není opravdu takový,
za jakého sám sebe pokládal. Pán Bůh ho skrze po
kušení zahanbuje, chce jej učiti pokoře a lepší bdělosti,
aby po druhé zase neklesl. Lidé, kteří obstáli v těž
kých zkouškách, zkoušel Pán Bůh i proto, aby za
příklad jiným byli. Tak jest Abraham příklad pevné
víry a veliké poslušnosti k Bohu; ?ob příklad veliké
trpělivosti a odevzdanosti do vůle Boží. Tisíceatisíce
lidí povzbudilo se k pevné víře příkladem Abrahama,
tisícové a tisícové k trpělivosti a k odevzdanosti do
vůle Boží příkladem ý'oba.
Bůh dopouští pokušení, aby zásluhy naše rozmnožil.
Každé pokušení jest nám příležitostí, abychom mohli
nabytí zásluh. Kdykoli jsme pokušení přemohli, vyko
nali jsme dobrý skutek a takto jsme nabyli zásluhy
pro nebe. Proto praví písmo sv.: »Bla/zoslaz/ený muž,
letmýž snáší pokušení, nebo když bude zkušeu, vezme
korunu životax (jak. 1, 12.)

302. lak Vznisedmá prosba Otčenáše?
Sedmá prosba Otčenáše zm': »Ale zbao nás od zlé/zoom
'Zlo'jest vše, co člověku jest nepříjemné, co mu škodí.
Jest dvojí zle': tělesné a duševní Tělesné jest to, jež
tělu škodí; nazývá se také časné, poněvadž jen na čas
trvá. Největší časná zla jsou: nemoc, mor, hlad a válka
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Duchovní zlo jest to, —
jež životu duše škodí, posvěcu

jící milost umenšuje anebo dokonce odnímá. Toto
duševní zlo škodí na čas i na celou věčnost; jest to
hřích a smrt ve stavu těžkého hříchu, po kteréž ná
sleduje věčné zavržení. A proto jest hřích největšízle'.

303. Zač prosime v sedmé prosbě Otčenáše?

[Ob—A

V sedmé prosbě Otčenáše prosíme:
. by nás Bůh chrání! zla největšího, totiž hříchu (: věč
ne'ho zatracení ,'
. by nás Bůh chrání! i časného zla, prospívá-lí to h na
šemu spasení.
Ad 1. Hřích (smrtelný) jest největší zlo, poněvadž
nám nejvíce škodí. Zarmucujeme jím Pána Ježíše,
kterýž trpěl a umřel za hříchy naše. Kdo schválně
těžce hřeší a polepšiti se nechce, tomu všecko utrpení
Pána Ježíše nic platno není, za toho Pán Ježíš nadarmo
trpěl hrozné muky a přehořkou smrt. A to Pána
]ežíše zarmucuje a bolí tak, jako by ho hříšník ten
spolu s katany a vojáky pohanskými znova mučil
a křižoval. Proto Bůh trestá hříšníka často již zde na
zemi, a nepolepší-li se, bude věčně trestán v pekle.
Prosíme tedy v sedmé prosbě, aby nás Bůh chrání!
hříchu, který jest největší zlo.
Ad 2. Všechno zlo jest následek hříchu. Hřích
prvních rodičůa tresty za něj přešly na všecky lidi.
Proto i každý člověk musí něco zlého snášeti; není
člověka, kterého by žádné zle' nepotkalo.
z vás už byl mnohý nemocen a každý již něco
zlého a protivného snášeti musil. A tak mnohé věci,
kteréž jmenujeme zlé, nebo neštěstí a soužení, nejsou
zlé, poněvadž nám z nich plyne velký užitek. My někdy
až později poznáváme, že bylo k našemu štěstí, co
jsme napřed považovali za neštěstí; o některých vě
cech protivných ale až do smrti nepoznáváme, že by
nám byly na užitek. A přece jest nám jistě na užitek,
cokoli zlého a protivného nás potká, jen snášíme-li
to trpělivě. Neboť; co Bůh činí, dobře činí. 1 prosíme
v sedmé prosbě, by nás Bůh z' časného zla chránil,
t. j. by .je od nás odvrátil .tak, aby nás nepotkalo,
anebo nás zbavil zla, které nás stihlo, prospívá-lí to
k našemu spasení.
Modlitba Páně končí se slovem »Amen.<
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304. Proč končíme Otčenáš slovem „Amon“?
Otčenáš končíme slovem »Amena, »Stan sen bychom
vyjádřili, že tonžz'me po tom, aby Bůh naše prosby
vyslyšel.

Slovem »Amenc opakujeme všechny předešlé prosby
a žádáme toužebně za jich vyplnění.
Naučení. Nemodlz' se Otčenáš nikdy roztržitě, nýbrž
vždycky uctivě a pozorně,“ je ta nejkrásněišz' a nejlepší
modlitba; učil jz' božsky Vykupitel sa'm.

3. O pozdravení andělském.
Po modlitbě Páně modlíme se pozdravenz' andělské.
Touto modlitbou uctlváme a za přímluvu prosíme
nejblahoslavenější Rodičku Boží, Pannu Marii. Maria
sama nemůže nám pomoci, ale může se za nás u Boha
přimlouvati. Přímluvu její Bůb jistě vyslyší, poněvadž
je matka Boží.
"305. lak zni pozdraveni andělské?

Pozdravenz' andělské zni:
»Zdra'vas, Maria, — milosti ylna', Pa'n s tebou, po—
žehnana' ty mezi ženami. — a požehnaný plod žzvota
tvého, _7'éžz'š.— Svatá Maria, — matka Boží, — pros
za nás hříšné, —- nyní i v hodinu smrti naší. — Amen.

Modlitba tato se nazývá pozdravenz' andělské, poně
vadž počíná slovy, kterými archanděl Gabriel Pannu
Marii pozdravil. Nazývá se také >Zdra'vas Mariac,
poněvadž těmi slovy se začíná.

306. 2 kolika části se skládá pozdraveni andělské?
Pozdravenz' andělské se skládá ze tři části:
1

. z poždra'venz' archanděla Gabriele;

2. z pozdravenz' svaté Alžběty;
3 . ze slov církve.

307. Kterými slovy pozdravil Marii archanděl Gabriel?
Archanděl Gabriel pozdravil Marii slovy ' »Zdra'vas,
milosti _blna',' Pa'n s tebou ,' požehnana' ty mezi ženami.a
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Po slovech »Zdra'vas: přidala církev svatá slovo
»Marz'a,a abychom si jasně představili, koho těmi slovy
pozdravil archanděl a koho my pozdravujeme. Slova
ta pronesl archanděl Gabriel z rozkazu Božího. —
jméno Marz'a má rozličné významy. Maria znamená
1. tolik, jako paní nebo královna. A Panna Maria sku
tečně jest paní a královna, protože porodila Krista
Pána, krále nebes a země. Jakožto matka Boží povýšena
jest v nebi nade všechny anděly a svaté. V litaniích
loretánských voláme k ní: Královna andělů, královna
všeo/zsvazjýcn, oroduj za nás. 2. Znamená tolik, jako
moře. Moře nelze vyvážiti; a tak nevyvažitelny jsou také
milosti, jichž se Panně Marii dostalo, tak nevyvažitelny

jsou však také bolesti a hořkosti, jež Panna Maria
snášela. — Konečně znamená 3. tolik, jako hvězda
mořs/za'. Jako na moři v čas bouře plavci pozvedají
očí toužebně k jisté hvězdě, tak máme útěchy hledati
a jí o mocnou přímluvu prositi. ')

308. Kterými slovy pozdravila Marii svatá Alžběta?
Svatá Alžběta pozdravzla Marzz nejprve slovy andel—
skými. Požehnana' gy mezz ženamz, : a pak ješte přz—
dala »a požehnaný plod žzvota tve'lzo.4:
Ani anděl, ani sv. Alžběta neřekli těch slov sami
ze sebe. Andělu sám Bůh Otec pověděl, kterak by
kPanně Marii mluviti měl; sv. Alžbětě pak Duch svatý
dal vnuknutí, kterak by Panny Marie pozdraviti a co
by k ní promluviti měla. A protož i pozdravení anděla
ipozdravení sv. Alžběty jsou slova Boží. A tato slova
Boží říkáte každého dne, když se modlíte, dáváte
pozdraveni Panně Marii, jako ji pozdravil anděl a sv.
Alžběta. 2)

309. Která slova přidala církev?
Církev přidala slova: »ýežz'š. Svatá Ill/ana, matka
Boží, pros za nás lzřz'šne',nyní 2' v hodinu smrti naší.
Amenx

Pozdravenz' andělske'se začíná slovy »Zdra'vds.:
les—tto tolik jako: Pozdravuji tě. 3) Také vy dáváte
') D—leJak. Proch.

p. I., 253.

Í)»Vypr. katech. p. 552.
) lbidem.
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pozdravení lidem, anebo pozdravujete lidi. Kterým
lidem dáváte pozdravení? Těm, na kterých něco záleží;
a to jsou, kteří pro svůj věk aneb i pro své důstojen
ství zasluhují cti, anebo kteří vám dobře činí, a za to
vaší vděčnosti a lásky zasluhují. Když někomu pozdra
veni dáváme, znamená to, že jej pro jeho věk aneb
důstojenství ctíme, aneb že mu za dobrodiní vděčni
jsme ajej milujeme. Když tedy anděl řekl: »Zdrávas,c
jest jako by byl řekl: Ctím tebe, prokazují tobě čest,
ó Maria. Považte, že ande'l pozdravil uctivě Panny
Marie. jaká to čest pro ni, že jeden z nejpřednějších
andělů jí uctivě pozdravení dává! A k tomu ještě
považte, že tento anděl nemluvil sám ze sebe, ale že
ho Bůh poslal a že jen vyřizoval, co Bůh Panně Marii
vzkázal. Pozdravení tedy bylo od Pána Boha. jaká to
čest, jaká důstojnost!
3I0. Proč se nazývá Maria „milosti p|nou“?
Maria se nazývá nnz'lostz'plnouc, protože byla uchra'
něna hříchu dědičného a povždy prostou zůstala íhaž
de'ho 'hříchu osobního, a protože byla ozdobena všemz

milostmi Ducha svatého.

»Mz'lostz'plna'n Žádný člověk, ani žádný anděl ne
obdržel od Boha tolik milostí, jako Panna Maria. Není
možná, abychom se učili o všech milostech, co jich
udělil Bůh Panně Marii; jenom tři největší milosti
budeme si pamatovatiJ)
První největší milost jest ta, že byla uchráněna
hříchu dědičného, t. j. byla počata bez poskvrny hříchu
dědičného. — Druhá největší milost jest ta, že byla
uchráněna hažde'ho hříchu osobního, t. j. že po celý
život svůj ani jediného hříchu se nedopustila. Panna
Maria ani hříchu nezdědila, ani sama žádného hříchu
se nedopustila. Třetí milost konečně v tom záležela,
že jí Bůh vyvalí! za matku Syna sve'ho, & Duch sv.
všemi milostmi duši její ozdobil.
*3II. Co znamenají slova: „Pán s tebou“ ?

Slova: »Pa'n s teboue znamenají, že se Bůh s nikým
tak úzce nespojí! jako s Marií.
1) Viz otázku:

*103, 128 a *129.
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Nejraději a nejčastěji býváme s těmi lidmi, které
nejvíce milujeme, čili v kterých nejvíce zalíbení máme.
A protož i slova: »Pa'n : tebou: znamenají: Bůh tě
miluje, oblíbil si tě nade všecky anděly a svaté. Bůh
i potěší tě a pomůže ti v každém zármutku a v kaž
dém soužení. Neměl pak Bůh zalíbení v Panně Marii,
že byla z rodu královského, ale jen proto, že byla
svata a čista, líbila se Bohu nanejvýš. I ve vás bude
míti Bůh zalíbení, vynasnažíte-li se, abyste všech hříchů
se chránili, všeho hříchu čistí byl-', pobožné a čisté
srdce měli. ')

*3l2. Go znamenají slova: „Požehnana ty mezi ženami“?
Slova. »Pože/znana' ty mežz ženamz'r znamenají, že
máme Jilm zz nade všecky ženy blahoslaoztz', poněvadž
za matku Boží byla v_j/volena.

V lidu israelském byly také mnohé ženy, které za—
sluhovaly chvály proto, .že mnoho dobrého učinily
a od záhuhy mnohé zachovaly. Ale žádná žena, co
jich na světě bylo, co jich jest a ještě bude až do sko
nání světa, žádná císařovna a královna nebyla tak po—
výšena jako Panna Maria, poněvadž byla matkou Boží.
Slovo požehnaný znamená tolik, jako velebný, slavný,
aneb kdo sám šťastný jest a jiným blaho a štěstí hojně
rozdává. Židé ve starém Zákoně jmenovali budoucího
Mesiáše: Poželznaný, věděliť,že bude velebný a slavný,
že největší blaho a štěstí přinese všemu světu. Podobně
paže/mana jest Panna Maria; jest vznešená a slavná,
protože matkou Syna Božího jest; ona i nám lidem
blaha a štěstí přinesla, že nám Spasitele porodila, ona
posud blaho a štěstí rozdává, že se za nás u Boha
přimlouvá, darů a milostí Božích nám vyprošuje. ——
Anděl řekl: »Požehnaná ty mezi ženami; t. j. Maria
jest vznešenější a šťastnější, nežli kdy na světě která
žena byla nebo bude. — —

*3I3. Proč říkáme: „A požehnaný plod života tvého, ložiš“?
Říkáme:

—abyclzom
1.

»A požehnaný plod života [ne'/zo,

ýežz'še,syna Panny Marie velebilz,

]) »Vypr. katech.:

p. 552.

ezzs: .“
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2. abychom naznačzlz, že úcta h Panu

fřezz'šz' nemz-lněné

spojena je s úctou k jeho matce.
Ad 1. Slovy: »Apožehnaný plod života tve'ho, řežz'šc,
velebíme Pána Ježíše, který se narodil z Marie Panny,
aby nás vykoupil. Velebíme ho, poněvadž od něho
všechno požehnání a všechny milosti pocházejí.
Ad 2. Kdo ctí ježíše za Syna Božího, nemůže ne
ctíti Matky jeho; nebot' Bůh sám ji poctil, že ji zvolil
za matku Syna svého, že ji po smrti její na nebe vzal,
nade všecky andělyasvaté povýšil, protože jest matka
Syna jeho. —
Svatá Alžběta ještě nevěděla, kterak se bude jmeno
vati zaslíbený Messiáš; my ale to víme, a proto při
dáváme ke slovům sv. Alžběty jméno ]ežíš a říkáme :
a požehnaný plod života tve'ho, _7ežz'š.— — —

Druhý díl jest modlitba, prosba. Začátečními slovy:
»Svata' Maria: oslovujeme matku Boží.

*3l4 Proč vzýváme Marii jménem „matko Boži“?
Vzýva'meMarii jménem »matho Boží,: protože jme'no
to vyjadřuje nejvyšší jejz' důstojnost a nám doda'va'
zvláštní důvěry, že Bůh přímluvu jejz' vyslyší.
Slova »matho Božz'c znamenají nejvyšší důstojnost
Panny Marie.
Poněvadž je Panna Maria mat/ža Boží, jest zároveň
i matka naše. Neboť 1. Porodila Krista Pána, který
se nazýval bratrem naším; matka jeho jest tedy
matkou naší. 2. Poněvadž nám ji Pán ]ežíš za matku
dal, když na kříži umíral. Pravilť k řanovz': »Hle, matka
tva'.<jako 7anovz', tak inám všem ji ustanovil za matku.
Slova »Otče náš,—xjež říkáme v modlitbě Páně, vzbu—

zují v nás důvěru, že Bůh, jenž jest Otec náš, vyslyší
modlitbu naši. Podobným způsobem vzbuzují v nás
důvěru slova pozdravení andělského: »Matho Božz'.<
Když
dítě urazilo
otce,
uznává,
že zasluhuje,
otecpřimlou
prosby
jeho
nevyslyšel.
Proto
se utíká
k matce,
aby seaby
za ně

vala. Tak i my se utíkáme s důvěrou k matce naší, kPanně

Marii, aby se za nás přimlouvala u 'Otce nebeského, kkterého
často urážíme. Ale chceme- li, aby Panna Maria zůstala vždy
dobrotivou naší matkou, máme toho dbáti, abychom byli též
jejími věrnými a hodnými dítkami.
Jak by nemělo dítko milovati matky své? A kterak můžeme
nejlépe ukázati, že jsme hodné a věrně dítky Panny Marie,
matky naší? Budeme- li vždy rádi činiti, co Božský Syn její
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poroučí. V Kaně galilejské pra\i|a ke služebníkům: »Cokoh'
odm řekne, učiňte/< Tak napomíná i nás: »Všecko zachová
vejte, co přikázal Syn můj a Spasitel váš. c

*3l5- PFOČ říkáme: „Pros za nás hříšné“?

Říkáme: »Pros za nás hříšně; by Alana vyznáním
našz'lzřz'šnosti tím spíše byla poh/mta a mím milost
a pomoc od Boha oyprosz'la.
Žebráci, aby sobě více almužny vyprosili, ukazují
také na své neduhy. Jsou-li slepí, neb kulhavi, aneb
jinak nemocní, říkají: Smilujte se nad ubohým slepým;
slitujte se nad ubohým mrzákem! A skutečně dávají
lidé hojněji almužnu žebrákům takovým. Hřích jest
největší zlo; a proto říkáme: Pros za nás lzřz'šne',aby
se Panna Maria více, nad námi slitovala, že největší
zlo nás trápí, totiž hřích. Tato slova jsou, jako bychom
volali: Matko Boží, ty dobře víš, že jsme hříšni, že
jsme Boha rozhněvali; nejsme hodni, aby nás Bůh vy
slyšel, my sobě ani netroufáme volati k Bohu, které
hož jsme urazili a rozhněvali. Pros ty za nás u Boha,
přimlouvej se za nás; ty jsi matka Boží. na tvou pří
mluvu dá nám Bůh milost, abychom pravé pokání
činili, odpuštění hříchů dosáhli &potom, i čeho nejvíce
potřebujeme, od Pána Boha obdrželi. ')

*3I6. Proč říkáme: „Pros za nás, nyní i v hodinu smrti
naši“ ?
Říkáme.

»Pros za 12ás,ny7zz'z'v lzoa'z'nusm7ti1zašz',c

protože přímluvy Mm ze Panny potřebujeme vždycky,
zvláště však v lzodmu smrti.
Říkáme: »Pros za nás, nyní,—xt. j. dnes a po všechny
dny a ve všech potřebách, tedy vždy, dokud žíti bu
deme. Neboť přímluvy Marie Panny potřebujeme vždy,
abychom milostí a darů Božích docházeli.
Prosíme dále: Pro.: za nás" z' o hodinu smrti naší,“
t. j. až budeme umírati'. V hodinu smrti potřebujeme
nejvíce pomoci Boží a tedy i přímluvy Panny Marie.
Neboť na smrti závisí celá naše věčnost. Zemře-li kdo
šťastně, t. j. bez těžkého hříchu, bude věčně blažen;
umře—likdo nešťastně, t. j. v těžkém hříchu, bez po

kání bude k věčným mukám odsouzen.
') »Vypr. katech.: p. 557.

Proto hledí
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ďábel zvláště v hodinu smrti člověka ke hříchu svésti;
proto prosíme Pannu Marii, aby se v hodinu smrti
naší za nás přimlouvala, bychom šťastně, t. j. bez hříchu
mohli zemříti. —

_

.

Modlete se rády modlitbu tuto a pamatujte na to,
že Pán Bůh v hodinu smrti neopustí toho, kdO jest
upřímný ctitel Rodičky Boží. Pravdu slov těchto máte
vyjádřenu i v katechismu v slovech: naučení.
Naučení. Láskou dětz'nnou ctz' blahoslavenou Marz'z'
Pannu; jestit' ona matkou tvou. Vzývejji s důvěrou
a příčinu/' se, bys ctností jejich následoval. Vroucz'
láska k matce Boží bývá známkou vyvolení pro věč
nou blaženost.
.::.

. O některých jiných modlitbách a pobožnostech.
Když bylo v katechismu o modlitbě vůbec pojednánoapak
o Modlitbě Páně a Pozdravení andělském zvláště, učí katechi
smus ještě o některých 'iných modlitbách a pobožnostech,
kteréž věrní katoličtí křes ané často vykonávají. Jsou to pobož
nosti starobylé a každému velice užitečné. Budeme se o nich
krátce učiti, abyste je také vy konati uměly.

3I.\!

Které modlitby &pobožnosti mimo „Otče náš“ & „Zdrá

vas, Maria“ se zvlášť ještě doporučují?
“Mimo »Otče nás: a »Zdrávas,

PHP—9053?

JWarz'm se zvlášť

ještě doporučují:
modlitba »Anděl Páněa,
modlitba sv. růžence,
pobožnost křížové cesty,
litanie,
processz' nebo průvody a pouti.

3I8. lak zni modlitba „Anděl Páně“?
.Modlz'tba »Anděl Páněť znz':

»Ande'l Páně zvěstoval Panně Marii, a ona počala
z Duc/za svate'konr — Zdrávas, Maria . . . . [ řekla
1Warz'a: »Aj, ja' dívka Páně, stanz'ž mi se podle slova
tveho.: — Zdrávas, Maria . . . »A slovo tělem učiněno

jest a přebývala mezi námix — Zdrávas, Maria . . . .
První díl modlitby té upomíná nás na úmysl Boží svého
Syna nám dáti a na poselství. jež Panna Maria o tom obdržela,
jakož 1 že vtělení Ježíše Krista jest dilo Ducha svatého.

'
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K prvnímu dílu přidáváme »Zdra'vas María-, abychom matku
Syna Božího, který se vtělil, uctili a na její přímluvu Bohu
Otci důstojně poděkovali.
Druhý díl obsahuje slova, jimiž Panna Maria pokorně svolila,
aby poselství, jež jí anděl zvěstoval, se splnilo. ——
Z téže pří

čin jako při prvém dílu přidáváme i zde »Zdra'vas Mariae.
řřetí díl nám oznamuje, že slovo tělem učiněno 'est, t. j.
že Syn Boží se vtělil & mezi námi na zemi přebýval. Slova

tato obsahují veliké tajemství, proto poklekají při nich ná
božní křesťané na jedno koleno, nebo se v prsy bijí, jako by
tím chtěli říci, že pro hříchy své takového dobrodiní nejsou
hodni. — Opět se připojí »Zdra'vas „Maria: z téže příčiny
jako dříve.

3l9. Co znamenajl slova: „A Slovo telem učiněno jest“?
Slova .“ »A Slovo tělem učiněno jestw znamenají, že
druhá božs/ea'osoba, která v Písmě svate'm také »Slovox
se jmenuje, člověkem učme'na jest.

320. Kdy se modlíme „Anděl Páně_?“
»;lnděl Páně: se modlíme ráno, v poledne a večer,

když se k/ekání zvoní.
Když uslyšíte zvoniti klekání, ihned udělejte kříž,
sepněte ruce a modlete se »Anděl Páněa. Chlapci
také mají klobouk neb čepici sejmouti. Ale neslyšíte
po každé zvoniti klekánl; neboť ráno ještě mnohé
dítky spí, když se zvoní klekání, večer mnohé dítky
také již jsou na lůžku. Ale třeba byste zvonění ne
slyšely, přece máte »Anděl Páně: řikati třikráte za
den, nejprv když se modlíte ráno, po druhé když se
modlíte v poledne před obědem, po třetí když se mo
dlíte před večeří anebo když se modlíte před spaním. ')
É32l. Proč se modlíme „Anděl Páně“?
»Anděl Pa'nčc se modlíme, bychom za vtělení Yežíše
Krista děkovalí, matku Boží etz'lz'a v její ochranu se
poroučelí.
(Povzbuzení k nábožnému modlení »Andčl Pa'ne'n)

322. Co jest růženec?
Růženec jest modlítba, ve které určítým, od církve
svate' předepsaným způsobem o tajemstvíc/z vtělení, utr
') >Vypr. katech.: p. 148.
P. Dandek: Metliodický výklad nového katechismu.
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paní a zmrtvýchvstání 7ožz'še A'rz'starozjz'mámoa blaho
slavenou Marz'z'Pannu zvláště ctíme,protože jako matka
?ežz's'oz'a :) těc/zto tajemstzzz'o/znejvětší účastenství měla.

(Slavnost

rizz'enooz-á. Bratrstvo

szz. růžence.

Zivý

růženec)
Růžena jest modlitba k úctě Rodičky Boží složená. Růže
nec má jméno od nžžzr. jako totiž růže skládá se z mnoha
malých, stejných lístků, tak i růženec se skládá z mnoha
stejných, krátkých modliteb. A modlitb tyj ':sou Apoštolské
vyznam víry (Věřím v Boha), modlitba a'ne'(Otčenáš) a po
5:17azení audělske' (Zdrávas Maria). Jak se máme růženec mo
dliti, ustanovila církev svatá. Nejdříve říkáme úvod »Včřím
v Bohm, pak»»Otče míst, a třikrát »Za'7(was MarzMaa Vpromo:
Zdrávasů přidáváme po jménu Ježíš: který víru naši rozmno
žití račiž, ve d7u/te'77l..kterýž naději naši posilniti račiž; ve
třetím. kterýž lásku naši roznítiti račiž! Potom se modlíme
15desátků ,každý desátek záleží v jednom Otčenáši &10 Zdráva
sech; takto jest 17cele'm růženci kromě Věřím v Boha a tří
Zdrávasů na začátku 15 Otčenášů a 150 Zdrávasů. —-Cely
růženec dělí se na tři díly, ježto se jmenují: radostný, bolestný
a slavný Obyčejně modlíme se jenom jeden díl, a to radostny
v čas adventní a vánoční, bolestný v čas postní, slavný od
velikonoc až do adventu, můžeme se modliti kterýkoli díl
v každý čas roku Každý díl počíná se před 5 desátky úvodem
zrovna tak, jako se počíná celý růženec Po jménu Ježíš při
dávají se tajemství. V růženci radostném v 1. desátku: »Kte
rého jsi. Panno, počala atd. (Katechismus str. 207.)
Mnozí křesťané přidávají ještě jeden desátek za duše v očistci.
Každé zméčko růžence myslíme si jako růži Panně Marii
darovanou a všecky dohromady jako krásný věnec z růží.
Růženec v nynějším způsobu pochází od sz. Domimka, za
kladatele řádu Dominikánského (1' 1221). Jak zbožná pověst
vypravuje, sama Rodička Boží mu rozkázala růženec proti ne
věrcům hlásati; výsledek kázaní jeho byl přeutěšený, neboť
přes sto tisíc bludařů Albigenských přivedl do ovčince Kristova.
(Viz B. M. Kulda: Církevní rok VI. str. 11)
Modlete se rádi růženec. jest to modlitba velice prospěšná
a snadná Papežové mnozí jej schvalovali a povzbuzovali vě
řící, aby pobožnost růžencovou horlivě konali. Nynější svatý
Otec Lev XlII. nařídil, aby pobožnost sv. růžence pao celý
měsíc říjen v kostelích se konala. Církev sv. oslavuje růženec
zvláštním svátkem na 1. neděli v říjnu; jmenujeme ji neděle
nžžmcoz'a'. \ litaniích loretánských voláme: Královno sv. rů
žence, oroduj za nás!
Katoličtí křesťané rádi se modlí růženec nejen sami pro
sebe, ale také spolčují se s jinými v jednotu, kteréž říkáme
orat/stvo Jo. )IŽŽeIICL'.Každý úd bratrstva růžencového modlí
se za týden všech 15 desátků na růženci, zvláště svěceném.
Kromě bratrstva růžencového jest ještě spolek šz've'lzo
nížencc.
Ten skládá se 7 menších spolků čili ruzr po 15 údech; každý
úd jedné růže modlí se každého dne z celého růžence jeden
desátek, který na něho dle pořádku připadá. Takto se každá
růže modlí denně celý 15desátkový ruzenec.

—291—
Někdy se lehkomyslní lidé posmívají sv. růženci aneb jej
vyhlašují za modlitbu jenom pro ty, kteří se neumějí modliti
z knížek. Ale takto nemluví řádný katolický křesťan. Růženec
není jen pro lidi neuměle; čím jest kdo vice vyučen a vzdělán,
tím lépe může na růženci o sv. tajemstvích rozjímati. Růženec
provází poutníky na dalekých cestách, provází misionáře v zemích
pohanských, jest ozdoba osob Bohu zasvěcených (řeholníků,
mnichů a jeptišek), nemocní se růžencem těší a posilují, ze
mřelým ovinují se sv. růžencem ruce a dává se jim do hrobu. —
Růženec modlili se vždy a modlí se posud papež, biskupové
a kněží, králové a královny, lidé vzácní a učení. Slavný voje
vůdce rakouský, nejvyšší maršál Radecký, který r. 1848 vedl
vítězné války proti odbojným Italům, modlíval se růženec velmi
rád, každodenně. jednoho dne, když už vojsko se hotovilo
k bitvě, zpozorovali vojáci, že milovaný jejich otec (tak jej
nazývali pro jeho dobrotivost) něčeho na zemi hledá. jeho
služebník přistoupil k němu a tázal se, čeho hledá tak bedlivě,
že rád pomůže hledati. »Ztratil jsem svůj růženec; bez něho
bych nerad bitvu začal.< Když našli růženec, zaradoval se
stařičký hrdina, políbil a uschoval jej. Hned potom se počala
bitva. ve kteréž naše rakouské vojsko'slavně zvítězilo.
Vedle této modlitby máme mnohé jiné ke cti Rodičky Boží
složené, jež se v přídavku katechismu nalézají (str. 208, č. 22,
23.) Těm všem se budeme učiti později.

323. Co jest křížová cesta?
Křížová cesta je pobožnost, ve klen" božského Spa
sitele po čtmácte zastavení, od jeho odsouzení až
k jeho pohřbení, v duchu provázz'me a o přehořke'm

jeho utrpení a smrti rozjz'máme.
Bolestná cesta, kterou Kristus Pán konal z domu Pila/ava
na horu Kalvárii, jmenuje se cesta krň'žová. již mezi prvními
křesťany byli mnozí, kteří z úcty ku Kristu Pánu po této cestě
chodívali a pobožně rozjímali o bolestech, jež tu Spasitel náš
přetrpěti musil. Když Turci opanovali svatou zemi, bylo ne—
možno místa ta navštěvovati; proto bývali na jiných místech
stavěny kapličky, v nichžto se bolestná cesta Krista Pána na
horu Kalvárii představovala a ve kterých pak křesťané bolesti,
jaké Kristus Pán na cestě té snášel, nábožně rozjímali. Po
božnost tuto nazývali »křížovoucestou:. Jinde bývala křížová
cesta znázorňována na obrazích, které byly v kostelích umístěny
a křesťané před nimi konali pobožnost křížové cesty. —-Křížová
cesta má 14 zastavení. Co jednotlivá zastavení představují,
viz Pastorálku Dr. A. Skočdopdle Il. p. 193.

324. Co j'suu litanie?
Litanz'e jsou také prosebné modlitby, ve kterých tří
božske' osoby, blahoslavenou Pannu Marii jakož i svate'
a světice Boží opět a opět vzýváme.
19*
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Litam'e se modlí v kostele kněz střídavě s lidem ;- po nich
uděluje požehnání nejsvětější Svátosti oltářní, a proto nazývá
se celá pobožnost tato paže/mání.

325. Co jsou process:?
Processí jsou slavné průvody, o kterých Balm společ—
nou modlitbou veřejně velebz'me,jemu za přzjata' dobro—
diní děkujžme, za odvrácení zlo'lzo a za jznť' mzlostz'
prosíme.

(Processí na den sv. Mar/ca. Křížové dny. Průvod
o Božím Těla)
Církevní processí jsou ustanovena: 1. abychom víru svou
veřejně vyznávali, Boha před celým světem velebíli a společně
sebe k pravé pobožnosti a horlivé modlitbě vzbuzovali;
2. abychom za obdržená dobrodiní Bohu společně děkovali;
3. abychom v duchovních a tělesných potřebách společně za
pomoc Boží prosili.
_
Praca—n' na den „rv. .j/arba (25. dubna) zavedl papež Rehor“
Veliký (v 6. století) v Rímě na odvrácení morové rány, která

tehdáž zuřila. Konáme processí toto na ten úmysl, aby od nás
Bůh odvrátil všeliké soužení, nehody, rány a tresty.
Pro;—obnc'nebo křížová dni- v pondělí,

úterý

a ve středu po

5. neděli po Velikonoci. Jsou to dni kající, v kteréž konají se
z rána sv. průvody prosebné, křížové do polí. Před průvodem
se nese kříž, cestou modlí se (zpívá) kněz i lid litanie o všech
svatých a zpívají se sv. písně. Processí zastavuje se na čtyřech
místech (u kaplí, křížův a soch) a tam konají se modlitby za
udělení a zachování úrody zemské. Na každém zastavení čte
kněz částku evangelia na znamení, že evangelium Kristovo
bylo zvěstováno na všecky čtyři strany světa. Pobožnost
ukončuje se v kostele. ')
Průvod o Božím Tělokoná se ke cti velebné Svátosti oltářní.
Průvod zastavuje se u čtyř oltářů; u každého čte se částka
ze sv. evangelia, koná se modlitba ke cti nejsvětější Svátosti
a za úrodu zemskou, a na konec se udílí požehnání nejsvětější
Svátosti.

326. Co jsou pouti?
Poutz' jsou ýobožuc' návštěvy posvátných míst, ktere“
konámc', protože na takových místech k větší pobožnosti
býváme povzbuzeni, vrouonějz' a důvěruějz' se tam mo—
dlíme a najednou z' zázračně vyslyšení bývámo.
Židé putovali dle přikázaní Božího ke sv. stánku, dokud
nebylo chrámu v ]erusalemě, a potom do ]erusalema. I Pán
Ježíš tam putoval poprvé, když mu bylo 12 let.
Za dávných časů putovali křesťané ze všech zemí, také
naši předkové až do ]erusalema, Betléma, Nazaretu, Ríma.") Do—

') Dr. Špachta: Liturgika.
2) Zde jmenuj katecheta místa, o kterých děti slýchají.
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Prahy ke dni sv. jana a sv. Václava, kdež ostatky těchto

světců jsou. Na Sv. Hoře, ve Staré Boleslavi, ve Filipově (Fi—
lipsdorf) atd. mnohé zázraky se staly. -——
Když putujeme na

takové posvátné místo, buďme pobožni, přijímejme na poutním
místě sv. svátosti, překonávejme trpělivě všechny obtíže cesty
na pokání za své hříchy. Dárky, jež poutníci nosí domácím,
jsou znamením, že se na poutním místě za sebe a za své ná—
božně modlili.
Na mnohé z těch modliteb a pobožnosti, o kterých jsme se
nyní učili, uděluje církev sv. odpustkí, t. j. odpouští ve jménu
Božím, na místě Pána Boha časné tresty, které bychom buďto
na světě neb v očistci trpěti měli za své hříchy Zvláště hoj
ných odpuúků nabývay, kdo se nábožněinodh sv. růženec
a knžovou cesni., Nábožní předkové naši vehce sobě vážní

těchto pobožnosti, rádi a častoje konávah atakto nánizůsta

vili příklad, jehož následovati máme. Pravý ech býval vždy
člověk nábožný, modlitby a svaté zpěvy konávaly se společně
ráno a \-ečer v rodinách, denní práci svou provázeli muži
a domácí hospodyně nábožnými zpěvy. Po nábožných předcích
zůstaly nám krásné písně posvátné jako dědictví, jehož si
máme vážiti.
Učili jsme se, že máme se modliti společně s jinými, a že
společná modlitba mnoho může u Pána Boha, že Pán Ježíš
obzvláště společné modlitbě slíbil vyslyšení u Boha. Ty pobož
nosti, o kterých jsme se nyní učili, jsou modlitba společná.
A protož neobmeškávejte processí, křížové cesty a jiných spo—
lečných pobožnosti až ze školy vyjdete, čím je více milovati
n ich se účastniti budete, tím jistěji doufati můžete, že Pán

Buh prosby vaše vyýyšn vánipožehná, v ponebách vašch

vám pomůže a jednou ke šťastnému konci života vás dovede.

Naučení. IVlodlívejse rád modlitby, které církev svatá
doporoučí a namnoze z' odpustky obdařila. Nestyd' se

účastníti jnosebnýc/z průvodův a církevních procesí!
(Konec I. dílu.)

0. A. M. D. G.

E. 8. M. S. V.

DÍL DRUHÝ:

O lásce a přikázáních.

Část třetí.
O lásce a přikázáních.
Až dosud jsme se učili nejdůležitějším pravdám naší
sz'. z'z'řy; pak jsme jednali o křesťanská naději a 0 modlitbě.
To vše jest obsaženo v I. a II..části katechismu.
Nyní přicházíme kn 111. části; v ní poznáme nejdůle
žitější a nejnutnější pravdy křesťanská lásky, dále přikázání
Boží a cz'7kevní.

Proto je nadepsána třetz část katechismu našeho:
»O lásce a přzkázánz'c/z.<

Rozdělena pak ješt pro snazší pochopení na tři ad
dělení a to;
1. první oddělení jedná o křesťanské lásce;
2. árnlze' oddělení “0 desatem Bažz'c/zpřikázání

— a

3. třetí oddělení 0 patem přikázání církevních.
Přikročíme k. pm'ěmn oddělení.

Oddělení první.

() křesťanské lásce.
První oddělení jedná o křesťanské lásce, t. j. takové
lásce, již nám Kristus odporučíl, a již katolický křesťan míti
a osvědčovati má.

..

Učení o křesťanská lásce jest nad míru důležité. Neboť
není na tom dosti, aby katolický křesťan toliko v Boha
věří! a doufal, nýbrž on má také boha milovali, t. j. Pána
Boha rád míti a proto přikázání jeho plniti, věrně zacho
vávati.
.

Mládenci tázajícímu se, co by měl činiti, aby do života věčného

vešel, odpověděl Pán ježíš:

»CI/zes-17 do žwata věčně/10vejz'tz',ostří/igi

přikázání . (Mat. 19.) — A jindy opět jednomu zákona učiteli, tázají
címu se, které jest přikázání veliké (větší) v zákoně, řekl: »leavatz

budeš Pana Balla své/lo : celí/za srdce své/za a z celc' duše sw: a ze
zač:mys/zisvé. Tofjest fa nejí/črn a pr zrm'p/1kazam : (Mat. 22, 37.) —

—298 —
Proto
.se. Pavel
dovozuje,
víraIzer)
bezp;end.ř,el
la'Jky ničeho
neprospěje.
»..
.kdybyc/t
me'l vím
tak žežebye/t
la'aky )a
kdybych
neměl, na m7..remc (I. Kor. 13,12)

Atila/ati bližní/zo znamená: v něm zalíbení míti, t. j.
na něho rád mysliti, jemu vše dobré přáti; jemu radost pů—
sobiti. Tak na př. miluje dobré dítko rodiče své. Kristus
Pán praví: »Mz'lavatz' budeš bližní/zo své/zojako sebe samého.:
Jenom ona láska vede ku spasení, již Kristus přikázal,
& tato láska nazývá se »křest'anska' láskac.

327. Co jest >křesfansky milovati-?
„Křestžmsky milovali: jest Boha pro ne'/zo samé/za
nade vše:/ea, sebe pak a bližního pro Boha milovali.

V této odpovědi jest jasně udán předmět a pohnutka
(důvod) křesťanské lásky.
Předmět křesťanské lásky ( _—to, koho milujeme) jest
především a hlavně -Bůh, pak každý křesťan sám sobě
a náš bližní. Pravíme, že jest Bůh nejpřednější a hlavní

předmět lásky naší; sebe a bližního milujeme jen pm
Boha, t. j. pro náš zvláštní vztah k Bohu, že jsme
obrazem jeho atd.

Palmutka (důvod) křesťanské lásky ( 'to, co nás
povzbuzuje, abychom milovali, proč máme milovati)

jest Bůh sám anebo zároveň také náš prospěch), totiž
jeho nezměrné dokonalosti, jeho láska a dobrota k nám,
kterou osvědčil, že nás přemnohými dobry na těle
i na duši obšťastnil a věčnou blaženost přislíbil.
jaký mají jednotlivá slova odpovědi této význam,
'vykládá se v následujících odstavcích.
Dle trojího předmětu křesťanské lásky (1. Bůh, 2. my
a 3. bližní) dělíme pojednání o »křest'anske' lásce:
na tři ídly: první z nich jedná o lásce k Bohu, druhý
o lásce k sobě a třetí o lásce k bližnímu.

1. O lásce k Bohu.
Balm milovali znamená, v něm své zalíbení míti,
snažiti se jemu radost působiti a snažiti se dále s ním
spojenu býti.
V Bohu zalíbení mz'tz'.znamená, radovati se a blažen
býti z toho, že jest Bůh tak nekonečně dokonalý a
k nám nejvýš dobrý.
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Sun-žití se, Balm radost působili, znamená, všecko
chtíti, co On chce, jemu všecko dávati, co On žádá,
jemu darovati celé srdce, po němž On touží.
Snažili so, s Bolzem sjiojmu býti, znamená, všecko
činiti, abychom již zde na zemi skrze posvěcující milost
Boží s ním spojeni byli a jedenkráte na něho v nebi
patřiti mohli.
Proto musíme Boha milovati pro něho samé/zo.
328. Co jest Boha »pro něho saméhoe: milovati?
Boha

>pro „čim .?(1771ť770'1
miloval/' jrsf, milovari jej

proto, že pro svrchovanou dokonalost svou voskem; naší
lásky lzoa'm jest.
Co jest dobré, co jest krásné, co jest dokonalé, za—
sluhuje, bychom to milovali; srdce lidské to nutká,
tak že nemůže ani jinak, než co jest dobré, krásné a
dokonalé milovati. Jest k tomu stvořeno, aby dobré,
krásné a dokonalé milovalo. Čím je kdo dokonalejší
a krásnější, tím více zasluhuje, aby byl milován.
Bůh jest nekonečně dokonalý, v něm jsou všechny
dokonalosti (vlastnosti) bez míry, totiž všemohoucnost,
svrchovaná moudrost, svatost, krása atd.; v něm jest
všecko dobro neskonale více obsaženo, než si všickni
lidé a andělé mohou od věčnosti mysliti; a všecko
dobro, krásno a láskyhodno, co mimo Boha zde jest,
jest nám od Boha dáno. Bůh jest dobro svrchované
a pramen všeho dobra; Bůh jest náš nejlepší otec a
největší dobrodinec, od něhož vše máme a všeho do—
sahujeme. Proto jest Bůh vaš/my lásky naší/1041011,
t. j. zasluhuje, aby celé srdce naše k němu se obrátilo.

Boha však milovali pro jeho vykonáno dokonalosti
a. dobrotívost, milovati jej, poněvadž je naše svrcho—
vané dobro, náš nejlepší otec, který nás miluje — mi.
lovati jej, poněvadž naším největším dobrodi'ncem jest ——
znamená, Boha pro něho samé/zo milovali.
Bůh jest .rvro/zovrme'doo/'o. Tomu nás učí rozum i víra „as'cn

Milujeme lidi pro jich ctnosti a dobré vlastnosti, ale nn'Mu
není dobrý,jedině Bikini dobrý.: (Mat. 19, 17.) Zádný člověk
není bez chyb a vad, není nikdy takovým, aby dokonalejším
býti nemohl, jen 372/1jc mydokonalq'ší.
Co znamená ') milovali Boha pro ne'/m samé/m, ——případně

znázornila jedna paní v městě' Alexandrii, kteráž dostavivši
') Okáč, m., p. 9.
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se jednoho dne na náměstí, držela v jedné ruce nádobu na
plněnou vodou, a v druhé hořící pochodeň. Na otázku, co
těmi věcmi činiti chce, odpověděla: »Pochodní touto ráda
bych nebe spálila, a vodou plamen pekelný uhasila, aby bu
doucně žádný nemiloval Bo'ha pro odměnu, aniž Z bázně před
trestem, nýbrž jedině výra ne'/mumí./la .
Bůh jest ua's' nejlepší otec, který nás nejenk obrazua podo
benství svému stvořil a na křtu sv. za syny své opět přijal,
nýbrž otcovskou láskou nás miluje a o nás se stále stará.
»Poh/ea'te, jakou látku pmkám/ mím Olena/4111107".rynoz'c'Boží

slul: : ójliřc (1. Jan 3,1l

Bůh jest naším uej'oěfšzm dabradincem, od něhož všechny-_

a největší dobrodiní máme. »Co ma'r', čel/o b_n nehí/ ozalri'
táže se právem sv. Pavel každého křesťana.
Ano Boha musíme pio ne'/lo .rt?„l(.7/0.pro jeho krásu, lásku,
dobrotu a t. d milovati!

Poněvadž tedy Bůh nekonečně dokonalý jest, mu—
sime ho milovati více než všecko, neboli musíme ho

-'rnilovati »nade z'šochoc.

329. c_ojest Boha »nade všecko milovali?
Boha made všechormzloz'ati jest. tah 31 ha ž'a'žztz
“žejsme hoto'oz', radějz všecko obětovatz, než bychom se

těžkým hříchem připraví/i o jeho lásku a přátelství.
Bůh jest svrchované dobro, jest nejdokonalejší bytost,
.jest nejlepší náš otec a největší dobrodinec; proto jej
máme made ošechm mzloz'ati, t. j. více než všechno,
„co mimo Boha zde jest (více než všechny lidz: rodiče,
bratry, sestry — více než všechny očcz: bohatství,
peníze, šaty-, knihy, květiny, dobrá jídla, hry atd.)
Někoho si oážz'tz znamená, jeho jednání si vážiti, na
vúsudek jeho mnoho dáti, přátelství jeho prednost dá
vati před osobou jinou.
Lidé si váží mnohých věcí, jež jim jsou' užitečné,
příjemné nebo krásné; na př. peníze, pozemské statky,
radosti, zábavy, důstojenství, zdraví atd. Váží si jich
pak tím více, čím se jim užitečnějšími zdají býti.
Více však nežli otce, matky, bratra, přítele atd. musí
si člověk Pána Boha vážili, jemu musí přednost dáti
'přede všemi tvory; přátelství jeho musí mu býti nade
všecko, 'nebot' Bůh jest nojoyššz' dobro, to znamená, že
jest nejlepší, nejkrásnější a nejdokónalejší dobro, tak
že nemůže nic lepšího, nic krásnějšího, nic dokonalej
šího býti, ba ani myšleno býti, než Bůh jest. Jest náš nej
lepší otec, který nás miluje a otcovskou láskou o nás
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pečuje; jest náš největší dobrodinec, který nám všecko
dobré přeje a který nás nesčetnými dary na tělei na
duši vyznamenává— zdaž nezasluhuje, abychom si jej
více, než všech ostatních věcí vážili.> »Kdo miluje otce
neb matku více nežli mne, neni mne hoden: a kdo
miluje syna neb dceru více nežli mne, nenz'mne hoden.:
(Mat. 10, 37.)

Poněvadž tedy Bůh nekonečně dokonalý jest, nej
vyšší dobro jest, musí si člověkPána Boka tak z'a'žiti,
t. j. odhodlán, rade'jz' (spíše) všecko (jmění, důsto—
jenství, radosti, rodiče, zdraví, ano i život svůj) obe'to

vali (ztratiti), než by se těžkým břit/zem připravil
o jeho lásku a přátelství.
»-l/iluje-li

kdo mne,

řeč moze cm,—boz'zír'ali'bude,

(: 0m.- mě)"

bude jej milovali, a k němu přijdeme, a pří/(vlek n „ěl/o [tři/lime..
(jan 14, 23.) —- „Kdo ma' přikázání má „ ::ae/ror-rirvíje, tenf
jarl, kte/ýz' mne miluje. A kdo milu/z! mne, milmrfín bude od Otce
ma'/zo; i ja'l budu jej „uloz-ali, a *;jervím.jemu Jarní/lo rebe :
(jan 14, 21.\

O lásku Boží se připravujeme těžkým lzřz'c/zem.Ten
jest příčinou, že člověk Boha přestává milovati a Bůh
jej; ano ihněv Boží a věčnou smrt, uvaluje těžký hřích
na člověka. Proto jest těžký hřích největší zlo, jež člo
věka může stihnouti.
Poněvadž těžký hřích zbavuje člověka štěstí, přá
telství a lásky Boží, proto má člověk hotov býti
raději všecko, t. j. bohatství, čest, důstojenství, rodiče,
přátele, zdraví i život obětovati. než hříchu těžke'ko se
dopustiti. — A ježto hřích těžký dále největší zlo jest,
jež člověka stihnouti může, musí hotov býti raději snášeti
všecko, ano i ty největší útrapy a protivenstvi, — ba

kdyby to nutnost žádala, i smrt mučenickou raději
podstoupiti, než hříchu těžkého se dopustiti. Proto
volá 52).Pavel: »Kdo nás odlouči od lasky Kristovy?
zdali souženz'?anebo úzkost? nebo klad? zdali nahota?
čili nebezpečenst'w'? zdali

protivenst'vz'? čili meč.->. . .

?th jsem zajisté, že ani smrt, ani život, . . . ani věci
přítomné, ani budouci . . ., ani jiné stvořeni, nebude
na: moci odloučiti od lásky Božz'.w(Řím. 8, 35—39)
Přiklad; Když .rz'. Ignác, jako 80letý kmet byl Poslán z Anti—
ochie do Ríma, (a cesta ta trvala několik měsícul, aby divoké
zvěřipředhozen byl, mučili ho pohanští pochopové nevýslovně,
aby ho přinutili obětovati pohanským bůžkům hříchu těžkého
se dopustiti.l Soudce pohanský křičel ve zlosti k pochopům
takto: >Rozdělejte ruce jeho. a naplňte ie ohněn; vodte ho
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bosóho po řeřavém uhlí; nalejte mu do úst vařící vodyauvi
díme, neuhasne-li v něm láska k Bohu jeho.<l — Zmužile
odpověděl szz lgmío: »Ani plápolající oheň, ani vařící voda
nejsou s to, aby uhasily ve mně lásku k Bohu.: A skutečně dal se
sv. muž tento raději ohněm, lítou zvěří, rozčtvrcením celého
těla svého raděii zničiti, než aby od Krista odpadl a tak těž
kého hříchu se dopustil. —

Kdo tedy Boha tak velice si váží, že raději všecko
ztrácí, všecko trpí, než aby jej jediným těžkým hří—
chem urážel, o tom říkáme, že Boha miluje made
z'šeckoc.
Přiklady z Písma sv.: Abul/am miloval Boha nad: všecko.
Bůh mu rozkázal, aby opustil své rodné místo, rodiče, vlast
a do cizí země se přestěhoval. Konečně měl po rozkazu
Božím i jediného syna svého obětovati. Ačkoli otce, matku,
vlast i jediného syna velice miloval, přece Boha ještě více
miloval než všecky tyto věci, -—„miloval ho nade všecko.
])am'rl a tří přa'lele'jeho milovali Boha více, než příjemný
život u dvora Ar'abuo/zozíonororooa.Ustanovili se na tom, že ne
budou jísti některých pokrmů, poněvadž byly dle zákona
židovského zakázány. Chtěli raději zeleninu jisti a vodu pítl.
než aby zákonem zapovězené pokrmy jedli a tak proti Bohu
se prohřešili. ——
Bohabojná Suranwa, když měla bud' hříchu
těžkého se dopustiti anebo soudem na smrt vydána býti, —
odpověděla odhodlaně: »Soužena jsem se všech stran; nebo
učmím-li, co na mně žádáte, ztracena jsem u Boha; pakli ne
učiním. neujdu rukám vašim. Ale raději chci bez zlého skutku
u adnouti v ruce vaše, nežli hřešiti před obličejem Páně.< -
'r'i mhidenoi dali se raději do pece uvrhnouti, nežli by Bohu
se zpronevěřili. ——
Když Eleazar měl jisti bud' zákonem zapo
vězené vepřové maso, anebo když by neposlechl, smrt muce
nickou podstoupiti, zvolal: »Co by mi z toho bylo, kdybych
nyní ušel mukám lidským? Ruky Všemohoucího neušel bych
zajisté ani živ ani mrtev. Protož statečně podstoupim pro
vzácné a svaté zákony počestnou smrt.: Když to pověděl,

hned jej k novým mukám táhli Když pak ztrýzněnjsaamno

hými ranami sbit, smrti byl blízek, tu vzdechl a řekl: :Pane,
ty víš, že to rád trpím, protože se Tebe bojím.: — Muoemoba
„roz/'t .rca'mora bratří mac/mbqirkýo/z : — Svatí mučom'oi.

Láska, již Boha »noa'e všecko: milujeme, může býti
buď dokonalá anebo nedokonalá.
Dokonalá jm! ldx/ža naše, když Boha proto nade všecko
milujeme, že jest svrchovaně dokonalý a nejvýš dobrotivý,
od něhož všecko dobré pochází. Když milujeme Boha nade
všecko, poněvadž jest svrchované dobro, šfjert nekonečnědoko
nalý, milujeme ho pro něho samého. On .ra'm,jeho dokonalou,
jeho dobrota, jest nejlepší pň'c'z'nou, pro kterou ho máme milo
vati. Proto se praví dále v katechismu:
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330.1ak se nazývá láska, kterou Boha pro něho samého
nade všecko milujeme?
La'ska, ktorou Boka pro něho samé/zo nade všecko
milujeme, nazývá se láskou dokonalou.

Dokonalou lásku můžeme snadno pomocí milosti
Boží vzbuditi. Kdo ma' jen pevnou vůli Boka nade
všecko milovatz', ten s pomocí Boží zcela jistě dokonalou
lásku vzbuzuje. (Viz v katechismu str. 205.)
Můžeme pak dokonalou lásku vzbuditi, bud' toliko
vnitřně (jen v duši), anebo zároveň též zevně slovy
neb skutky. Jaká volíme při tom slova, jest věcí ve
dlejší. Vůle a úmysl dodávají věci cenu. Můžeme roz—
manité střelné modlitby při tom užíti, na př.: »Bože
můj, miluji tě nade všecko, poněvadž jsi svrchované
dobro, alásky nejhodnějšíc; nebo: »Bůh mé všeckOa;
nebo: »Ježíši, má lásko:; nebo: »Všechno ku cti a
slávě Božía atd.
Dokonalá láska má se jeviti zvláště ve skutcz'c/z,což
učiníme nejlépe, když oběť sebezapřeni, poslušnosti
atd. z lásky k Bohu snášíme, a odhodláni jsme ničím
(žádnou obětí, nebezpečenstvím, překážkou, úsilím) od
Boha se neodloučiti. Ríkati jen: »Bože, miluji tě nade
všeckOc, jest snadno. Ale zapříti se, a vzíti kříž a
trpělivě jej nésti, pokušení vytrvale přemáhati, proti
venství snášeti, chudobu bez reptání trpěti atd. není

tak snadno, naopak jest ktomu třeba oběti. Reknu-li:
»Milený Ježíši, z lásky k tobě chci všechno snášeti a
trpěti, — a snažím-li se pak i dle toho jednat:, vzbu
zují tím dokonalou la'sku.
Dokoualou la'sku vzbuzovati častěji, jest naší svatou
povinností. jakmile člověk k rozumu dospěl a tedy
poznal, že Bůh jest svrchované dobro, jest povinen
Bo-ha si nade všecko vážiti a jej milovati. Pak má do
konalou lásku vzbuzovati, kdykoli třeba jest, aby po
kušení přemohl. Konečně ivždy tehdy, kdykoli doko
nalou lítost vzbuzuje.
Vzbuzujme častěji dokonalou lásku, neboť dokonalá
láska činí z nás přátele Boží a v tomto přátelství nás
též udržuje. Proto volá sv. ?an: »Bůlz la'ska jest: a
kdož zůstává v lásce, v Boku zůstává a Bill! v něm:.
(I. Jan. 4, 16.) Proto lítost, která z dokonalé lásky
pochází, působí, že se nám ihned všechny hříchy od
pouštějí, tak že hříšník, který dokonalou lásku před
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sv. zpovědí vzbudí, odpouštějí se mu ihned, ač se
z nich ještě nezpovídal. Ovšem, jest přece pak po
vinen se zpovídati.
Přiklady: -l/arie -l/ogdalemz oplakávala hříchy své z lásky
k Ježíšovi; milovala ho pro jeho nesmírnou dobrotu a poněvadž
poznala, že Spasitelem světa jest. 0 ní pravil Kristus Pán:
.Odjboušteý'z' Je jí

lzřz'e/zooe'mnozí, nebo! milovala mno/zo (doko

nale).c _, Lot/' 1mpravici, když k Pánu Ježíši zvolal: »Pane, roz
pomeň se na mne, když přijdeš do království svého,< uslyšel
z úst Ježíšových přelaskavá slova: nímen [>z-arímtobě, ještě
due: budeš .ro mnou f' raj/i.:

33I. Kdy jest naše láska k Bohu nedokonalá?
Naše láska k Balm jest nedokonalá, když ho milu
jeme szce nade všecko, ale nikoli pro nebo samí/zo, ný
brž pro dobro, ktere' od ne'/zo máme a doufáme.

Nedoboua/á jest láska naše, když Boha především
proto milujeme. že od něho mno/zo dobre/zo máme a dou

fáme. Tu ho nemilujeme pro něho samého, nýbrž pře
devším pro dobro, jež od něho máme a doufáme. Důvod,
proč Boha milujeme, není zde již Bůh, nýbrž hlavně
náš prospěch, a tento důvod jest ovšem méně cenný,
méně dokonalý, než Boha jen pro něho samého milovati.
Příklady:

.]Í(U'll()/l't7/ll__\"
.l'_\'ll,jsa

hladem

a bídou

sužován,

zvolal: »Jak mnoho nádenníků v domě otce mého má hojnost
chleba; já pak zde hynu hladem. \'stanu a půjdu k otci svému.c
Láska k otci jeho ještě ovšem nevyhasla úplně v srdci jeho,
avšak dobrota a láska otcova to nebyla, jež jej k návratu
přiměla, nýbrž především hlad, jejž trpěl, a pak naděje na
chléb, jehož v nadbytku i nádenníci v domě otce jeho měli.
Tedy pros-půl! vlastní přiměl ho hlavně k návratu.
Inedokonalá láska líbí se Bohu. Mnohem větší ovšem cenu
má láska dokonalá. Snažme se tedy dokonalou lásku vzbuzovati.

Láska k Bohu může roshojrze'na, zmenšena anebo
dokonce ztracena býti.
_
Rozmnožuje/lm lulu—ku
k Balm častějším přijímáním sv. svátostí,

modlitbou, rozjímáním o vlastnostech Božích, o dobrech. jež
nám Bůh na těle i na duši prokazuje, o utrpení Páně atd. —
Bývá v nás umel/fena všedními

hříchy. — Ztníez'mr ji J")ll)'/L']7/_\"))l

hříchem. Láska nás spojuje s Bohem, hřích těžký nás od něho
odlučujeI jím stáváme se otroky ďáblovými. —

32332.co máme činiti, abychom snadněji mohli vzbuditi lásku
dokonalou?
Abychom snadnějz molzlz'vzbudili lásku dokonalou,
máme uvažovali.
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jak velice Bůlz napřed mís miloval, kdyš ua's stvořil,
skrze Sýna sve'ko vykoupzl a nám nesčz'slná dobrodiní

prokázal ;
[O

. jak dokonalým, dobrým a la'skjl lzodným Bůh tudíž sám
v sobě býlz' musí, když nás tak nezištně miluje.
Modlete se rádi k Pánu Bohu, uvažujte a rozmlouvejte
o něm a jeho vlastnostech, trpte i rádi z lásky k němu mnohá
protivenství. Ráno vzbudte dobrý úmysl a častěji jej za dne
obnovte. Kéž se ničemu ve světě tak nevyhýbáte, jako hříchu!
Láska k Bohu budiž vám nade všecko!

2. O křesťanské lásce k sobě.
V tomto oddílu učí nás katechismus,jak mime samy sebe
milovali.
Křesťan může a má sama sebe milovati. To vysvítá z
kázání lásky: »Milovati budeš bližního svého jako sebe ranní a <
t. j jako své vlastní tělo a svou vlastní duši, neboť slovy
,jako sebe samé/lac rozumíme celého člověka s tělem is duší.
Láska k sobě slove sebe/ziska.
Avšak nelíbí se každá sebeláska Pánu Bohu, nýbrž jenom
ona, kterou Kristus doporučil a která tak zřízena jest, jak to
Kristus Pán žádá tedy křesťanská sebela'ska
Kristus Pán však chce, abychom Boha nade všecko, a vše
ostatní, tedy i samy sebe pio Boka milovalz

333. Co je sebe »pro Bohac milovati?
Sebe an,-bmBalzac

mz'lovatz' je sebe proto

milovali,

že z' Bůh na's uznává za hodný sve' lásky, a že nás
k účastenství ve své vlastní blaženosti povolal.
Bůlz nás nzna'va' za hodny sve' lásky, t. j. ve své

nevyzpytatelné lásce a milosrdenství tak hluboko se
ponížil, že nás miluje.
Že tomu tak, poznáváme již z toho, že Bůh Otec
nás k obrazu svému stvořil, Syn svou vlastní krví nás
vykoupl a Duch sv. nás posvětil. Poznáváme to dále
z toho, že Bůh se neustále o nás tak stará, že ani
nejlepši otec lépe starati se nemůže. Všechno dobré
pro tělo i pro duši máme od něho. Patrno jestztoho,
že nás Bůh uznává za hodný la'ský sve'.
A co Bůh miluje, jest take' lzodno la'ský nas'z', t. j.

zasluhuje, abychom to milovali. Neboť Bůh miluje jen
to, co skutečně lásky hodno jest. Lidé mohou se
mýliti a milovati, co lásky hodno není. Ale vševědoucí,
nejvýš spravedlivý Bůh nemůže se mýliti. Co miluje,
P. Davidek: Methodický výklad nového katechismu.
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jest jistě lásky hodno, neboli zasluhuje, abychom ho
i my milovali.

Poněvadž nds Bůh miluje, jest spravedlivo,ba nutno.
abychom se i my milovali. A to tím více, poněvadž,
kdybychom nemilovali sebe, nemohli bychom ani
Pána Boha milovati. Neboť, kdo Boha miluje, musí
také milovati, co Bůh miluje, poněvadž Bůh a jeho
svatá vůle, jíž nás miluje, jedno a totéž jest. ježto se
tedy Bůh snížil a nás miluje, jsme povinni imy sebe
milovati.
Když se pak milujeme, poněvadž nds Bůh miluje,
milujeme se pro Boka.
Bůh nás povolal k zíčastenstvzsve' vlastnz blaženostz,
t. j. k tomu nás stvořil, abychom k němu do
nebe se dostali a jeho blaženosti účastni byli, patříce
na něho tváří v tvář. Učastenství na blaženosti Boží
jest však největší a svrchované štěstí, jež nám Bůh při
pravil. ježto nás Bůh — jak naše sv. víra učí,—
beze vší zásluhy naší, z pouhé lásky toliko, k tomuto
štěstí povolal, miluje nás opravdově. Zdaž nemusíme
my jej milovati? —
ježto duše jest to, již Bůh svojí láskou daří, poně—
vadž jest obrazem Božím a krví Kristovou jest vy
koupena a ku blaženosti povolána, tělo pak lidské pro
své spojení s duší lásky Boží a blaženosti věčné účastno
se stane, musí se samo/líska především na duši vzta
hovati a ojejí spásu se starati. Neboť od jejího blaha
závisí blaho celého člověka. Proto křesťanská samo
láska záleží v tom, že se především staí'dme o věčné

bla/zo duse sve'.

334. Kdy milujeme sebe pro Boha?
Sebe pro Boha mzlujeme, když především pečujeme
o spásu duše sve.

Člověk, který duši a věčnoujejz spásu více miluje
nežli všecko na světě, má dobře ZřZa
enou samolásku.
»Hledejte nejprv království Boží/zo a spravedlnostz
jehoz (Mat. 6, 33.) ——Pán ježíš uzdravil nejdříve

duši šlakem poraženého a pak teprve tělo. Pravil
k němu nejdříve: »Doufej, synu, odpoušte'jz' se tobě
lzřz'cbove'tvojz'h A pak teprve řekl: »Vstaň, vezmi
lože své a jdi do domu sve'lzom
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O „spáru duše .roa' Je .rlara' křesla/z: 1. Vystříhá-li se hříchů

a veškerých zlých příležitostí; 2. koná-li opravdové pokání;
3. cvičí-li se pilně v ctnostech a dobrých skutcích. »Ta dobře,
J'lužeb/zz'čedobrý a oči ný, žejrz' nad ma'lcm byl už;ný, nad „mo/zem
: tebe ustanovila. M;"dzž v radost pti/ta ma'/Lo.<

Křesťanská pak samoláska netoliko že dovoluje,
nýbrž ona přimo nakazuje, abychom z tělo mílovalz.
Než i tělo smí a musí člověk jen pro Boha milovati,
t. j protože i tělo od Boha stvořeno jest. a na křtu
svatém chrámem Ducha sv. se stalo, a poněvadž Bůh
ustanovil, že i těla (spravedlivých) budou oslavena a

to podobně, jako bylo oslaveno tělo Ježíše Krista po
jeho z mrtvých vstání. »ýaleo slunce stkvz'ti se budou
v království Otce jejich.: (Mat. 13, 43.)
Tělo své však musíme křesťansky milovali t. j. tak,
aby jednou bylo na věčnosti oslaveno. Proto se mu
síme všeho vystříhati, co by mu překáželo tuto bla
ženost věčnou kitsáhnouti (nesmíme ho užívati ke
hříchu).
Jistý') mladý poustevník bičoval a trýznil tělo své rozličným
způsobem, nepožívaje často po několik dní ani pokrmu, ani
nápoje. Starý a moudrý patriarcha tázal se ho, proč to dělá;
načež mu poustevník odpověděl takto: »K čemu jest pomíje
jitelné tělo.> Vždyť nemá žádné ceny, když z prachu jsouc,
v prach se obrátí. . »Mýlíš se, příteli,. odvětil stařec, »tělo tvé
není bez ceny, vždyť jest příbytkem, schránkou tvě duše a
pro ni musíš je křesťansky milovati a šetřiti. Slyš podoben
ství: Orel pečuje s největší bedlivostí o snesené vejce v hnízdě
svém. Běda tomu, kdo by se opovážil je zkaziti. Péče jeho
netýká se tak oněch vajec, jako mladého orla, ve vejci přev
bývajícího. Jakmile se vylíhne mládě, nevšímá si orel prázdné
skořápky. Tak i ty musíš pěstovati a chrániti tělo své proto,
že jest schránkou nesmrtelné duše tvé, a to tak dlouho, až
duše tvá opustí tělesný příbytek svůj a povznese se k slunci
božímu. :

Křesťanská sebeláska velí také časná dobra milovali,
jako: zdraví, čest, dobré jméno, jmění atd., káže je
milovati jako dary Boží, jichž ku službě Boží užívati
máme a jež nám pomáhati mají věčné blaženosti do
síci a věčně i časné blaho bližního rozmnožovati. Tak
milujeme i časná dobra pro Boha.
Příklady dobře zřízené (křcrfam-ke) .rebclrírky: Daniel a jeho

přátele; kteří se na dvoře královském starali více o to, aby
zákon Boží byl naplněn, než aby se jim dobře vedlo. Starali
se tedy nejdříve 0 rpm—uduše _roe'.— Eleazar,
*) Okáč III., p. 17.

který nechtěl
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vepřové maso jísti & raději všechno trýznění trpělivě snášel,
nežli aby zákon Hospodinuv překročil. -.S'edm bra/ří mar/la
bejrkj'o/f. ——Všichni

mučem'ci & svatí.

Kdo sebe nebo pozemská dobra nemiluje pro Balm,
toho sebeláska jest nezřz'zmá, — hříšná.
To se stává, když: 1. člověk má především o'w/ a vůli „wu
na paměti a nikoli čest a slávu Boží. 2. Když se stará více
o tělo a věci časné, nežli o duši a věčnou blaženost, tedy
přednost dává pomíjejícímu před nepomíjejícím. 3. Když vy
hledává svůj prospěch a při tom poškozuje mol/.: .cpolubližní/ro.

Taková nezřízená sebeláska nazývá se prospěchář
ství, sobectví neboli egoismus.
Přz'kloafrnezřízené sebelásky: Emu prodal za trochu čočky
7okobov7'prvorozenství (: právo na větší podíl dědictví, na
zvláštní otcovské požehnání & na dědictví božských zaslí
bení, tedy právo na vyšší duchovní dobra). Aby ukojil svoji
chuť k jídlu (neboť se mohl i jiným jídlem nasytiti), zaprodal
dobra, která měla mnohem větší cenu, nežli "eho tělo. Staral
se tedy více o tělo, než o duši. — Král Aciab planul nezří
zenou touhou po vinici . '(íboII/ove',až si ji nespravedlivým
způsobem přivlastnil. — Bo/zatec staral se jen o své tělo. »Oblá
čel se v šarlat a kment, a hodoval na každý den stkvostně.:
O duši svou si starost nepřipustil. Proto byl do pekla zavržen.
Bojujte proti nezřízené sebelásce. »Co pln/no. . .: »Hledcj/e
nejprve . . .c

'

3. O křesťanské lásce k bližnímu.
V tomto odstavci se budeme učiti, jak křesťan má dle vůle
Ježíše Krista bližního svého milovati, t. j. s ním dobře smýšleti
a jemu dobře činiti.

335. Koho rozumime slovem »bližnic ?
Slovem »blz'žm'a rozumíme každé/zo člověka, přítele
z' nepřítele.

»Blzžnz'c jest ten, kdo nám jest na blízku, s kým
jsme spojeni.
»Na álz'zéuc jsou nám naši bratři a sestry, jsme
s nimi neustále ve spojení, mají s námi společný
dům, společné jméno atd.
Všichni lidé pocházejí od Adama a Evy, tvoří tudíž
»jedz'nouvelkou rodinuc a proto má jeden s druhým
bratrsky smýšleti, neboli jeden druhého milovati.
Všichni lidé mají jednoho Otce v nebesích, jedno
společné sídlo zde (země) a jednou na věčnosti (nebe);
všichni jsme povoláni k věčné blaženosti. Proto jsou

'si všichni lidé bez rozdílu »na bliz/aux, nebo všichni
lidé jsou mezi sebou bližní. Každý člověk jest můj
bližní, ať je pohan anebo žid, přítel anebo nepřítel. ')
Tomu učí zřejmě náš božský Mistr. '-') Když se ho
zákonník tázal, kdo jest náš bližní, odpověděl mu
Pán Ježíš podobenstvím o milosrdne'm Samarz'zánu.
jim jej poučil, že každý člověk jest bližní, přítel i ne
přítel.
Člověk mezi lotry upadnuvšj byl žid; ten, jenž mu milosr
denství prokázal, Samaritán. Zz'a'c'a Samarz'la'ne' se tak nená—

viděli, že jeden druhému ani doušek vody k pití nepodali,
ba ani jeden s druhým mluviti nechtěli. Když však žid, upad
nuvší mezi lotry, napolo utlučen byl, a Samaritán viděl, že
potřebuje pomoci, nehleděl, zda to je přítel nebo nepřítel jeho,
nýbrž ihned mu dle možnosti pomohl. — Když pak zákonník
seznal z tohoto vypravování, že ten byl bližním žida, který
mu milosrdenství rokázal, uslyšel od Spasitele další slova:
»7a'z', i ty (51:72
150an ně,: t. j. pomáhej

každému,

anebo nepřítel, neboť každý/'a ímž/' bližní.

aťje tvůj přítel

Všichni lidé jsou naši bližní, poněvadž mají všichni
stejnou přirozenost, téhož Otce v nebesích, společný
příbytek, zem, jsou všichni k obrazu Božímu stvořeni
a krví Kristovou vykoupení, všichni maji jednou při
jíti do nebe. Proto mámo každé/zo člověka jako svého
bližní/zo milovali.
Co znamená

bližní/za

milovali.-> ——Bližního milo

vati znamená, všecko dobré jemu přáli a dle možnosti
(máme-li k tomu vhodný okamžik) i činiti.
Bližnímu dobré přáli znamená, o něm dobře smý
šleti, radovati se z toho, když se mu dobře daří, a
soustrast s ním míti, když se mu zle daří.
l společenské pozdravy jsou známky lásky blíženecké, na
př.:

»Poma'lzcj Pa'n 1912/1
!t [)a/211"jit/'o .' Dobrou noc! Šťaxtmm

[crt/z! Pozdrav Pri/z 312/1! -Va shledanou/< atd.

') Sv. Augwtin ve výkladě žalmu 25. praví: »Bližní jest, kdo
od Adama a Eivy pochází; bližní jsme tedy všichni pro společný svůj
původ; ještě více pro společnou naději na blaženost věčnou. Za
bližního máme každého člověka míti; i toho, který není 'eště kře
sťanem.: Sv. Yan nazývá vše:/my lidi »bratřímic. Praví: » a'o mila/'e
Ifa/za, ma' mz'looatz'z' bratra

ma'/zo: (I. Jan 4, 21.); nemíní jen pouze

bratra, čili syna těchže rodičů, z nichž i my pocházíme, nýbrž vůbec

ťlooěka, bližní/zo.

") ,z'de' pokládali za své bližní jen židy, tedy kdo s nimi byl

téhož náboženství a z téhož národa; všechny ostatní lidi pokládali

zalcizí.
mi ovati. nepřátele, barbary, & domnívali se, že nejsou povinni je
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Bližnímu musíme též dobrá činiti, dobré skutky
prokazovati. Neboť nestačí, abychom hližnímu jenom
dobre'přáli, nýbrž abychom, když toho bližní potře
buje, jemu pomohli : dobrá čz'm'lz'.
TO patrno jest z paraboly () milosn/mfm .S'amari/(í/m. Pravilť

Pán Ježíš: »Samaritán touž cestou se bera (kde zraněnýa polo
mrtvý israelita ležel), „n'/asrdens/r'ím //7mtjarl, když uzřel zra
něného.a

.lÍÍÍOJ'I'(ÍHIJ'ÍZ'ÍIII
lumt jes!

měl s ním soustrast

dobře s ním smýšlel. — Ale na tom nebylo dosti. ježto zra
něný potřeboval pomoci, pomohl mu 1dle možnosti Samaritán.
>Přistoupiv, nalil oleje a vína na rány jeho a ovázal je; pak
vloživ jej na hovado své, vedl do hospody, a tam o něj pe
čovala atd. Tedy Samaritán a'obre'bližnímu přál, a také, ježto
toho potřeboval, dobre' činil _. teaj' bližní/zo miloval.

Proč musí každý člověk svého bližního milovati?
Musí ho milovati pro Balea. Neboť jako Bůh všechno
pro sebe učinil (stvořil), tak chce, aby se všechno
pro něho, dle jeho vůle dělo. jenom tehdy miluje
člověk bližního správně (křesťansky), miluje-li ho pro
Boha. Miluje-li však bližního z ohledu lidského, t. j.
že na př. jest s ním spřízněn, že je tak dobrý, přá
telský, že pochází z téže vlasti, z téhož národa, že
mluví toutéž řečí atd., pak jest přirozená láska k bliž
mmu, jakou i pohané maji, nebo míti mohou. Tato
nemá ceny pro věčnost; křesťan má bližního milovati
pro Boba.

336. Co jest bližního pro Boha milovati?
Bližnz'lzo r_pro Balzac

milovatz' jest

mz'lovatz' jej

proto, že z' Bůlz jej uznává za hodna sw" lásley; a že
jej k účastenství ve sve' vlastní blaženosti povolal.

Bůlz uznává bližního za lzoa'na své lásky, t. j. Bůh
se tak hluboko sklání (ponižuje), že každého člověka
miluje a jemu svoji lásku ukazuje. Ježto pak Bůh
každého člověka miluje, jest povinností mou, abych
i já tak činil, neboť nečinil-li bych tak (nemiloval-li
bych bližního), nemiloval bych Boha. Kdo Boha mi
luje, musí milovati i, co Bůh miluje, neboť musí mi
lovati vůli, jíž Bůh všechny lidi miluje.
Proto praví sv. _7a7z: »Řekl-lz' by kdo, že miluje Boba, a ne
náviděl b_ysoe'ltobratra, lbář jest. Nebo kdo nemiluje bratra seč/m,
které/tož vidí, Boba, které/tož nevidí, kterabž může milovali? A tota
přikázání máme od Boba: Aby, kdo miluje Boba, miloval i bratra
„ma'/zo.: (1. Jan 4, 20—21.)

Žť Bůh každého člověka uznává za hodna lásky
své, poznáváme 1. že z pouhé lásky každého k obrazu
svému stvořil. Tak se stal každý člověk synem Božím
a následkem toho jsme všichni bratři (nebo sestry) a
otcem naším jest Bůh; proto máme se navzájem mi
lovati.
2. Poněvadž jedno7 ozene'hobyna svého na svžtposlal,
aby všechny lzdi vyhoupzl. Všichni lidé jsou krví
Krista Ježíše vykoupení, za všechny umřel Pán Ježíš,
všichni jsou vykoupenci Kristovi. Milujeme-li Krista,
zdaž nejsme povinni i svého bližního milovati.>
»Tah Bůh miloval svět, že „Syna .rz-c'hojcdnoroscne'ha na .rvět
po:/al, aby žádný, kdo v něho zvěř/', m,:ahwml, ale měl život
věčný.: (]an 3, 16.)

3. Poněvadž Pa'n 7ežz'š slovem a'příkladem výslovně
velel, abychom bližního milovalz.
»Přz/žnsa'm nove'da'va'm va'm.. obute .ro mz"lovah vapo/ek, jakož
ja'_ ÍJ'LWLmzloval zdy. : (Jan 13, 34.) — »Po tom v_i/chili poznají,

žejxtc moh nčenz'c1,budele-l/mít; ln'ykn_;adni L(l; „hj m <(jan 13, 35 )

Milujeme-li bližního, poněvadž ho Bůh k obrazu
svému stvořil, poněvadž je krví Krista ]ežíše vykoupen,
poněvadž se ho Bůh obzvláštní láskou ujímá, takže
ho milovati témčř přikázal, — tedy miluji jej proto,
poněvadž ho Bůh za hodna lásky své uznal, miluji
jej »pro Boha:.
Bůh povolal bližního h účastenství své vlastní bla
ženosti, t. j. ve své nevyzpytatelné lásce stvořil a vy
koupil lidi, aby jednou přišli do nebe. Tím jim při
pravil svrchované štěstí; chce jim toto štěstí uděliti,
— zdaž nás nemiluje? Poněvadž tedy Bůh každého
člověka tak velice miluje, máme ho imy milovati.
Neboť kdo Boha miluje, musí nevyhnutelně též všecko
milovati, co Bůh miluje. Miluji-li bližního proto,
poněvadž ho Bůh k účastenshí své blaženosti po
volal, miluji ho pm Boha, který sam0jediný tuto bla—
ženost uděliti může.
Milujeme-li bližního pro Boha, pak láska naše k bliž
nímu jest nadpřirozena'.

337. Kterak máme bližniho pro Boha milovati?
Blz'žního máme pro Boha mz'lovatz' jako sobe.
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Máme ho milovati jako sebe, t. j. jako sebe rádi máme,
přejeme si dobré atd., tedy máme to činiti ibliž
nimu. Více bližního nejsme ovšem povinni milovati,
ale máme ho milovati jako sebe. Pán Ježíš to při
kázal slovy: »Mz'lozvati budeš bližní/zo rve/zo jako sebe
same'lzo, jako sebe.

338. Kdy milujeme bližního jako sebe?
Bližnz'lzo milujeme jako sebe:

]. Když mu prokazujeme všecko, če/zosami právem
žádali můžeme, a ničeho mu nečim'me, oo byc/com sami

neradi měli;

2. když předevšim pečujeme o spásu duše jeho.
Ad 1. Máme především prokazovati, t. j._ přáti a
činiti bližnímu všecko, čeho právem žádati můžeme,
aby nám činil. To vysvítá ze slov Kristových: »Všecko,
několi olzeete, aby vám lide' činili, i oy čz'ňte jim."
.Mat. '7, '12.)

Rekli jsme právem . . . t. j. co spravedlivě žádati
můžeme; na př., aby nám bližní dobre' přál, dle mož
nosti své i dobre činil. Aby nám bližní ovšem něco
zvláštního (dobrého) prokazoval (oběti pro nás pri—
nášel, na př. když máme dluhy, aby je zaplatil, nebo
když jsme leniví, aby nás živil atd.), toho právem žd
dati nemůžeme. Toho činiti náš bližní povinen není.
Za druhé: když ničeho mu nečinz'me, eo bye/zam roz
zmmě'sami neradi měli. To přikázal Hospodin Tobi
ášovi: »Če/zo nechceš, aby od jiné/zo da'lo se tobě, hled;
abys ty jinemu nečinil.<< (Tob. 4. 16.)
Rozurmze'(t. j. co zdravý rozum žádá) nemůžeme
žádati, aby nám bližní zlé přál (něco ošklivého o nás
smýšlel, nebo dokonce nám činil). Tak nemohu na př.
mzumně žádati, aby mně bližní nepřekážel zle činiti,
aby mně spravedlivému trestu nevydal atd.
Smím-li toho však rozumně žádati, aby mně to
bližní nečinil, nesmím ani já jemu toho činiti. Nesmím
mu tedy něco zlého přáti, něco zlého o něm smýšleti,
a tím méně jemu činiti.
Ad. 2. Milujeme bližního jako sebe samého, kdy.-ř
předevšim pečujeme o spásu duše jeho.
Křesťanská sebeláska žádá především, abychom se
starali o spásu své vlastní duše, poněvadž jsme k tomu
vlastně stvořeni. Právě tak máme pečovati především
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o spásu jeho duše. Ani není tak důležité bližnímu
v časných záležitostech pomáhati, jako v záležitostech,
jež duše jeho se týkají.
Láska k bližnímu má býti: 1. upřímná, 2. nezíštuá
& 3 obecná.

(.Xpřz'mna'jest, když bližního ne na oko, ale oprav

dově (od srdce skutečně) milujeme
Radujeme se, když se mu dobře daří, a rmoutíme
nad neštěstím jeho. Důkazem lásky této jsou skutky
milosrdenství (ot. 840, 841.)
Příklady: Abraham skutkem dokázal, že miluje Lula. Pravil
k němu: »Nechť, prosím, není sváru mezi mnou a tebóu, mezi
pastýři mými a tvými, nebo bratří jsmelu A slova ta mu šla
od srdce. A když potom uslyšel, že Lot jest zajat, vytáhl
Abraham proti nepřátelským králům & Lota ze zajetí jejich
vysvobodil. — C'přímnafbyla i láska Ian/aw k bratřím. Když
se jim poznati dal, byli láskou přestrašeni a nemohli ani slova
říci. josef však k nim řekl laskavě: >Přistupte ke mně! já
jsem Josef. bratr váš, kteréhož jste prodali do Egypta. Nele
kejte se! Objímaje pak Benjamina, padl na šíji jeho a plakal.
[ políbil všech bratří svých a plakal nad každým.- Jak v srdci
myslil, tak skutkem dokazoval. — Upřímná byla láska :l/Iaríína
k tetě její Alžbětě. Když uslyšela radostnou zprávu z úst Ga
brielových,že Alžběta bude míti syna, radovala se ztoho upřímně;
vydala se proto hned na cestu, aby společně s ní mohla radost
sdíleti. — (přímuou lásku měl rcl/lil: ku svému nemocnému
služebniku. .l/ílarrdný Samaritán,
Příklady tmu/hřímal"lásky: Saul ustanovil Davida tisícníkem
nad tisícem mužů, a přislíbil mu dceru svou dirt/zal za manželku.
zabije-li sto Filištínských. Tvářil se. jakoby Davida miloval,
ale v pravdě ho nenáviděl. 'Neboť slibem svým chtěl jej do
stati v nepřátelské ruce Filištínů. ——
Heroda tvářil se, jakoby
měl nově narozeného krále židovského rád. Pravil: »Jděte
a ptejte se pilně po dítěti: a když naleznete, zvěstujtež mi,
abych i já, přiida, poklonil se jemu.: — Yidtíš: »Zdráv bud',
mistřelc

Nezištná jest'láska naše k bližnímu, když bližnímu
prokazujeme dobrodiní pro Boha a nikoli, abychom.
z toho měli nějaký užitek, prospěch.
Pro Balm, t. j. aby nám Bůh milost dal. aby nás před za
hynutím věčným uchránil, abychom přišli do nebe. Kristus
Pán vyžaduje lásku nezištnou slovy: »Když činíš oběd nebo
večeři, nezvi přátel svých, ani příbuzných, ani sousedů boha
tých, aby snad i oni nepozvali tebe, a měl bys odplatu. Ale
když činíš hody, povolej chudých, mdlých &kulhavých aslepých,
& budeš blahoslavený, neboť nemají, odkud by odplatili tobě,
ale bude tobě odplaceno při vzkříšení spravedlivých.c (Luk.
14, 12—14.

Příklady)nezištnc' ldi-ky: Abraham k bratrovci svému Latam'.
Ačkoli byl Alva/iam od Hospodina do země Kanaan povolán
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a Lota vzal s sebou, ačkoli .»lóra/mmbyl starší a mocnější a mohl
si tedy kteroukoli část k obývání vybrati, dal přece [„o/ozn"
přednost u volbě, a pravil: »Půjdeš-li na levou stranu, já

pravou držeti budu; jestliže ty pravou stranu zvolíš, já na
levou půjdu.c Lo! si vyvolil překrásnou a vodami hojně zvla
žovanou krajinu okolo řeky jordánu. — .Vesiř/nd byla láska
Boosoi'a k Rut/l, když zvolal: “Slyš, dcero má! Přidrž se dě
veček mých, a kde budou žíti, tam následuj je; rozkázal jsem
služebníkům svým, aby tobě žádný nebyl obtížný. A bude-li
se ti chtíti píti, jdi jen tamto k nádobám a napij se s lidmi
mými.: — Tobiáš osvědčil nczis'tnou lásku ku spoluzajatým.
Chodil okolo každého, který s ním v zajetí byl, a napomínal,
těšil je. Rozdal veškeren statek svůj, půjčoval peníze bez úroku,
sytil hladové a přiodíval nahé. Ukrýval těla zabitých v domě
svém a pochovával je o půlnoci. A všechno to činil svým bližním
z lásky k Bohu. —- JWz'loJ—rtz'ný
Samaritán,

jáhen

bit/za, „ro.Alžběta, .ro. Václav, a nejdokonalejším

těptín,

Ta

příkladem lásky

nezištné byl ovšem P(ín 7ez'íšsám, který jen čest a slávu Otce
nebeského a blaho lidí při veškerém svém konání vyhledával.
— Opak lásky nezištné dosvědčovali Far-ímooe'.

Lásku obecnou má, kdo miluje všecky lidi, nikoho
nevyjímaje, ať je to přítel jeho nebo nepřítel.
K lásce obecné nás nabádá písmo sv.: »Jíilujelo-lz' toliko
ty, kteří od: milzg'z',jakou odplatu míti budete? Zdaliž i publi
ka'm' tak nečiní.-\ A bude/e-lz' pozd/faoooali bratří .roýc/z toliko,

coš více (zvláštní/zo) nad jine' činíte? Zdaliž pol/am! tak nečiní Pc
(Mat. 5, 46.)

Poněvadž láska k bližnímu má býti oóecmí, máme i ty lidi
milovati,kterýolz neznáme,-.snimiž nikdy jsme nemluvili, se ne
šešli atd. Lásku ku všem lidem osvědčujeme hlavně modlitbou
a udělováním almužny ve všeobecných potřebách.
.S'tanou láskou ovšem nejsme povinni všechny lidi milovati,
nýbrž povinni jsme ony více milovati, kteří s námi (rodem)
více spříbuzněni jsou, nebo kteří naší lásky více si zaslou
žili. Naše láska má se tedy především vztahovati na rodiče,
bratry, sestry, příbuzné, Čechy atd.
jsme povinni i lidi :lc' milovati, t. j. jim dobré přáti i činiti,
nesmíme ovšem zlo, jež činí, milovati, v něm jim pomáhati, je
schvalovati atd., nýbrž máme se snažiti, abychom je odvrátili
od konání zla. Láska obecná nás tudíž nenutí, abychom s nimi
v důvěrném styku byli, nýbrž spíše nás nutí, abychom se jim
vyhýbali. »Špatné společnosti kazí dobré mravylw
Příklady la'xkj- obecné: Tobiáš prokazoval všem trpícím v za

jetí dobrodiní, ne tedy jen známým a příbuzným; pochovával
těla mrtvých, ať mu byla známa čili nic. — :l/iloym'ný Sama
ritán. Tahl/za byla ke všem dobročinna.

Láska ]? nepřátelům: Jsme povinni všechny lidi
milovati, tedy i nepřátele. jest to ovšem velmi těžká
povinnost, ale záslužná.
Nepřítele.nazýváme toho, kdo nám nespravedliyým způso—
bem škodí, nepříznivě o nás smýšlí, zlé nám přeje a, muže-li, i činí.
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Křesťan nesmí nikdy býti křesťanu nepří/elem; neboť má
přikázáno, aby bližního miloval jako sebe samého. Často však
má nepřítele a ani o tom neví, ani toho není příčinou.

Nikdy však nesmí křesťan nepřítele svého nená
vidčti anebo se mu mstíti.
Pomsta jest žádostivost urážku urážkou trestati, bezpráví
bezprávím. Sv. Pavel píše: »Zcía'ne'mu.:le'lloza zle' neodplácg'te.
;Vemstě/e se, nejmilejší! ale dejte místo hněvu (Božímu); nebo
psáno jest: .!Wne'
pomsta, ja't' odplutím, praví Pa'n. Ale tační-li
nepřítel tvůj, nakrm jej, žízní-lí, dej mu pílí . . . !Vedej se pře
mocí zlc'mu, ale přema'hcj zle' dobrým : (Řím. 12, 17., 21.)

Avšak nestačí, abychom nepříteli svému nebyli ne—
přáteli a jemu se nemstili, nýbrž jsme povinni ne
přátele sve' mz'lovatz',t. j. dobré jim přáti a dobré jim
i dle možnosti činiti. Kristus Pán to rozkázal slovy:
»Mz'lujte nepřátely sve'< atd. Sám, zvláště na kříži to

dotvrdil.
Jsme pak povinni nepřátele své milovati též proto,
abychom odpuštění hříchů svých dosáhli.
Pán nad životem a smrtí ustanovil, že jenom ten
kráte odpuštění hříchů svých dosáhneme, jestliže sami
dříve odpustímc těm, kteří nás urazili. ?estlz'že od
pustíte lidem hříchy jejích, odpustí? i vám Otec váš
nebeský hříchy vas'e. Pahlz' neodpustz'te lz'dem, anz' Otec
va'š odpustí va'm hříchy vašemu(Mat. 6, 14. 15.) Abychom

na tuto povinnost nezapomínali, naučil nás Kristus
Pán modliti se. »Odpust' na'm naše viny, jakož i my
odpouštz'me naším vínníhům.:
Podobenství o služebníku nemilosrdném.

Není naší povinností ovšem, abychom zvláštní lásku
nepřátelům svým prokazovali, nýbrž stačí, když je
z každodenních modliteb svých nevylučujeme, když
jim znamení úcty a lásky veřejně neodpíráme, na př.
když mu odvětíme na jeho pozdrav, když nás osloví,
jemu odpovídáme atd. (S nepřítelem svým nemluviti,
jest známkou hněvu a proto i hříchu.)

339. Od koho se nejlépe
milovati máme?

učíme, kterak i své nepřátele

Kterak i své nepřátele milovali máme, učíme se od
7ežíše Km'sta, jenž nepřátelům svým odpustil a za ne
se modlil, za ně i život svůj obětoval a nám přikázal,
abychom nepřátele milovali.

—
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Nejdokonalcjším vzorem lásky k nepřátelům jest
Pán řešíš.
Příklady lab-Livk nepřátelům.- 70347"miloval bratry své, kteří

jej kupcům z Egypta p_rodali. — Davidova šlechetná mysl ku
San/avi. — Sv. jáhen _S'le'pa'nmodlil se za nepřátele své, když
jej kamenovali: »Panc, nepokládej jim toho za- [třídí/<
Když jsme někoho urazili, jsme povinni s_ním se smířiti.
(Mat. 5, 23. 24.) Když jsme však sami uraženi byli, máme rádi
odpouštěti a raději bezpráví trpěti, než zlé zlým spláceti. Pán
ježíš praví: »Ale já pravím vám.- Jl/lz'lujtenepřátele .rve', dobře
čiútc těm, kteříž vzíxnenávidí, a madla/e .re za ty, kteříž vám proti
ve/Lrtví činí (: utr/ijí

vám, (fltry/e b_rh'„r_wmzre'
Orre .rve'l/o,jenžjest

v liebexíe/l.Qi (Mat. 5, 44. 45.)

340. le-Ií křesťanské lásky třeba?
Křesťanské lásky je tak třeba, že bez ní nemožno jest,
dojíti života věčného..

Milujeme-li Boha a bližního tak, jak jsme se byli
právě z katechismu učili, nazývá se láska naše ,ěře
sťanská. Této jest nevyhnutelně třeba, chce-li kdo
spasen býti, neboť Kristus Pán lásku tuto přikázal.
Proto píše sv. _“7an: :Kdo nemiluje, zůstává v smrtí,c
([ Jan 3, 14.) t. j. kdo nemá pravé lásky k Bohu
a bližnímu, jest mrtev pro nebe, nemůže věčné blaže
nosti dosáhnouti. Proto dí sv. yan dále: »Káo zůstává
v lásce, v Boku zůstává a Bůh v něm.: (I. jan 4, 16.)
Poněvadž tedy křesťanská láska tak velikou cenu
má, jest velmi důležito věděti, jak poznáme, že kře—
sťanskou lásku máme & jak ji osvědčíme (dokážeme).

Neboli:

.34. Čím dokazujeme křesťanskou lásku?
Křestžmskou lásku áu/zázujeme tím, že zachováváme

přikázání Boží a církevní.
Pán Ježíš pravil: »Kdo má přikázání má a zacho
vává je, text jest. kterýž mne mílujex (jan 14, 21.)
Plníme-li tento rozkaz, nebo zachováváme-li přiká—
zání Boží a církevní, dokazujeme tak nejlépe lásku
k Bohu a bližnímu. Neboť »to jest lás/ea Boží, abychom
přikázání jeho ostří/mtm (I. Jan- 5, S.) Zachovávání
přikázání označil Pán Ježíš bohatému mládenci za pro
středek, skrze nějž blaženosti věčné dosáhnouti může.
»Chceš-lz' do života věčně/to vejz'ti, zac/zovávej pří
kázám'.<

—317—
Mezi přikázáními Božími jsou však dvě. jež všechna
ostatní přikázání v sobě zahrnují, takže křesťan, který
tato dvě přikázání zachovává, již i ostatní plní. Proto
je nazýváme k/azrm'přikázání.

342. Která jsou hlavní přikázání křesťanské lásky?

Hlavní přikázání křc'sf'anške'lásky jsou tato dvě:
»leavatz budeš Pána Balla šuf/zo : celé/zasrdce svého
a z celé duše své a ze z'šz' mysli svi. 70! jest to ne;

větši a první přzka'zám. Uru/ze pak jf podobne tomu.
Mz'lovatz' budeš

bližní/zo

52'6'710,jako

„n'/n' samc%o.<

(Mat. 22, 37—39)
Když se Pán Ježíš skrze Judsko do jerusaléma ubíral, pří
stoupil k němu jeden zákonník a pokoušeje ho, řekl: »Jďzštře,

ra 5271157312117!
f'e'čm nád/' zz'mPa 1 otázal

se ho ježíš-

» Vzákane'

coještpša'na. *XM;ale tam čteš.-c On odpověděl: »ili/avan" budeš
P(ímz Balm .me'l/a . „< I řekl mu ježiš: »P/tíue' jší odpověděl,
la čiň a živ budeš.. Kdo obě tato přikázání zachovává, obdrží
život věčný.

Prvé přikázání nám praví, jak mám: Balm milovati:
'z celého srdce, z celé duše . .. t. j. nade všecko.
Neboť slova: srdce, duše, mysl jsou jen rozmanité
výrazy k označení všech schopnOStí duše.
Přikázání toto se nazývá největší a první, poněvadž
jest nejdůležitější a přede všemi ostatními má před
nost.
Druhé přikázání nám ukazuje, jak máme bližní/zo
milovati. O tomto přikázání pravil Bůh, že jest právě
důležité a právě tak velké jako prvé, »—nebo: »Kdo
Boha miluje, miluje i bližního, a kdo bližního ne
miluje . . .

Kdo tato dvě přikázání zachovává, plní tím všechna
ostatní. Neboť kdo Boha z celého srdce opravdově
miluje, bude i všechny povinnosti, jež k Bohu má,
zachovávati; a kdo bližního svého miluje jako sebe
samého, bude plniti i všechny povinnosti k bližnímu.
Z toho patrno, že tato dvě hlavní přikázání všechna
ostatní v sobě zahrnují.
Poněvadž všechna ostatní přikázání v těchto dvou
obsažena jsou, nejsou tato ostatní přikázání nic jiného,
nežli podrobně:/ší výklad těchto dvou hlavních přiká
' ..zání, označují nám přesněji a obšírněji, co jest nám
činiti; abychom Boha a bližního opravdově milovali.
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343. Kdo jsou dvě hlavní přikázání křesťanské lásky obšír
něji vysvětlena?
Dve hlavní přikázání křesťanská lásky jsou obšz'rnejz'
vysvětlena :

1. v desatera Božích přikázání;
2. v patem přikázánípz'rkevnz'c/z.
Desatero Božích přikázání a patero církevních při
kázání vysvětlují nám obšírněji a jasněji, co obě hlavní
dvě přikázání obsahují. 0 »desaterm i »pateruc při
kázání poučujeme se v následujícím oddílu kate
chismu.

Oddělení druhé.

0 desatera Božích přikázání.
Druhý oddíl třetí části katechismu jedná o desatem
Bažzclzpřzkázánz', t. j. poučuje nás, jak každé z těchto
přikázání zní a co každé nám poroučz', abychom ko
nali, a zapavz'dá, abychom nekonali.

344. lak zni desatero Božích přikázání?
Desatero Božích přikázání znz':
V jedna/zo Balm věřitz' budeš.

Nevezmeš jnze'ná
Pomnz', aby: den
Ctz' otce své/zo i
dobře ti bylo na
Nezabiješ.

Boží/m nadarmo.
sváteční svčtz'l.
matku svou, abys dlouho žz'v byl a
zemi.

. Nesesmz'lnz'š.

Nepakmáeš.
Nepramlnvíš křivě/zo svědectví proti blz'žnúnu svému.
Nepožáááš manželky bližní/zo svě/zo.
SQWHG?
řWNH

. Aniž požádáš statku jeho.
Bůh dává desatero přikázání na hoře Sinai. (Viz
bibl. dějepis.)
V biblické dějepravě znějí některá z uvedených přikázání
jinak avšak nevyjadřují nám ničeho jiného, nežli co v přiká
záních v katechismu uvedených se praví. Církev je uspořá
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dala stručnčji, abychom si je snáze pamatovati mohli. Naučíme
se jim tedy z katechismu

345. Komu dal Bůh desatero přikázání?

_Bůli dal desatero přikázání národu israelske'mu,
když po východu z Egypta na poušti dlel.

Hospodin dal desatero přikázání národu israelskému
za hrozného hřímání blesku a zvuku trub. Dal je na
hoře Smaz, která se kouřila a byla jako v plameni.
Všecka tato znamení měla lid poučiti, jak mocný
jest Hospodin, měla spolu lidu isra'elskému sv. bázeň
vštípiti, aby se neosmélil je přestupovati a úctou
k zákonům těm národ naplniti. Israelité poznávali ze
všeho toho, že Hospodin má moc ty, kdož se proti
nim prohřeší, trestati.
již před Mojžíšem. me'l lid tato přikázání zachovávati. Bůh
dal všem i dostatečnou sílu, aby je mohl: zachovávati. Jsouť
přikázání tato zjeveným výkladem přirozeného zákona, kterýž
Bůh každému člověku do svědomí vštípil, tak že je_ každý
člověk prostým rozumem ve svém srdci napsané čísti může.
Poněvadž vsak lidé na ně často zapomínali a následkem hříchu
dědičného majíce rozum zatemněný jasně je nepoznali, ozná
mil je Bůh znovu slavnostním způsobem. Napsal je na dvě
kamenné desky, aby se nikdo vymlouvati nemohl, že jich
nezná.
Sv. Pavel praví: »Nebo kdyš pohane', kteříž nemají Quad/to)
zákona, od přirozenosti činí to, LOje:! zákona, takoví nemající

zákona, .rami .robe'j.vou zákonem. jenžto ukazují dilo zákona na
pxane' v .rrdcíelz .rvýc/z,když jim :vědeetvz' vydává .rvčdomz'jejich..

(Řím. 2,14.15.)

346. Jsme-li i my povinni, zachovávati
jež Bůh dal národu israelskému?

desatero přikázání,

] my jsme povinni, zachovávali desatero přikázání,
jež Bůh dal národu israelske'mu, a to ýroto:
1. že toliko vysvětlují zákon přirozený, jejž Bůh každému
člověkujiž svědomím poznali dává.
2. že je Pán _“7ez'z'š
potvrdil a zachovávali přikázal.
Přirozený zákon jest ten, kterýž Bůh každému člo
věku již od narození do srdce vštípil a který každý
člověk rozumem svým a svědomím svým poznati
může.
Či dříve, před dáním »Desateraa neplatilo přikázání:
Nezabiješ, Nepokradeš, Cti otce svého atd.? Tato
přikázání platila zajisté vždy. Zavazovala všechny lidi.
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ježto tedy tento zákon jest každému člověku do
srdce vepsán, má platnost“ pro všecky lidi, pro všecka
místa a pro všecky časy, — tedy i pro všecky kře—

sťany. Ježto pak dále desatero Božích přikázání jenom
to, co zákon přirozený poroučí a zakazuje, srozumitel
ne'jia jasněji vyjadřují má platnost 1pro nás křesťany
_neboli 2 my křestžzne'jsme povinni desateio Božích
přikázání zachovávati.
Kristus Pán přikázání tato potvrdil, t. j. jakožto
Zákonodárce nového Zákona oznámil, že mají platnost
i pro křesťany. Vysvítá to patrně ze slov jeho: »Ne
domníuejte se, že jsem přišel rušit zákona nebo pro
roků, nepřišelťjsem rušit, ale naplnim (Mat. 5, U.)
Tím zřetelně oznámil, že jsme povinni mu je zacho—
vávati, chceme- li vejíti do království nebeského.
Abychom tato přikázání zackooáoáti mohli, k tomu
nám dává Bůh potřebnou milost svou. »Všeoko moku
skrz : toko, kterýž mne posilu/ena (Filip. 4, 13.) »Při

kázání jeko nejsou těžká.“ (I ]an.5 , .
*347.Můžeme-ili desatero přikázání zachovávati?
Desatero přikázání můžeme zachovávali, protože Bů/z
každému, kdo ko prosí, milost k tomu dává.
Příklady svatých nám nejlépe dosvědčují, že možno
jest přikázání Boží zachovávati.
»Desateroe nám ukazuje, co máme a musíme činiti,
a čeho se máme a musíme vystříhati, chceme-li bla
ženosti věčné dosáhnouti. —-To pak, co konati máme
a musíme, nazýváme _povinností. »Desaterox učí nás
tedy povinnostem, jež konati máme.
*348.'_Které povinnosti obsahuje desatero Božích přikázáni?

První tři přikázání Boží obsahují povinnosti k Bohu,
ostatních pak sedm povinnosti k sobě a k bližnímu.
Pozoruhodný jest též pořádek, vjakém přikázaní
tato byla ohlášena. První tři, jak bývají napsána na
prvé z kamenných desek, obsahují naše povinnosti
k Bohu. Ostatních sedm udávají povinnosti, jež máme
k sobě samým a k bližním.
Všechno, co jest v těchto přikázáních obsaženo,
zahrnují v sobě dvě přikázání lásky, takže kdo tyto
věrně plní, plní i »áesateroc.
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Překrásně

praví sv. Angus—tino desateru

přikázání:

»Na

hoře Sinai podány nám byly do rukou ostré střely k vyhlazení
všech nepravosti, kteréž jako lítá zvěř dorážejí na nás. Užiješ-li
první střely, totiž prvního přikázání, zničíš pověru & modlo
služebnost. Dne/zon střelou \2. přikázáním) padne křivopřísež
nost a všelike rouhání. Použij lřclí, a zmizí všelíká boha
prázdná roztržitost, pocházející ze světského zaměstnání.
(Ito/“lou střelou uchrání se člověk před nevděkem a nelaska
vostí; zbraní tou dalo by se při všestranné-m dorozumění vše
likým nepořádkům v rodinách i v národech předejíti. ] íta
přikázání jest mocná zbraň k přemožení všeliké nepravosti,
jako: nenávistí, ukrutností a msty. Šem" zabraňuje všeliky
odboj těla a světa proti duchu a poskytuje mravným mocnou
uzdu proti odbojnému tělu, světu a ďáblu. .S'cdmcjest mocnou
zbraní proti lakotě & jměníchtivosti. ()sm/ jest ostrý meč
k boji proti zlomyslné lsti a hanebné lži. Demi/("a drsátr" při
kázání jsou ochrannou zbraní proti všelikým zlým žádostem,
kterouž všeliké zlo hned na počátku z kořene má zničeno býti._

Pamatujme si výstražná slova:
Naučení. »Boka se boja přikázání ji'/zo osířílzej; nebo
to jest všeliký člověka (Kaz. 12, IS.) — Bůh dal svoje

přikázání na hoře Sinaji za lzřímání a blýskání, by
ukázal, s jakou přísnosti a spravedlnosti potrestá ty,
kteří jia/z nezachovávájí.

O prvním přikázání Božím.
349. lak zni první přikázání Boží?
První přikázání Boží zní: »V jedno/zo Bo./m věřili
budeš.:
Slovy těmito chtěl říci Bůh: Jsem tvůj Bůh, jenž
tě stvořil; tvůj Pán, jemuž tělem i duší náležíš. Proto
jsi povinen mně jako Bohu sloužiti a mne jako Boha
svého etítz' a ježto jsem já sám Bůh, smíš toliko míč
jediné/io jako svého Boha etíti a nikoho jiného. Pro
hlásil tak Bůh, že jest jediný proto, že Israelité všude
kol sebe (v Egyptě ív zemí Kanaan) stýkali se
s národy, kteří ctilí mnoho bohů (mnohobožství).
V každém přikázání se nám něco poroučí konali
a něco zapovídá, neboli se poroučí, co konatí nemáme.

350. Co se porouči v prvnim přikázání Božím?
V prvním přikázání Božím „se poroučí, byc/iam v je
dno/zo Boka věřili, v ne'/zodoufali, jej milovali ajemn
se klaněli.
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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Věřili znamená "* za pravdu mz'tz'.Věřiti příteli, za
pravdu míti, co přítel řekl. Věřili Bo/zn, za pravdu
míti, co Bůh řekl či zjevil.
V Bolza věřili, znamená, za pravdu míti, že jest Bůh
a spolu za pravdu míti vše, co nám zjevil.
Že jest jeden Bůh, o tom jsme obšírně jednali v 1. čl. víry
( 3258). »fřen nesmyslný (blázen) řekl v .rra'ez' .rve'm: »Nenz' Boha,:

(Zalm, 13, 1.) Poznáváme ho A) z viditelného světa, B) zhlasu
svého svědomí, a C) zvláště pak z nadpřirozeného zjevení.

Věříme, že jest věčný, nezměnitelný,....

jedním slovem:

věříme, že jsou v něm všecky dokonalosti. — Věříme, že
všecko, cožkolijest, on stvořil, vše zachovává, řídí a spravuje —
věříme všemu, co nám zjevil.
Této víry jest nám i všem lidem třeba, neboť Kristus Pán
výstražně řekl: »Kdo neuvěří, bude :atraeen.: (Mar. 16, 16.)
a .rv. Pavel : »Bez víry nemožno je:! Balm .re líbili; nebo kde
k Balm přz'xtung'e, maxi věřiti, že Bůh je:/.: ( id. 11, 6.l
Tuto víru měly všechny zbožné duše: Tak věřil Noe, jenž
uprostřed bohaprázdných lidí život bohumilý vedl; tak ve'řii
Foxe/, jenž od svého mládí víru v Boha slovem i skutkem
osvědčoval. až, pln jsa víry v zaslíbení, jež Hospodin mu
učinil, blaženě skonal; tak věřil .líojžz'š a to tak pevně, že
všem ústrkům, jež k vůli víře své trpěti musil, přednost dal
přede všemi poklady říše egyptské. Tak věřil Gedeon, který.
aby tím větší milosti ku přemožení Madianských a ku vysvo
bození lidu Israelského obdržel, oltář ku cti boha Baala vy
stavěný zničil a. spoluobčany nabádal, aby víru v pravého
Boha přijali; tak věřil Samuel, který již ve svém mládí věrným
služebníkem Hospodinovým byl. David, Eliáš, Tobiáš, Daniel,
;llatlzatz'a'š, který když uslyšel. že král Antz'oe/ipo veškeré zemi
lid k modlářství nutí, rozhorlil se a zvolal hlasem velikým:
»Kdožkoli horlivost má pro zákon, nechť vyjde za mnou!<
I utekl on s pěti syny svými a mnoha bohabojnými na hory,
a bořil všude vůkol oltáře modlářské, a branou rukou e/zra'm'i
zákon proti násilí pohanskému. — Pokud xv. Petr věrou na
plněn byl, mohl bezpečně po moři choditi, jakmile však po
chyboval, počal se topiti. Ale jako on zvolal: »Pane, pomoz
mi!: tak i my máme volati, a s důvěrou k Ježíši se utíkati,
když víra naše ochábla. Sv. Vincenc Lyrinemký ') praví: >_7e
nozn ten je:—tpravý katolík, .který ničemu přednoyt neda'va' před
ve'rou a v ni věčně .retrvzí.:

Povzbuzenz'. Doufatz' znamená důvěrně (pevně, bez
pečně) očekávati, co nám kdo slíbil. V otce doufati
jest důvěrně očekávati, co mi otec slíbil, že mi dá.
V Boha doufali znamená s jistotou a zcela důvěrně
očekávati, že nám všechno dá, co nám přislíbil, po
něvadž je všemohoucí, věrný, dobrotivý a milosrdný.
Tak pevně doufal onen .rletý od narození, jejž Pán Ježíš

.) Vinc. Lyrin. in suo Comomtorio, cap. 25,-in princ.
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uzdravil; nerozumoval o rozkazu Páně, ale doufaje, že jistě
bude uzdiaven, šel do rybníka .S'ilae, umyl se a skutečně
uzdraven jest. — Vypravuje se nám ze života 59 Martina
(z Toursu', že když jedenkráte chrám ku cti boha pohanského
vystavěný zničil & strom před kostelem tímto skáceti chtěl,
pohanétomu zabránitichtěli. Konečněvšakzvolali: »Důvěřuješ-li
tak mocně v tvého Boha, že ti pomůže skácíme sami strom,
ale ty se musíš postaviti v tu stranu, ve kterou padati bude.
Neublíží-li ti. uvěříme.c Světec svolil. Na to jei pohané svázali
a položili na to místo, kam strom padnouti měl. Přítomní
křesťané s modlitbou doprovázeli svého biskupa. Konečně
byl. strom podt'at & padal přímo na světce. Ten ale, pln dů—
věry ve všemohoucnost Božskou, zvolal: » Bože, ne k vůli
mně, ale k obrácení přítomných pohanu, ukaž svoji moclc
Istalo se, že strom, jakoby prudkým větrem byl nesen, spadl
na protivnou stranu, takže okolo stoiící pohané sotva utéci
mohli. I padli k nohám světcovým, prosili za poučení ve víře
a stali se křesťany. — v.VzmcmzPaul_1
říkával: »Kdyby
se celý svět proti nám vzbouřil nepřihodí se nám přece nic
zlého, nic, co by se Bohu nelíbilo nebo proti jeho vůli bylo. <

Illzlavati znamená: v někom zalí'benz mztz.
Balm mi,/aval? znamená, v Bohu, jakožto svrcho
vaném dobru zalíbení míti, jemu se snažiti radost pů
sobiti, a s ním se snažiti jednou spojenu býti.
Zlatá knížka Tomáše Kampa/„kám prlaví: »Všecko jest marno,
mimo Boha milazratz a jemu sloužiti. ')c — Před mnoha lety")
stával v O/leaer-u, městě francouzském, v stoličném chrámu
Páně každodenně před hlavním oltářem vojín. Stával tam dvě
až tři hodiny denně. Lidem to bylo nápadno i setník onoho
pluku, ku kterému voiin tento náležel, dověděl se o tom.
Itázal se vojína. »Proč pak se tak dlouho zdržuješ každo
denně v kosteleřc Vojín odpověděl: »Pane setníku! Každo
denně stojím před oltářem na stráži; mám z toho velikou
r.adost V Paříži je mnoho stráží, císař pán má čtyři,každýbcene
ríl dvě Milovaný Otec nebeský je přece něco více než všichni
tito lidé a nemá žádné stráže. Proto jsem si umínil, že kdykoli
budu míti čas, budu státi na stráži před svatostánkem, neboť
miluji Otce nebeského nade všecko ( Ipochválil setník vojína.
a od té doby chodil též častěji do chrámu Páně —

(Máme se Bohu lelanětz. Viz ot. 364.)
Když víme, co se v prvém přikázání poroučí, snadno
poznáme, co se v něm zapovídá.

35.

Co se zapovidá v prvnim přikázání Božím?
V prvním přikázání Božím zapavz'dajz' se všecky
hříchy proti víře, naději a lásce, jakož i hřz'c/zyproti
povinnosti Baku se klanětz'.
')I. Lib. de unit. Chr.
2) Gruber's Handbuch, V.,3p 139.

21*
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Které pak to hříchy proti víře, naději a lásce jsou,
udává se nám v následujících odpověděch.

352. Které hříchy jsou proti víře?

G\U'l-P-WlCn—A

.
.
.
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.

Proti víře jsou tyto lzřz'c/zy:
nevěra a blndařstvz';
odpadlz'clvz'a zapíránl vízy;
lhostejnost u víře,“
dobrovolne' pack]/hování n vz'ře.
mluvení proti víře a oclzotne'poslouchání řečí proti ní;
čtení a rozs'zřova'nz' víře nepřátelských knih, novin
a spisův.
Pojednáme nyní o těchto hříších zvláště.

*353. Kdo se prohřešuje nevěrou?
Nevěron se pro/zr'ešuje, kdo vlastní vinou v Boha
nebo ve zjevení Boží nevěří.
Nevěřz'tz'znamená nemíti za pravdu. Nevěrou hřeší,
kdo za to má, že není Boha, anebo nevěří. co Bůh
zjevil a skrze církev katolickou k věření předkládá.
Člověk pak takový nazývá se nevčzee
Takovým byl na př. /'a/ na, král egyptský. K němu přišel
z rozkazu Božího Mojžíš a A/on a řekli: »Toto praví Hospodin
Bůh israelský: Propust' lid mů_,iať mi obětuje na poušti. : Ale

l'arao odpověděl: »Kdo jest Hospodin abych poslechl hlasu
jeho. Neznám Hospodina a Israelský ch nepropustim.a On
tedy ne\ěřil v Boha pravého, a ovšem také nevěřil, co Bůh
skrze Mojžíše mu oznámil či /jevil. A poněvadž ne\ ěřilv Boha
a co Bůh zjevil, říkáme, že dopustil se m'i'r'e'n
Tento hřích jest zvláště těžký rt nebezpečný. Neboť kdo
nevěří v Boha a co Bůh zjevil, nečiní také, co Bůh přikazuje,

a proto
oxšem
bez vírjlnu/e
nemůže
nikdo
býti 1sópasen. Pán Ježíš
řekl:
»Kďa
pak nevěří,
sa:/žen.
: (Mat.1(,1.6)

K nevě7cům náležejí: polu/ne', kteří v Boha vůbec
nevěří, a tedy ani, co Bůh zjevil. -— Turci a Žzde',

kteří sice v Boha věří ale nikoli v ]ežíše Kíista
a tedy nevěří, co nám Bůh skrze Ježíše Krista zjevil.
Konečně iti křesťané, kteří sice pokřtěni byli, ale
víru v Boha ztratili, tak že v Boha již více nevěří,
anebo alespoň v Krista, Syna Božího a jeho učení.

*354. Kdo se prohřešuje bludařstvim?
Bludařstvz'm (kacz'řstvz'm) se pro/zřešuje, kdo tvrdo—

šz'jne' nevěří pravdy, kterou církev k včřenz'předkládá.

Tm'došz'jne' znamená tvrdou šíji míti, neohýbati jí,
nepodrobíti se, t. j. (zde) při svém mínění zůstati
a ničím nedati se odvrátiti od tohoto svého mínění.
Tordošz'jne' nevěří pravdy, kdo při svém mylném
mínění i tehdy zůstává, když od církve učící poučen
a napomenut byl, — a když církev mu pravdu k vě
ření předložila, t. j. oznámila, a on jí nepřijímá, ale
při svém mínění zůstává!
Tak na př. člověk jeden učil, že postačí ku spasení pouhá
víra, a že není třeba dobrých skutků. Církev zavrhla učení to
Neboť Pán ]ežíš výslovně pravil, že ne ten, kdo pouze říká:
»Pane, Panec, ne ted ten, kdo pouze věří, příde do nebe,
nýbrž ten, »kdo plnívuliOtce nebeskéhOc, ten že prijde do nebe.
Ale muž ten držel se učení toho dál, a to veřejně či zjevně
a spolu tvrdošíjně, tak že nijak se nedal odvrátiti od učení
toho nepravého. On tedy tvrdošíjně nevěřil pravdy, kterou
církev k věření předkládá — dopustil se bludařJ-tw'. —

Tvrdošijného bludaře nazýváme leacz'řem (haere
tikem), jako na př. Martína Lutra, Kalvína, Zvinglího,
Husa atd. Písmo sv. praví: »Člozzčka kaoz'řepo jednom
i drze/zem 7zapo77ze7mtz'varuj

*355.

se.: (Tit. 3, 10.)

Kdo se prohřešuje odpadlictvim?
Odpadlíci-177777se pohřešuje,
;:"zkaí

kdo Sc křesťanské w'7y

Od křesťanství odpadá, kdo v Krista a jeho učení
nevěří a proto i přikázání jeho nezachovává. Na př.
kdo by k židovství nebo mohamedánství odpadl,
anebo prohlásil, že je bez náboženství (bez konfesse).
Tak učinil císař ý'ulz'an, který byl v mládí křesťanem,
ale stav se císařem, dal se opět k náboženství pohan
skému. Odtud dostal jméno: Yulz'án, odpadlík.

*356. Kdo se prohřešuje zapiránim viry?
Zapz'm'm'm 277737se pro/zřešuje,

kdo svým mluvenz'm,

anebo jednáním vzbndz'ti o/zcedomněnku, že není kato
lickým křesthnem.

Víru zapírá, kdo říká, že není katolíkem,
zúmyslně tak jedná anebo mluví, aby jiní lidé
že není katolickým křesťanem.
Zapírání víry může se státi l. slovy, když
mluví, jako by pravé víry neměl, již přece

anebo
myslili,
člověk
v srdci
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má. Tak zapřo! víru slovy sv. fotr, když pravil:
»Nezna'm člověka to/zoto;c 2. skutky, když tak jednáme.

jako bychom pravé víry neměli. Na př. kdo by chodil
na bohoslužbu jinověrců, nebo do jich shromáždění,
nebo při veřejných osvědčeních, k jich podpisům se
přidával. Kristus Pán pravil: »Kdo mnč zapře před
lidmi, toho i já zaprn přeci Otcem mým nebeskýmx
(10, BB.) (Jda kol chrámu neb kříže smekni, abys opo—

menutím povinné úcty víru svoji nezapřel)
*357. Kdo se prohřešuje lhostejnosti u víře?

leostcy'nostz' n vz'řo se pro/zřošuje, kdo bud' o žádné

náboženství nedbá, nebo všecka náboženství za stejné
dobrá pokládá.
leostejnýnz u víře jest ten, kdo se o žádní ná—
boženství nestará, t. j. když mu to jest lhostejno. zda
náboženství nějaké má anebo nemá, zda předpisy,
pravdy jeho zná čili nic; zda to, co náboženství mu
předpisuje, koná, anebo opomíjí. Člověk ve víře lho
stejný zapomíná na modlitbu, nesúčastní se boho—
služby, nepřijímá sv. svátostí, nepostí se atd. Lho
stejnost u víře jest těžký hřích, poněvadž člověk ta—
kový povinné úcty Bohu odpírá, ano Boha viní, že
něco neužitečného přikázal, a poněvadž duši svou do
velkého nebezpečenství přivádí, že bude zavržena.
»Kdo není se mnou, proti mně jeste
(Mat. 16, BO.)

Kdo se tedy o své náboženství nestará, jest proti
Kristu.
Lhostejným u víře jest iten, kdo všecka nábo—
ženství za stejné dobrá pokládá, t. j. říká, že každé
náboženství vede do nebe. Takový člověk říká: Ná
boženství jako náboženství; jest jedno, jaké nábo
ženství mám.
Řeč tohoto člověka byla by jenom tehdy správná,
kdyby všecka náboženství učila stejně. Ale tomu není
tak. Každé učí něčemu jinému. A čemu učí jedno,
to popírá druhé. Nemůže tudíž býti pravda,“ že jest
náboženství jako náboženství.
Kdo tak říká, mluví podobný nesmysl, jakoby řekl,
že jest to jedno, ať kdo řekne, dvakrát dvě jest čtyři,
nebo dvakrát dvě jest pět; ať řekne pravdu, anebo
lež, že to jest jedno nestoudnost jako stydlívost,
světlo jako tma, a podobně.
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Znal jsem člověka, který ochuravěl ztrativ chuť k jídlu.
O lékaře nedbal, ale vypil něco lihoviny, ježto. lihovina prý
k navrácení chuti přispívá, a tudíž lékem bývá. A hle! Asi za
tři dni byl člověk ten mrtvolou. Churavost jeho pocházela od
zapalujících se plic. — Lék jako lék! A hle, jak rozdílně
působí. ')
Ale ne'en nesprávné jest mluviti zvírajako vil-ac, nýbrž
i velice zřišne'. Neboť podobným mluvením 1. obviňujeme
Boha, že není věčnou pravdou, že se může mýliti ano ilháti.
Bůh nám zjevil a skrze církev sv. k věření předkládá, že,
chceme-li spaseni býti, musíme věřiti a dle víry i žíti. Pro
lextante' však tvrdí, že stačí, abychom jenom věřili, — ale dle
víry žíti, že není třeba, aby člověk spasen byl. Může tedy
býti pravdivo wii-a jako virašc. 2. Pán Ježíš praví výslovně:
»Kda pak nevěří lt. j. nevěří tak, jak já učím), bude završena
(Mar. 16, 16.) A dále: »Kdo věří v Syna, ma' život věčný: ale
lado jest nevěřící Synu, neuzřz' života, nýbrž lmc'v Boží zůstává
na něm.: (Jan 3, 36.) 3. Kdyby pravdivo bylo »víra jako vírac,

nebylo by bývalo třeba, aby Buh pravdy náboženské zvláště
zjevoval; pak by i nebylo bývalo třeba, aby Kristus na svět
přišel.

*358 Kdo se prohřešuje pochybovánim u víře?
Pochybova'm'm u víře se pro/zřešuje, kdo svolajc
!%myšlence, že by mohlo něco býti nepravdou, co církev
' k věřem' ýřea'kláa'a'.

Pochybovati o pravdách víry, znamená mysliti si:
»Může býti, že to je snad přece jinak než nás tomu
církev učía -— nebo »kdož ví, zda tomu tak, co nás

víra naše učířl

Tak na př. Zachariáš jednal. Bůh mu oznámil skrze anděla,
že manželka jeho bude míti syna. Zachariáš myslil si: »Možná,
že to jest pravda, co se mi oznamuje, ale možná také, že ne.:
Pac/(vboval o tom, co mu Bůh zjevil, a proto hřešil.

Není však každá pochybnost o pravdě víry hříchem
Někdy na př. napadne člověka pochybnost, o jistém
článku víry; a on neví o tom ani, že ji má. Teprve
po chvilce vzpamatuje se a sezná, že má pochybnost
o pravdě víry. A tu hned zapudí ji a věří beze vší
pochybnosti. Takový člověk nehřeší pochybovám'm
u víře. Neboť on nevěděl o ní. A pokud člověk o své
pochybnosti neví, pokud nepochybuje vědomě a
schválně, není pochybnost jeho hříchem.
Proti víře můžeme se prohřešiti také protinábožen—
skými řečmi,a dobrovolným posloucháním řečítakových,
'l Brynych »Katech. Káz.c III. p. 51.
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jakož četbou a rozšiřováním víře nepřátelských knih,
spisů, novin, kalendářů atd. anebo též když se sty
dz'me za víru anebo lenivi jsme ji poznati a vyzná
vati Zde platí slova sv. Pavla: »Pilnč se varnjte fa
lešných proroků, kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
vnitř pak jsou vlci lzltavz'c. (Mat. 7, 15.)
o.: 01 co

.Které hříchy jsou proti naději?
Proti naději jsou tyto lzřz'o/zy:

nedůvěra a zoufalství;
50.—

opovášlzve' spole'ka'ní.

*360. Kdo se prohřešuje nedůvěrou?
Nedůvěrou se pro/zřešuje, kdo nedosti pevně v Boha
důvěřuje.

Nedůvěrou se prohřešuje, kdo nedosti pevně doufá,
že mu Bůh dá, co mu přislíbil; pochybuje, zda by
mu Bůh mohl dáti, anebo chtěl dáti, co mu přislíbil.
Proto jest nedůvěra hříchem velikým, poněvadž člověk
takový má nedůvěru ve všemohoucnost, věrnost, do
brotu a milosrdenství Boží.
Příklady: Tak pochyboval Mojžíš. Když se lidu israelskému
nedostávalo na poušti vody, pr'osil Mojžíš Hospodina za pomoc.
Bůh pravil k němu: jdi a mluv ku skále a ona vydá vodu!:

Tu nedůvěřoval _'llo]ž.i.řačkoli Pán Bůh již dříve v téže po
třebě způsobem zázračným lidu pomohl. Mojžíš si myslil:
»Zda-li budu moci ze skály této vodu vyvésti vám odbojným :c
(
kdo ví, zda h Pán Buh opět zázračně pomůže, když lid
israelský tak často jej uráží). Pro tuto nedůvěřivost byl Mojžíš
od Pána Boha potrestán tím,že nevešel do země zaslíbené. —
Vysvědači,kteří byli z pouště posláni do země zaslíbené, aby
ji prohlédli a pak o zemi té lidu zprávu dali, navrátivše
se vypxavovali, že bude .rolva možno, aby tamější lid přemohli
a země jejich se zmocnili. A tu lid israelský nedůvěřoval
v zaslíbení Boží, a proto byl od Boha potlestán -— Když
Zac/mrní! Bohu ve chrámě obětoval, ukázal se mu archanděl
Gaonel Zachariáš se ulekl, ale anděl Páně těšil ho řka:
»Neboj se, Zachariáši, neboť vyslyšena jest modlitba tvá;
\lžbětja, manželka tvá porodí tobě syna a nazve jméno jeho
_7an.c Zachariáš však o tom pochyboval. & proto byl potrestán
němotou. — Také učení'czK1ulo Pri/m byli malé víry, kdyz
vznikla bouře na jezeře genezarctském.

* 36I. Kdo se prohřešuje zoufalstvím?
Zoufalstvz'm se pro/iřošajo, kdo se veškerá důvěry
v Boka vzdává a se domnívá, že mu Bil/z již nemůže
nebo nechce pomoci nel) odpustiti.

Zoufalství jest těžký hřích, poněvadž jím zoufalec
popírá všemohoucnost, věrnost, dobrotu a milosrden
ství Boží, neboť se domnívá, že mu Bůh nechce anebo
nemůže v bídě a strasti pomoci, nebo hřích odpustiti.
Tak jednal jeden dělník. Přišel do veliké bídy a tu pravil:
»Ted se mi vede tak zle, že mi ani Pán Bůh nepomůže.
M\ slil tedy, že Bůh nechce nebo nemůže mu pomoci. A po
něvadž tak myslil, přestal vůbec doufati, že mu Bůh v sou
žení pomůže, a tím těžce hřešil, neboť ačkoli Bůh neslíbil
nikomu bohatství a stkvělé postavení, přece hotov jest každému
dáti tolik, kolik potřebuje k životu. Chce jen aby se přičinil,
aby pracoval a šetině užíval toho, co vydělá. Kdo tedy tak
jedná, kdo přičiňuje se a šetině užívá toho, co vydělal, může
právem, ano, má doufati na jisto, že ho Bůh v soužení ne
opustí, jen když on se nespustí eho. A nečiní-li tak přestává
doufati v Boha, hřeší. Onen glověk přestal doufati, že mu
Jtí'l. !\)rsoužení pomůže, hřešil tedy, dopustil se tím zoufal
Bůh
]im'm způsobem dopustil se hříchu toho Kam. Zavraždil
bratra a tak těžce hřešil. Bůh ovšem jest nejvýš milosrdný a
hotov oclpustiti všechny hříchy, byť byly jakkoli veliké. A byl
by tedy i jemu odpustil, kdyby jen byl hříchu toho opravdově
litoval. Ale Kam plavil: rl'ěls'l' ,th „vp/avan má, „až ali; na
14110
all/ušlého . Myslil tedy, že hřích jeho je tak veliký, že mu
ho Bůh neopusti. Přest tltudíž doufati, že mu Bůh hříchy odpustí,

a dopustil se tím také .wu/abtw. — _7Íll'ťiš,Sal/l.

*362. Kdo se prohřešuje opovážlivým spoléhánim?
Opavážlz'vým s]iolč/zám'nz s:: prohřešuje, kdo toliko
mz Balm volí/zá a sám nečiní, ca činiti může a ma'.

Opovážlivě hřeší, kdo bez obavy (studu) hříchu se
dopouští a polepšením otálí, ježto Bůh milosrdným
jest a poněvadž, jak se domnívá, milosti své nikomu
neodpírá. Takový člověk spoléhá se toliko na milo
srdenství Boží a sám nečiní ničeho, co činiti má a
může --—totiž:
činiti.

přestati hřešiti, a opravdové pokání

Příklady: 7a Noc/mz*) byli lide nestřídmí, nestydatí a mno
hým jiným hříchům oddáni. Bůh napomínal je a hrozil jim

skrze \ozrma, že sešle potopu, když se nepolepší Ale oni
nevěřili tomu. Myslili: Bůh je tak dobiý, že nás nebude tre
stati I nelepšili se, hřešili dál a přece čekali, že jim Bůh od
pusti. — Kdo však chce od Boha odpuštění, má činiti pokání
— jeviti pravou kajicnost Ale oni hříchu nelitovali, neměli
tudíž praxe kajicnosti — a přece očekávali odpuštění hříchů?
A to bylo vraviš/ma' Neboť Bůh neslíbil odpuštění hříchů
') Dr. jan Sýkora »Rádce duch.: Il. p. 346. ') lbidem.
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těm, kteří pokání nečiní. Proto také nejen nedostali odpuštění
nýbrž zhřešili znova, spoléhali totiž jen na Boha a sami ne

činili ničeho.
Ale i to jest opavážlivc' (a hříšné) Jpolc'luím' na Balm, když
někdo vydává se svévolně v nebezpečenství ži\ ota a při tom
chce, aby Bůh zázračně pomohl a ho chránil. Tak uc1ml ]]Stv
7indřz'.c/zVydal se přes řeku po ledě, ač byl ještě slabý. Dru
hové jeho zdržovali ho, pravice, že se proboří. Ale on nedal
si říci. Pravil: »Však mě Pán Bůh bude chránitilc A šel. Ale
draze zaplatil své jednání. Když přišel doprostřed, probořil se
a utonul. Bůh nechránil ho. poněvadž se vydal v nebezpečen
ství a opovážlivě spoléhal na Boha. — »Kdo lltzlujt' nebeoe
če7zylv11za/ty7/c v něm. 4:

Dabel rovněž sváděl Pána Ježíše, aby opovážlivě vydal se
v nebezpečí, kd žjej vyvedl na střechu chrámu a řekl: win-lz"

.S_'vnBoz'z, spus

se dolů.: Ale Pán ježíš

mu řekl

»Odrtup,

.mtanc, nebot pxáno jul.- : Jel/odd pokoušet: Pána Bo/za :: ve'/ro.
:
Kdo se totiž vydává v nebezpečí, a čeká, že ho Bůh zázračně
vysvobodí, ten pokouší Prim: bol/a.
V jistém místě v Tyrolsku vypukl oheň v noci (dne 13.
února 1856 v Zarusí.) Pod střechou jednoho z hořících domů
spaly dvě dívky, jedna dvanáctiletá, druhá osmiletá. V zmatku
zapomněli lidé je vzbudit. Ony pak probudily se teprve tehdy,
když počaly se již trámy řítítí. I vyskočily a spěchaly ke
dveřím. Ale jak je otevřely, šlehaly takové plameny proti nim,
že jen s těží mohly zase je přiraziti. Tu křičely a naříkaly.
Mladší chtěla zase do postele, že raději zemře v posteli, něž
na půdě. Starší však přemlouvala ji, aby skočila s ni dolů,
že Bůh zachrání je andělem strážným. I slíbila konečně mladší,
že skočí za starší sestrou S\ou. když se jí nic nestane. A tu
starší zvolala: fAndělíčku, pomozl— a skočila se třetího po
schodí, a hle, nic se jí nestalo Skočila idruhá, ataké si ne—
ublížila. Bůh zachránil obě svým andělem — Ty dívky vy

daly se také v nebezpečenství, skákajíce se třetího poschodí;

a také spoléhaly se při tom na Boha. Bylo to však opovášlive'
(hříšné) spoléhání? Proč ne.>

363. Které hříchy jsou proti lásce?
Proti

lásce jsou

všecky težkz' lzřz'c/zy,zvláště pak

odpor (: 7ze1závzstprotz Boku.

Každý těžký hřích jest urážkou Boha a protiví se
tak velice lásce Boží, že v tom okamžiku, kdy se ho
člověk dopouští, nadpřirozené láska k Bohu uhasíná.
Kdo hřeší a tím Boha uráží, dokazuje zajisté, že
Pána Boha nemiluje. Neboť jen ten, jmš má jiři—
kázám' zná a je zachovává, ten jest, jenž mne mz
luje; (Jan 14, 2l,) praví Pán Ježíš Proto čteme
o sv. Aloz'sz'u, že nikdy

za celý život svůj smrtelně

nehřešil. A když císařovna poslala k sv. fanu Zlato
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zžste'musvé úředníky, aby ho pohnuli k něčemu, co
církvi škoditi mělo a úřednici mu hněvem císařovny
hrozili, řekl: >Řek1zěte císařovně, že se m'bojz'm m'čť/zo,
než Izřz'c/zu.<

Jsou však některé hříchy, které čelí právě proti lásce
Boží. Katechismus jmenuje nám dva: odpor a ne
návist proti Baku.
Odporem proti Bohu hřeší, kdo srdce své od Boha
a věcí božských odvrací, tak že se k Bohu a věcem
božským nejen lhostejně chová, nýbrž jim odpírá;
nechce nic o Bohu a božských věcech slyšeti, nechce
se modliti, na mši sv. choditi, kázaní přítomen býti atd.
nechce zbožné osoby ani viděti, poněvadž nábožně žiji.
Odpor proti Bohu jest těžším hříchem, nežli l/wr/q/nayt zzvíře.
Kdo je lhostejný u víře, nestará se o Boha a jeho přikázání,
žije, jakoby jich ani nebylo. Ale kdo jest odporemproti Balm
naplněn, ten reptá proti němu a všemu, co Bůh nařídil (proti
modlitbě, přijímáni sv. svátostí atd.)

Nenávisti se proti Bohu prohřešuje, kdo proti Bohu
nepřátelsky smýšlí, tak že se od Boha schválně od—
vrací a v duši si přeje dokonce, kdyby Boha ani ne
bylo. Tak smýšlí ďábel o Bohu. Jak hrozný to hřích!
Příkladem toho jest: _7ulz'an »Odpadlíkc zvaný. Vypravuje
se nám o něm, že když umíral, chopiv rukou svou zem s krví
vlastní smíšenou, vrhl ji proti nebi a zvolal: =Zvitězil jsi Ga
lilejskýlc Podobně jednal jiný hříšník, který clopustiv se mne—
hých nepravosti, říkal, že je páchá jen proto, aby Boha roz
hněval. jiný zase prostopášník, když ho kněz na smrtelné
posteli nabádal k polepšení se, zvolal: ,Chci zavržen býti,
abych Boha pohněvalx

Hřích proti lásce Boží jest nevděk k Bohu za dobro—
diní, jež jsme od něho obdrželi. Nevděčný jest za
dobrodiní od Boha obdržená ten, kdo dobrodiní ne
uznává a Bohu za ně neděkuje atd.
Všechno, co máme na těle i na duši, jest dar Boží.
To máme s vděčností uznávati a Bohu za to děko—
vati. »Ze vše/zo díky čiúte, nebo toť just vůle Boží
?) Kristu ?fťžz'šz'a všech valu (I. Thes. 5, 18)
Příklady vděčnosti: Když byl .Vac při potopě zachován,

na poděkování zdělal Hospodinu oltář z kamenuv a obětoval
na něm oběti zápalné ze všech čistých zvířat. — Když fřr
mládenci v peci ohnivě pozorovali, že se jich ani oheň ne
dotýká npočali všichni tři jako jedněmi ústy chváliti &oslavo
vati Boha.- —Když Alžběta, manželka Zachariášova dostala syna,
a Zachariáš opět obdržel řeč, bylo srdce jeho radostí a vděkem
naplněno a pln jsa Ducha svatého, velebil Boha.
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Děkujte Bohu z rána, že nám opět nového dne dočkati se
dal. — Modlitbu ranní! — Modlete se před a po jídle! Nezapo
mínejte na modlitbu večerní. Vděčností rozmnožuje se láska
naše k Pánu Bohu.
Příklady nevděčnosti. Zeua trpělivélio 70011: Když Fab ne
žitem nejhorším od paty nohy až do vrchu hlavy raněn byl,
a manželka jeho zapomenouc na všecka dobrodiní, jež jim
Hospodin prokázal dříve, jemu se posmívala — pravil k ní
trpělivý Yao: »jako bláznivá (na Boha zapomenuvši, nevděčná)
žena mluvíš. Jestliže dobré věci brali jsme z ruky Boží, zlých
proč bychom nepřijímaliřc — [J“/'ao/itr' na poušti. — Pán Ježíš
stěžoval si sám na nevděčnost devítí malomocných, slovy:
»Zda-liž jich není deset očištěno? Kdež jest ostatních devět?
Není-li nalezen, jenž by se byl navrátil a vzdal chválu Bohu,
jedině cizinec tentořc

364. Co jest Bohu se klaněti?

Bohu :: lelauětijest prokazovali Balm poctu, která
pouze jemu, jakožto nejvyššímu Pánu přísluší.
Clz'tz'někoho znamená: uznávati jeho dobré vlastnosti,
přednosti, jež před jinými lidmi má, o někom dobře
smýšleti.
Ctím-li pak někoho, kdo jest zároveň mým před—
staveným, a to tak, že mu spoluuznání své podříze—
nosti na jevo dávám ——
prokazují mu poctu.

Tak prokazují na př. člověku ctnostnému poctu,
když uznávám jeho ctnosti a spolu když uznávám jak
velice mě ctnostmi těmito převyšuje. Poctu vzdávám
knězi, když uznávám, jak veliká jest jeho důstojnost,
jak sv. jest jeho úřad, vznešené jeho povolání atd.
Pozorujte: Čím větší má kdo přednosti a dobré
vlastnosti neb vyšší důstojnost, tím větší máme mu
vzdávati poctu. Tak vzdávám větší poctu některému
svatému, nežli člověku ctnostnému, větší biskupu
nežli knězi obyčejnému,
Prokazuji Bolzu poctu: uznávám jeho dobré vlast
nosti, dokonalosti, jeho přenesmírnou vznešenost, svou
závislost na něm atd.
A nyní se vás táži: jak velice nás převyšuje Pán
Bůh svými vlastnostmi a dokonalostmiř Přeuesmz'ruě,
— vždyťjest naším nejvyšším pánem. Všickni lidé, i nej
slavnější králové, císařové, biskupové i papežové jsou
na něm závislí, a — všechno co mají, mají od něho.
jestliže tedy vzdáváme poctu bytostem, vznešeným
lidem a svatým, máme Bohu tím větší pocty vzdá
vati. — A pověvadž nikdo se mu vyrovnati nemůže, —
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vu;

mu síme mu prokazovati poctu nejí/31552,Átť7áš jfmn
jakož to nejvyššímu Pánu přzslušz', — nebo- li jsme po—
vinni se mu klmzěti.
Příklady: Když poznal 700, že veškeren svůj majetek ztratil,
& že mu i děti zemřely, padl na zem, pak/ani! .rz' (: řťkl: nHo

spodin dal, Hospodin vzal. Jak se Hospodina libilo. tak se
stalo! Budiž jméno Hospodinovo požehnánoh

Poctu můžeme Bohu dvojím způsobem prokazovati:
bud' vnitřně toliko anebo zároveň zevně.
Vuztř/zě mu vzdáváme poctu, když ho toliko rozumem a
vůli, (v myšlenkách) v mysli své uctíváme, když toliko v Sidci
svém úctu před ním máme aspolu uznáváme, že mu scela při
náležíme, aniž bychom to zároveň zevně projevovali. Tuto
vnitrni padu Bohu prokazujeme Z\láštc, kclvž vzbuzujeme
v duchu víru, naději a lásku, kdvž pouze v duchu sc modlíme,
do vůle jeho se odevzdáváme.
Vzdáváme Bohu poctu seu/tě, když pokorné smýšlení, jež
v srdci k Bohu chováme, také samé ukazujeme, buď slovy
nebo úkony. Stává se to na př., kd\ž obcujeme nábožnč mši
svaté, společně s jinými se modlíme přistupujeme ku sv.
svátostem ——ruce spínáme, poklekneme před nejsvětější
svátostí Oltářní atd.
K zevnější poctě Boha jsme povinni, neboť 1. c'cl) člověk
má Bohu sloužiti. Nejcn duše, ale 1tělo jest dílo Stvořitclovo.

Bůh tělo zachovává jako duši aproto jest i tělo povinno
Bohu povinnou poctu vzdávati. Tuto vsak nemůže jinak osvěd

čovati, než zevně/"štpoctou. Proto máme Boha i .cn/ně uctívati.
2. Jest to vrozeno člověku, že co vnitř mvslí izevnč uka—
zuje. 3. Vnitřní úcta k Bohu se zevnější poctou velice pod
poruje (rozmáhá) 4. Konečně přikázal Bůh ve Starém Zákoně
výslovně. :i'vnější poctu a přikazuje ji stále skrze ci/Lezzkalo
lickau.

Příklady: Vzdělání svatého stánku. Ustanovení služeb Božích.
Davidova péče 0 služby Boží. Stavění a posvěcení chrámu.
(Viz bibl. dějepravu.)
Vnitf'nz' úcta jest ovšem nejdůležitější a nejpotřebnější, po—
nčvadž bez této není žádné opravdové zevnější. Proto se ne
může Bohu zevnější bohopoctá, bez vnitřní líbiti. Výslovně
káral Hospodin takou úctu u národa Israelského slovy:
»Lid tento ctí mm: ú.:—lyale .r)du: _"";e]u/z(ia/vka ;ut

(Mat. 15,8) — ježíš u studnice Jákobovy:
ti, k/eřz'ž Je mu Haně/í,
nětz.:

ode mne <

377/1 ja:! dna./za

z: duc/m tl 1- prin 'de' mají už mu lela

.Které hříchy jsou proti povinnosti Bohu se klaněti?
Proti povinností, Balm se klanětz', jsou tyto lzřz'c/zy:
modlářstw';
pověra, hádání, čáry nebo kouzla,
Plot—'

sz'atalenídcž ,'
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4. poboušenz' Boha;
5. zanedbávání modlitby a služeb Božz'd/z

Promluvíme o jednotlivých těchto hříších zvláště:

*366. Kdo se prohřešuje modlářstvim?
Modlářstm'm se pro/zřešujo, kdo nějaké věci stvořené
božskou poctu ýrokazujo.
Slyšeli jsme, že máme věřiti v Boha pravé/to. Ale židé na
poušti udělali si tele ze zlata a říkali, že to jest Bůh. ktery
je vysvobodil z Egypta. A hned také postavili oltář a přiná
šeli mu různé oběti. Vzdávali mu poctu božskou, říkáme, že
se mu Neměli.

To nebyl Bůh pravý, nýbrž věc stvořená. A poněvadž se
klaněli věci stvořené, říkáme, že se dopustili modla'řytzrí.Modla
Bél (Bál). Všeobecná modloslužebnost ——
Uctívání modly Bála

za Eliáše. (Viz bibl.dějep1avu) Modlářství se dopouště'í až do
dneška pohané, kteří za Boha ctí slunce, mění, 112/525deců, roz
manitá zvířata atd.
Vedle tohoto hrubého modlářství rozeznáváme modlářství
.cz-láxmi, které v tom záleží, že nějaké věci celé srdce věnu

jeme, nebo nějakou bytost vícemilujeme, nežli Boha. Vtomto
smyslu nazývá a oštol národů .rz. Pavel modloslužebnost
lakolu (Kolos 3, 6. A o požívavosti praví: »jichžto Bůh břicho
jest, t. j ti, kteří všecko své konání jenom k ukojení smyslnost
řídí, -—ti sou nepřátelé kříže Kristova, jejich konec jest za
hynutíc (Flilip. 3,19.)

*366. Kdo se prohřešuje pověrou?
Pooěrou se [bo/zřošuje, kdo věcem připisují
moc, které jim Bůlz nedal.

tajnou

Mnohé věci mají jistou sílu a moc. Bůh stvořitel
všech věcí, propůjčil (dal) těmto věcem tuto sílu
neboli moc hned při jich stvoření, tak že ji mají od
přirozenosti své. Nebo jim jí dal dle zvláštního usm
novenz', nebo skrze modlitbu církevní.
Tak mají od jbřirozenostz' své na př. jisté byliny
moc léčivou, Bůh jim této moci propůjčil. jistá zna—
mení ukazují zcela přirozeně na budoucí věc (co se
v budoucnosti stane), na př. červánky ukazují na
krásné, kdežto obloha z rána zachmuřená na špatné
počasí atd.
Zoldštm'mwstanownz'm Božím mají jisté věci nad
přirozenou moc, na př. křestní voda a slova, jež při
křtu při polévání touto vodou kněz říká, nejen zna
menají odpuštění hříchů, nýbrž skutečně je působí.
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Skrze modlitbu církevní mají jisté věci zvláštní moc,
na př. posvěcené věci, svěcená voda, popel, atd. Kdo
těchto věcí nábožně upotřebí, a to tak, jak církev
katolická předpisuje, ten může se nadíti zvláštní PO
moci a posily od Boha, zvláště ochrany proti úkladům
ďáblovým. Tuto pomoc a posilu působí tyto př_ed—
měty nikoli od přirozenosti své, nýbrž skrze modlitbu
czr/efwzz', t. j. církev katolická prosila Boha, quŽ
kněz tyto věci světil, aby těm, kteří jich dle předpisu
užívati budou, zvláštní ochrany a pomoci udělil.
Když tedy věcem přičítáme tu moc, kterou mají bud'oa'
přirozenosti své, nebo následkem zvláštní/zo ustanovení
Boží,/zo nebo slerze modlitbu czr/eeum', nem to pavěm.

Jestliže však věcem připisujemejistou tajnou moc, t. ].
když se domníváme, nebo věříme, že mají jistou tajnou
moc něco učiniti, letew ]]712 Bů/z nedal, ani po přiroze—

nosti své, ani skrze zvláštní ustanovení Boží, ani
skize modlitbu církevní — pak věříme něco nepra
vého, nesmyslného, pak jsme pověrčz'vz'.
Jedna' ) žena stonala těžce žloutenkou Ižádala mne, abych
jí přinesl kalich z kostela. Myslila, když se do něho podívá,
že bude uzdravena. ]akou moc tedy přičítala tomu kalichu?
Kalich jest bud ze zlata aneb stříbra sice, ale uvnitř pozla
cený. Nepatří však ani k přirozenosti zlata, ani k přirozenosti
stříbra, aby uzdravovalo od žloutenky, a proto ovšem ani
k přirozenosti kalicha, který z něho učiněn jest. Ta žena při
čítala tedy kalichu vyšší moc, které po své přirozenosti neměl
— dopouštěla sepavéri.
Měď také nemá moci uzdravovací. A přece působil uzdra
vení ten had měděný, kterého učinil Mojžíš na poušti. Od koho
dostal tu moc? Dostal ji od Boha, — skrze zvláštní tutam:
aem' Boží.

Ale kalichu nedal Bůh moci uzdravovací — a když tedy
žena ona myslila, že uzdraví se, když podívá se do kalicha,
přičítala mu tajnou moc uzdravovací, kteréž po přirozenosti
své ani dle zvláštního ustanovení neměl, a proto se dopouštěla
pověry.

Pověra naskýtá se mezi lidem dosti často. Kdo ví nějaký
způsob, kterým se dopouštějí lidé pověry? (Pověry o štědrém
večeru, velkém pátku, bílé sobotě, noci na den sv. Filipa a
Jakuba atd.)
Dítky jmenují různé příklady. Při některých však namítají,
že tomu vskutku tak, co lidé o tom neb onom (o pověře) ří
kají a myslí. Tak na př., -že vskutku umřel někdo tam, kde
sejček houkal. Tu vylož, jak věc se má. Kde leží těžce ne
mocný, tam se obyčejně svítívá dlouho do noci neb i celou
noc. Sejček však táhne se rád ke světlu. ]e-li tedy v neda—
lekém okolí, vida světlo, přiblíží se z nenáhla ještě více ke
') »Ra'dce Duc/rovnic II. Dr. ]. Sýkora, p. 122.
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stavení, kde světlo. a jsa u něho, ovšem houká, poněvadž mu
to přirozeno jest. Ze v takovém stavení těžce nemocný někdy
umře, není s podivením Vždyť umírá více těžce nemocných.
Avšak on neumře proto, že tam sejček houká, nýbrž, že Pán
Bůh ustanovil, aby již umřel; a proto umřel by, i kdyby sejček
nehoukal.

Rozeznáváme dvojí pověru: v časných a duchovních
věcech.
V časný-cl:záležitostech. Když na př. se někdo domnívá, že
když sedí 13 osob u stolu, jedna z nich do roka musí zcmříti —
nebo když se slánka na stole při jídle převrhne, že bude
v domě mrzutost; ——
nebo když se někdo domnívá, že z karet
pozná,kdo mu něco ukradl. nebo že vyčte z nich věci budoucí. ')
V dzccllz'm'c/cvěcech:

Když se někdo domnívá,

že na př.

když bude u sebe nositi jistou modlitbičku, že tím jistě duši
svou spasí. — Pověrečné jsou všecky modlitby, v nichž se
přislíbuje. že ten. kdo se je po určitou dobu modliti bude, že
zcela jistě zaopatřen sv. svátostmi zemře ——
nebo, kdo je při

sobě nositi bude, že se mu nemůže na souši ani na moři
žádné neštěstí přihoditi.
Skrze modlitbu můžeme v časných iduchovních záležito
stech pomoci očekávati, ale to vždy jen podmínečně,— bude-li
to ku spáse duše. Nesmíme ovšem při tom zanedbávati po—
třebných přirozených prostředků, chceme-li dojíti, čeho si
žádáme.

Pověra jest sama o sobě těžkým hříchem, poně
vadž, — místo aby od Boha očekával člověk pově
rečný veškeru pomoc od stvořených, a často až ne
patrných a směšných věcí. Pověrčivý člověk ukazuye
často k Bohu velikou nedůvěru a očekává pomoci od
zlého ducha. (Pověra bývá též následkem předchozí
nevěry.)
Proto Bůh trestá přísně pověru.
Příklad. Ve IV. knize Královské v 1. kapitole čteme: >Aspadl
Oc/zozz'tíšskrze mříže večeředla, kteréž měl v Samaří a stonal.

Iposlal posly, řka jim: »jděte a ptejte se Bélazebuba boha
Akkaronského, )ovstanu-li z této nemocišc Poslum těm vyšel
vstříc prorok ;“lz'afšvyzván samým Bohem skrze anděla a
vzkázal králi Oc/zozz'cíšoz'i: »Zda-li nebylo Boha v Israeli, že

posíláš tázat se Bélzebuba boha .likkaronskěho.> Protož s lože.
na kterémž ses položil, nesejdeš, ale smrtí umřešxx A Ocho
ziáš brzy na to zemřel.

.Kdo se prohřošuje hádúnim?
Hádám'm sc prolzřešujc, kdo bud' výslovně m'bo mlčky
pomoci zlé/zo ducha se dovolává, by z'ěcz slzu/tc wy

zkoumal.

') Pověry vánoční viz: »Lz'twg—íkacod Fr. Šrůtka p. 46—48,
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Hříchu tohoto se dopouštějí, kdo z čárek na ruce,
nebo z rozmanitého položení karet, chtí skryté nebo
budoucí věci vyzkoumatí. Tímto způsobem mohli
bychom skrytě a budoucí věci jen pomocí ďábla zvě
děti; neboť čárky na ruce, karty atd. nejsou \“ ni
žádném spojení se Skrytými a budoucími věcmi a
proto nemohou budoucí a skryté věci pomocí těchto
vyzkoumány býti ——vše jest podvod. (Spiritísmus
vyvolávaje duchy, dotazuje se jich na věci lidem ne

známé neb mnohé budoucí. V něm je patrno půso
bení zlých duchů. Proto je církev zavrhuje)
K lza'a'ánz' náleží též výklad snů, které v tom zá
leží, že člověk chce ze snů budoucnost poznati,
zda ho na př. štěstí nebo neštěstí potká. Sny, jsou
obyčejně něco zcela přirozeného a nemají proto žádného
zvláštního významu, nebo ceny. Proto praví Písmo
sv.: »?ako lado !apa' stín a koní vítr: tak jest z' ten,
kterýž pozoruje

vidění (sny) ÍŽÍ'UýC/l.<<
(Sir. 34, 2.)

jen ji!!ým osobám svatým dal Bůh ve snách pokynutí. Tak
na př. ukázal Hospodin Faro/'n WFT/MÍNÍ!ve snu jeho budoucí
pooýšmz'. — Pěstounu .ro. Yoyo/"ozvi
bylo rozkázáno ve snu, aby
do Egypta uprchl a pak kdy se má vrátiti. — .S'o.tři lx'rrílooe'

dostali od Boha ve snu pokynutí, aby se k Herodesoví již
více nevraceli, nýbrž jinou cestou do vlasti se navrátili. ')

*369. Kdo se prohřešuje čarami nebo kouzly?
Caramz' nebo kouzly se pro/zřešujo, kdo pomocí zlé/zo
dnolza chce konat! věc:"zázrakům podobně.

Lidé, kteří pomocí zlého ducha zázrakům podobné
věci konati chtí, jiným prospěti neb škoditi, nebo po—

klady pomocí zlého ducha nalézti — provozujíkejkle
neb podvod a proto se nazývají kouzelníci neb čaro
dějnici — ženy: čarodějnice. Hřích takový jest bez
božnost a zapovídá se v Pismě sv. trestem smrti. Ve
1) Někdy jest možno budoucí věci předvídati, jsou-li totiž
k tomu doxtateone'důvody, v přítomných poměrech, z nichž budoucí
příhody lze předvídati. Říkává se na př.: »Dnes vstoupila mlha
vzhůru, bude krásné počasí,: nebo: »Dnes létají vlaštovky při zemi,
bude pršetic, — anebo když někdo v mladém věku hýří a rozhazuje,
můžeme předvídati, že na stará léta ničeho nebude míti. V těchto

a podobných případnostech předpovídáme tedy.také budoucí věci.
ale : dodatečných důvodů přítomnosti. poněvadž se to tak obyčejně
stává; ale anitu nemůžeme býti bezpečni, že se tak skutečně stane. —
Jak. Proch. 11. p. 123.
P. Davídek: Methodický výklad nového katechismu.

22
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3. knize Mojžíšově čteme: ».l/už neb šma, ?; nichž
by byl duc/z čaroději/ý, m'b věští (t. j._jenž by mrtvé
zaklínali neb hádali), at' smrtí umřou. Člověk, ktorý by
sc zw/zýlz'lle čarodějm'kům a lmdačúm, . . . postavím
tvář tvou proti němu, a vylzladz'mjej z prostřed/eu
lidu. jeho.: -— Písmo sv._ vypravuje nám o čaroději
Simonovi, o egyptských čarodějích, kteří se snažili
zázraky Mojžíšovy napodobití, a o čaroději Baiyosovi
na ostrově Cypru. »Nouo/zylujto se k čarodějm'leům,
(.ZlZŽso ptejte

nač iza/111512,abyste se neposlwmz'li

m7. fřa' jsem Hospodin Biz/z wii-

s/crzo

(_Ill. Mojž. 19, 31.)

Ke kouzelníkům patří kejklíři, kteří přirozenou
zběhlostí podivné věci vyvádějí, nad nimiž ncznalci
žasnou. Obyčejný lid pokládá ovšem hned mnohé
věcí při hospodářství za kouzlaačáry. ač jsou to věci
zcela přirozené. Dojí-li kráva na př. modré neb čer
vené mléko, považují to mnozí hned za čáry, apřece
událost ta pochodí od věcí zcela přirozených, totiž:
Pasou li se krávy na místech, kde houby neb mnohé
jehličí roste, dávají mléko modré; červenou barvu do
stane opět z jiných bylin- na př. 2 polní zeměžluče,
z koniklece atd. jest též dosti jedovatých bylin, jejichžto
šťáva neb zápach na lidi a zvířata tak účinkuje, že
bud'ochromnou neb zhubení; a to se nazývá 0t7'íii'ťllí77l,
nikoli čáry. (Spiritismus rovněž pomocí zlých duchů
koná věci podivuhodné.)
V písmě sv. mame důkaz, v jakou ošklivost padá u Boha
člověk, jenž k čarám sc utíká. Snu/, král israelský pro ne
pravosti své od Boha opuštěn a zapleten v boj s ]?ilištinskými,
nevěděl sobě rady. ] hledal Salt/. jindy tak moudrý král,
v neštěstí svém radu místo u Boha u pověstné čarodějnice.
V úzkosti své odebral se do městečka Endar k čarodějnici,
kteráž pro tajné kejkle tehdáž pověstna byla; i žádal od ní,
aby mu svým uměním ducha proroka .S'amm'loz říše mrtvých
povolala, kterýžby mu zjevil, jaký konec válka jeho 5 Filištin
skými vezme. Když čarodějnice přípravy strojila, aby krále
svými kejkly omámila, pojala ji strašná hrůza; neboť dopuště
ním Božím spatřila skutečně ducha Sumuelova (což svými
čáry nijak způsobiti nemohla), jenž .S'm/lor'z'hrozný kárající
soud Boží pro jeho bezbožnost oznámil totiž: že bitva nešťastně
dopadne, a že Snu! i synové jeho v ní zahynou. V bitvě na
to svedené poražen byl Saul a přišel do takové tísně, že mu
z ní nebylo možno zdrávu vyváznouti. Tři synové jeho padli
na bojišti a pověrečný král chtěl se sám zavražditi. Spatřiv
jednoho ze svých vojínů poručil jemu, aby ho kopím probodl,
a když tento skutek tak hrozný učiniti se zdráhal, nabodl se
sám na svůj vlastní meč. — Hle, tak hyne člověk, jenž se
Boha spustil!
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370. Kdo se prohřešuje svatokrádeži?
Svatokra'dežz' se prolzřešnje, kdo zneuctívd osoby,
místa nebo věci Bohu zasvěceně, zvláště pak kdo některou
svátost nelzodněpřijímá.

Slovo »svazo/erádež : něco svatého, Balm zasvěce
nc'lzo, bráti. (Bohu něco vzíti za tím účelem, aby se
toho užilo k takové věci, ku kteréž Bůh nechtěl, aby—
chom toho užili).
Baku zasvěcený znamená jeho službě zasvěcený,
ustanovený, Bohu obzvláště náležející. Co tedy Bohu
zasvěceno jest, má zvláštní. svaté určení a vyžaduje
tudíž i naší zvláštní úcty. Kdo tedy něco Bohu za
svěceného zneuctívá, ten užívá té věci proti vůli Boží ——
a to jest hřích!
Bohu zasvěcené osoby jsou: kněží, duchovní osoby,

které některý stupeň_ svěcení přijaly, osoby v řádu
'klášterní) obojího pohlavi. óuatokrádťžo se dopouští,
kdo osoby tyto zneuctí, jim hrubou urážku učiní, je
tupí neb na ně násilně ruku vloží, bije atd. ——

již ve starém zákoně zapověděl Bůh urážení autla—
čování osob jemu zasvěcených slovy: »Nedozfý/eejtese
pomazanýc/z mých: a prom/322712mým nečz'ňte nic zlé/zo.:

(Paralíp 16, 22.) — Kristus Pán však pravil: »Kdo
va'nzz'pohrdá, mnou pohrdá; leda mnou pohrdá, [Jo/zrdá
lz'nz, leto/ý Ill/M posla/nr

(Luk.

10, 16.)

'

Příklady: Dvanácte apoštolů v žaláři. ——
Král Ozidšzc zpup

nosti osmělil se sáhati do svatých práv kněžských, & když
mu kněží nechtěli d0\oliti zapnlovati kadidlo HOspodinovi
(jcž toliko jim příslušelo, tu máje kaditelnici v ruce, hrozil
kněžím, začež ihned malomocenstvím potrestán jest. — Bohu
zasvěcená „mta jsou chrámy Páně, kaple & hřbitovy .Svata
Avuiaez'cby se dopustil kdo by místa ta zneuctil, jako na př.
kdyby na nich někoho zabil, vloupal se na ně a oltáře, sochy
svaté nebo obrazy zpřevracel, znetvořil, kdyby se na nich
dopustil veřejné nečistoty (smilstva), nebo kdyby jich proti
\ůli církevních vrchností k světským věcem použil atd Písmo
sv. praví: »Domu latí/lmpruh/ší svatost, Horpodme na věčné
čas)-,< (Žalm. 92, 5.) (Vyčištění chrámu.) —

Bohu zasvěcené věcz jsou všechny ony, které jsou
ku zv.áštní službě Hospodinově zasvěceny; jako na př.
posvátné nádoby a roucha, sv. oleje, ale zvláště sv.
svátosti. Kdo vezme na př. část peněz 2 tak zvané
»cfěrya, nebo užívá posvátné nádoby v domácnosti,
aneb, kdo některou svátost nedůstojně přijímá, tedy
22*
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na př. neúplně se vyzpovídá a nedůstojně jde ku sv.
přijímání, dopouští se svatokrádeže.
Přiklady.Král Balto ar vystrojil velmožům říše své stkvostné
hodv a poručil aby k nim přineseny byly zlaté a stříbrné
nádoby, které děd eho Nabuc/zoa'onozorz chrámu ]eruzalem
ského uloupil. Král i hosté —- muži i ženy — pili z nádob
těch až do opití. Avšak hned na to následoval trest spravedl
nosti Božské. Na stěně večeřadla králova ukázala se ruka
píšící osudná slova: 111mm,leebel, Forex. Král trnul hrůzou,
a povolav mudrce a vykladače písem, nařídil, aby mu vyložili
smysl těch slov. Když pak nebyli s to, povolán byl prorok
Daniel, jenž přečtu tajemná slova, vyložil je takto: »Králi, ty
jsi se prohřešil proti Pánu a Králi nebes i země, použil's po
svátných nádob chrámu, z nichž pili velmožové země i ženy
tvé, proto tě Bůh hrozně ztrestá. Prvé slovo, jež ruka neznámá
napsala, znamená: >Zčetlc Bůh království tvé a učiní mu
konec; druhé: >Zwíz'e7z-jsi na váze a nalezen byls přiliš
lehký (nehodný), — a třetí slovo: »Rosdělenoc bude království
tvé a dáno bude Medským a Perským, — což se vše skutečně
v krátkosti vyplnilo. — Helí'ozvzsynové kradli maso, k oběti
Hospodinově určené. (Viz bibl. dějepravu.)

Sem lze přičísti ihřích szmom'e neboli svatokupectví.
nazvaný. Hříchu toho se dopouští, kdo kněžské hod
nosti a úřady chce koupitl neb prodati za časné statky.
Sz'monz'ese hřích tento nazývá od Šimona kouzelníka,
který si chtěl od 52).Petra koupiti moc, aby, když na
někoho ruce své by vložil, tento ihned obdržel dary
Ducha svatého (dar jazyků a zázraků). (Skut. ap. 8,
19.) Sv. Petr ale zvolal: »Pem'ze tve' bud'tež .; tebou na za—

tracem', protože jsi se domníval, že by dar Boží za
peníze koupen býti mohl.<<.

*37I. !(do se prohřešuje pokoušenim Boha?
Pokoušem'm Boha se prohřešuje, kdo opovážlizzč z '—

zmku na Bohu žádá neb od něho očekává.

Boha pokoušel? znamená: chtíti ho zkoušeti, zda má
skutečně tu nebo onu dokonalost, na př. zda je vše—
mohoucí, spravedlivý, dobrý atd.; zda nám pomoci
může a pomoci chce, nebo pouštěti se do nebezpe
čenství a to jen za tím účelem, zda nám Bůh nedá
v něm zahynouti.
Opooážlz'oe',t. j. neoprávněně bez příčin žádá nebo
očekává od Boha zázraků; kdo je očekává ač je nejen
Bůh nepřislibil, nýbrž i proti vůli Boží je očekává a
žádá. Tak si počíná, kdo se ze zpupnosti v nebezpe
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čenství života dává a očekává, že ho Bůh bude chrá
niti a že mu nedá zahynouti. Avšak zde jsou výstražná
slova písma sv.: »Kdo miluje nebezpečemtm', zahyne
:) něm.< (Sir. 3, 27.) (Pokoušením Boha byly ordalz'e
či soudy Boží v středověku. P. ]ežíš, když ho ďábel
svádí k tomu, aby spustil se se střechy chrámové,
dí: »Nebudeš pokoušetz' Pána Boha svě/zac)
Slyšte příklad! Vznešený mladík bavil se ve dne v noci
hrou v karty Když jedné noci opět veškeren majetek prohrál,
obrátil se k Pánu Bohu s prosbou, aby mu byl k výhře ná
pomocen. Ale Bůh oslyšelovolání jeho, takže jinoch vášní svou
stržen prohrál i oblek svůj. I reptal proti Bohu a lál, že Bůh
není všemohoucí Aby Boha ještě více urazil, vyjel si — oblečen
jsa ve své brnění — koňmo do širého pole. Tam zastaviv se
a k nebi hledě pokoušel opovážlivýrn voláním takto Pána Boha:
»Nuže, ty nejvyšší Pane na nebi, jenž jsi mé včerejší volání
vyslyšeti nechtěl, dokaž mi,že nad světem vládneš a sešli
mi soupeře, jenž by vešel v boj se mnou!< Ještě ani nedo
mluvil, a již tu přiletěla vosa, a vklouznouc otvorem do helmy,
píchla vyzývavého jinocha žíhadlem v čelo, takže pln zuřivosti
odhodil jinoch helmu. Tím dosáhla ona ještě větší příležitosti
k píchání, takže mladý hrdina sebou mrštil na zem a na
všechny strany se oháněje, volal: »Ted' poznávám že jest Bůh,
jehož všemohoucnost převyšuje veškeru moc světa, jehož
rámě trestá bezbožníka.: ')

Prvé přikázání nám poroučí, abychom toliko Bohu
nejvyšší úctu vzdávali nebo jemu se klaněli. Tím se
ovšem nezapovídá, abychom i anděly a svaté ctili.
Naopak, chceme-li Boha opravdově ctíti, jsme povinni
i ty ctíti, kteří jsou jeho přátelé a to jsou andělé a
svatí. Ctíme-li svaté, ctíme tím zároveň Boha, a tím
plníme též ]. přikázání: »Clwalte „Hospodina zz“sva
tých jeho <<(Žalm 150,1.)

37 ." Neni-Ii, proti prvnímu přikázání Božímu ctiti anděly
& svete?
Ctz'tz'anděly a svaté není proti prv/zima při/zastíní
Božímu, protože se jim neklaníme,“ ale dobré jest a
prospěšně, je ctz'tz'a vzývati.

Svatýmz' nazýváme ony duše v Pánu zesnulých,
kteří na světě vedli život svatý, a proto se nyní 11Boha

v nebi radují; církev je vyhlásila na základě zázraků,
které po jich smrti na jich přímluvu neb nad jich
hrobem, ostatky a pod. se staly, za 'svate'.
') Okáč III. 1). 71.
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Amz'ěly a svatí ctíme :; myšlenkách, na př. když si
připomínáme, jak zbožně žili, kterými ctnostmi zvláště
vynikali, jak jsou nyní v nebi oslaveni a proto k nim
v srdci obdiv, lásku a úctu chováme. Ctíme je skutky,
když tak jednáme, že z tohoto jednání našeho poznati
se může úcta k nim, na př. když obrazy jejich v ucti—
vosti chováme, hlavu před těmito obnažíme nebo kří
žem se poznamenáme, ojejich slavnostech do chrámu
Páně jdeme atd. ——Slovy uctíváme svaté, když úctu,
již v srdci k svatým chováme, slovy vyjadřujeme —
když je chválíme velebíme a o pomoc prosíme.
Anděly a svaté vzývat! znamená, volati k nim 0 po
moc, prositi je o přímluvu.
Vzýváme svaté, “když je prosíme, aby nám v té nebo
oné záležitosti skrze přímluvu svoji u Boha pomohli,
nebo aby nám jistých milostí vyprosili.
V prvém přikázání se poroučí, abychom vjednoho
Boha věřili, v něho doufali, jej milovali a jemu se
klanělz'; my však ctíme a vzýváme anděly a svaté —
zdaž tím nejednáme proti prvnímu přikázání? Nť—
jea'mímo ——neboť my se jim neklaníme, nýbrž jen je
ctíme a zzzýva'mo. Rozdíl mezi úctou Boží a svatých
jest: že Bohu sc klanz'me, t. j. my ho jakožto svého
Pána, Stvořitele, Vykupitele a Posvčtitele ctíme; ale
svaté jeho jakožto věrné služebníky & přátele Boží
v uctivosti mámo. Boha ctíme pro něho samého, pro
jeho nevýslovné dokonalosti, svaté však pro Boha a
milosti Boží, kteréž jim udělil, v uctivosti máme. Z toho
je patrno, že úctou svatých úcta Boží újmy netrpí,
nýbrž, že dob;-o'jest a prospěšné anděly a svaté díl/' a
t'zývatz'l
řest dobu", t.j. spravedlivé, Bohu milé, Bůh chce,

abychom tak jednali.
765; prospěšně, t. j. duši i tělu našemu to přináší
užitek, zlom andělů a svatých pomáhá nám, abychom
spasení byli. ')
Pozorováním a rozjímáním ctnostného života svatých
býváme povzbuzeni bychom jejich dobrých příkladů
následovali. Kdo na svaté často pamatuje, stává se
sám dokonalejším. I tu platí slova písma sv.: SSU
svazy/mí „r:-azjým bun/uš.:

Sv. apoštol Pavol prosíval věřících, aby se za něj
') II. Mak. 18.

_
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u Boha přimlouvali. Tím více dovoleno vzývati svaté
v nebi o přímluvu. Může-li zde na zemi mnoho vy
moci u Boha modlitba spravedlivého (jak. 5.), čím
mocnější musí býti modlitba svatých?
Písmo sv. samo uvádí několik příkladů, že jest dobré anděly
a svaté
ctíti. anděl
Tak napakpř. pochválil
se zjevil 70777097"
před
ním
poklekl.
jednání anděl.
jeho. _(josue
Jos 5,15)
Alun/772777
i Lo! uctili anděly. — AZM/dj, muž bohabojný,

padl

na svůj obličej před prorokem. lzlníx'em. — Podobně vzdala
úctu vdova Sareptská proroku /"luí.s'vz77',který jí syna jejího
vzkřísil. (4 Král. 4, 37. ) — Z _\azu'/70 /7íka77a jest vám známo,

jak uctila Alžběta Pannu Marii — Pán ježíš praví: »Bude-l:
7777'kdo Krlazzš/lz',poz/7 /70 0/77“ 777771.
: (Jan

/

12, 26.)

jestliže

sám

ljůh vyznamenává v nebi svaté, kteří mu na zemi sloužili, pak
zajisté jest na nejvýš patrno, že i my je ctíti máme. Křesťané
vždycky ctili anděly a svaté a církev svatá nabádá nás slav
nostmi ku poctě jejich konanými, abychom tak činili.
Ostatně i rara/7777
náš praví, že konáme něco bohumilého a
prospěšného, když ctíme anděly a svaté. Ctíme i jiné lidi pro
jejich přednosti, na př. obratného malíře, sochaře, úředníka,
pro jeho vvsoké postavení atd.; vzdáváme jim lidskou úctu.
Andělé a svatí mají mnohem větší nadpřirozené přednosti —
než lidé zde na zemi; neboť se nevyznamenali snad pozem
ským uměním, ale uměním nebeským totiž ctnostným a svatým
životem. Zdaž jim tedy nejsme povinni úctu a to nadpřirozenou
vzdávati.> Vidí zajisté i pozemský král velmi rád, když služeb
nictvo a úředníky, zástupce jeho někdo pochválí, je v úctě
má, — neměl by i Bůh rád býti, když jeho přátele ctíme.>
Ve IV. století žil bludař Vari/(IIIC, který zavrhoval úctu
andělů a svatých, jakoby se tato protivila a újmu činila úctě
Boží. .S.._777071w7vystoupil proti němu a touto řečí ho za
hanbil: >Pošetilče, kdo pak se kdy klaněl mučeníkům? Kdo
považoval člověka za Boha.> My oslavujeme Boha ve svatých
jeho a svaté v Bohu, jako milujeme Boha v bližních svých a
bližní v Bohu. jako nebývá zmenšena povinná láska naše k Bohu
tím, že spolubližní své jako dítky Boží pro Boha milujeme,
tím méně stává se újma úctě Boží tím, když svaté jako přátele
boží pro Boha ctíme; právě tím bývá. úcta k Bohu ještě roz
množena. Komu by napadlo tvrditi, že, kdo ctí rodiče, dítky
a přátele královy, činí tím újmu úctě králově? Naopak tím
zajisté bývá čest králova rozmnožena, jelikoz přízeň jeho pro
něho ctěna bývá, tak i každá urážka přízni jeho učiněná, na
samého krále padá. Pioto pravil Kristus Pán k apoštolům:
=_\A'a'uwí.r.11_\5í,777770
.rl)"',.síkdo:-a;;upu/uda
77777077p0/7717'7í.<<(Luk.10.)
-\jindy:
>A7777'77,plaz/7777 iMi/lt, CUM
777'7"/7717_"':77d77077777,
ina/fi
myf/7 774/777777š7'7/7
mně ]ch lo 77č7m777l7.
. (Mat. 25. ) -— Z toho patrno,

ze úcta andělů a svatých jest Bohu milá a nám velmi prospěšná.

*373. Proč máme anděly & svaté ctiti a vzývali?

Anděly a svaté máme ctíti a výcvik
1. protože jsou přátelé Boží;
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2. protože nás milují a za nás u Balm orodují;
Andělé a svatí jsou přátelé Boží a proto zasluhují,
abychom je ctili. Neboť kdo Boha opravdově miluje,
cti a miluje jeho přátele; úcta a láska k přátelům
Božím vztahuje se opět na Boha a Bůh ji žádá.
jako přátelé Boží mohou se za nás přimlouz'atz'.
Bůh zajisté na své přátele dá, je vyslyší a proto je
máme ozývatí.
Tak činili po všecky časy katoličtí křestané. Proto
nalézáme na hrobech křesťanů, zvláště mučeníků
z prvních dob církve katolické, častěji tyto nápisy:
»Přimlouvej se za nás; bud' naším orodovníkem u Boha;
přimlouvej se za nás, abychom též svatými byli.“ 1)
Sv. Otcové nabádali věřící, aby svaté za přímluvu
u Boha prosili. Tak na př. sv. Bosí/ius praví v kázání,
jež měl o slavnosti 40 mučeníků; »Kdokoli se v bídě.
a nouzi nachází vezmi útočiště ku 40 mučeníkům, aby
ho z této bídy vysvobodili <<2) Sv. Auaustzrz pak praií,
že slavíme památku Svatých, »aby se za nás přimlou

vali. <

Andělé a svatí mís milují, t.j. mají v nás zalíbení,
přejí nám všecko dobré &přičiňují se, prosí za nás,
abychom dobrých věcí dosáhli.
Svatí a andělé vědí o našich záležitostech, neboť stále patří
na Boha, a v tomto věčném patření oznamuje jim Bůh naše
potřeby. — Písmo sv. výslovně praví, že nndčlf mz „air myslí
a naše záležitosti a potřeby znají. »\f/m andělům Joj/n při.
kázal o tobě. aby milí/m!: tě na m'a/f (".(l/(il/l trvjc/l. _7010 na
„obou ponesou

tě: dojm—.rmzd „aura :7! o Lví/nou zzoÍ/_\„rm/.a ( alm

90., 11. 12.) »Když j.vi Je modlízfal .r pláčem, a podmoa'va/ mrtví,/,

_ja't'občtooáoaljrom modlitby lorf'Piírm,c pravil archanděl k'q/acl
Tobiášovi. — Kristus Pán pak praví: »Hudc 1:11!thjn'r-d anděly
božím.:nad jedním lzříšuíkempoka'm'uuu 1m: (Luk. 15,10.
A co věříme o anděla/1, učí církev sv. i o Jf'a/ýE/l, neboť
i oni patří na Boha tváří vtvář, a v Bohu poznávají, co nám

jest ku spáse.

Andělé nás III)/lili poněvadž jsme i my k patření na Boha
stvořeni a do sboru jejich jednou náležeti máme. Když nás
Bůh miluje, milují nás i oni. neboť kdo Boha opravdově mi
luje, nemůže jiného něco milovati, než co miluje Bůh. Andělé
jsou s námi spojeni i obcovánim svatých.
4lldč/r' (: lid/l

) Zde možno poukázati k tomu, že v katakombách nalézáme
starobylé obrazy, jimiž se nám Panna Maria. sv. Petr a sv. Pavel atd.
zobrazují, kterak za nás prosí, orodují v nebi.
') Opp tom. 2. p. 209.
J) S. Aug. in joann. tract. 84 n. 1.
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prosí za nás „ Ifa/m. To vysvítá z písma svatého. Sv. prorok
jaremttíš i po smrti své mnoho za své žijící ještě bratry u Boha
se přimlouval (11.Makk.15,11) — Jestliže se andělé a svatí
za lidi přimlouvají, jest dobre a prospěšné je vzývati. Důkazem
toho nejlepším jsou nám mnohé zázraky, jež na zvláštní vzý—
vání toho nebo onoho svatého se staly (Zázraky na vzývání
Panny Marie, sv. jana Nepomuckého attd)

Š374. Kterak se rozeznává klanění se Bohu od pocty
andělům a svatým vzdávaná?
Klanění so Bolzu rozeznává se od pocty andělům a
svatým vza'a'vanětakto klaněnz'se přísluší tali/eoBalm
samému protože jest pánem svrchovaným, andělům a
svatým však na'ložz' pocta p7oto, že jsou služebnzcz
a přa'telo' Boží.

Klanění jest nejvyšší stupeň pocty. Alaněnz' přísluší
toliko Pánu Bohu, t. j. máme se toliko Bohu klaněti
ato proto, poněvadž on samojediný jest náš Pán,
Stvořitel, Vykupitel a Posvětitel.
Anděle

a svaté máme jen otz'tz', notz'vatz', poněvadž

jsou služebníci a přátelé Boží.
Boha ctíme p7o ně/zo samé,/zo pro jeho nevýslovné
dokonalosti; svaté však pro Bolza a pro milosti kteréž
jim udělil, v uctivosti máme.
Když při úctě svatých si poklekneme, neklaníme se
jim, právě tak, jako se neklaní dítě rodičům, když
před nimi poklekne, aby' je o něco poprosilo ——
jako
se neklaní sluha pánu svému, když před ním poklekne,
by ho poprosil o udělení jisté milosti pro něho.
Ačkoli ichrámy a oltáře ku poctě svatých stavíme,
a jmény jejich je označujeme. ochraně jejich je do
poručujeme, přece jsou chrámy Páně jen Bolzn za—
svěceny. [ mše sv. se obětuje ku poctě svatých, ale
toliko a jedině Bonu se v oběť přináší; neboť Bohu
tím vzdáváme chválu a dík za milosti, jež svatým pro
půjčil, Boha chceme tím prositi skrze přímluvu svatých.
Proto jest rozdíl mezi způsobem modlitby, již se
obracíme k Bohu a již obracíme se k svatým.
=5375. Kterak se rozeznává modlitba naše k Bohu od mo
dlitby k andělům & svatým?
„'l/Iodlztba naše

k Bohu

7'04
ezna'va'

se od modlztby

k andělům a svatým ta/eto. k Bohu se modlzme, by
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lzdm pomohl sz'ou všomo/zououoslí, anděl; a sualo'z'zý
crime, by nám jioma'lzd/i suou pnbuluvou u Balm.

(thanic .)
Bůh jest všemohoucí; jenom on nám může dobro
dáti nebo zlo od nás odvrátiti. Když se modlíme
k Bohu, očekáváme jen od ně/zo pomoci — čekáme,
že nám pomuže svou všemohoucností. Poně\adž pak
andělé a svatí. všecko čím jsou a co mohou od Pána
Boha mají --—nemohou nám svou vlastm mocí po
moci, nýbrž mohou toliko Pána Boha prositi, aby nám
pomohl aby nám vše dobré udělil a zlé od nás od
vrátil. Mohou nám pomoci svojí přz'uzlzwou. Když se
k nim modlíme, očekáváme pomoc též toliko od Pána
Boha, avšak na přímluvu svatých — proto je vzývámo
jm o přímluvu. Protož užíváme ve svých modlitbách
k Bohu slov:
Vyslyš nás -— Smiluj se nad námia V modlitbách
pak k svatým: »Pros za nás ——Oroduj za náslc
Znáte zajisté toto prosebné volání v litaniích.
376. Koho máme přede všemi anděly &svatými zvláště ctíti
a vzy'vati?
Přede z'šemz anděly a sž'atýmz mámo zz'lášte ?lťj
bla/zoslavenčjšz' Pannu Mm zz' ctzlz (: vzývatz.
Přťdť Z'ŠÉUUanděly a watými, t. j. více než všechny
anděly a svaté, zcela zvláště máme ctíti a vzývati nej—

blahoslavenéjši Pannu Marii.
Panna Maria se nazývá nejbla/zoslawnější Panna,
poněvadžji nade všecky panny ano nade všecky, svaté
vzývati a velebiti máme.

*377. Proč máme nejblahoslavenějši Pannu Marii přede
všemi anděly & svatými zvláště ctíti a milovati?
Nejbla/zoslazvolzčjší Parma Man: mámo přala z'šomz'
anděly a. svatýml zvláště ctíti (: zvzývntz:
1. protože je matkou Boží;
2. protožc' milostí a status/í

'

všecky anděly a svatu' přei—

zyšujo;
3. proložo její přímluva u Boha josl „rýmou-tější.
Ad 1. Panna Maria jest matkou Boží, poněvadž Syn
Boží se stal (porodila) jejím Synem. Tím jest nade
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všecky tvory na nebi i na zemi vyvýšena, a nikoho
není, komu by taková důstojnost ještě příslušela.
Pro tuto důstojnost jmenujeme ji Královnou na nebi
i na zemi; proto jí přísluší zvláštní úcta přede všemi
anděl\ a svatými.
Ad 2. Panna Maria převyšuje všecky svaté milost; a
sc'atastz t. j. ona má více milostí a darů než všickni
andělé a svatí, a poněvadž s milostí Boží vždy věrně
spolupůsobila, jest také svatější než všickni andělé a
svatí.
Panna Maria převyšovala vždy všecky anděly a svaté
milosti a svatostí, poněvadž byla za matku Boží, tedy
k nejvyšší důstojnosti vyvolena. Neboť vyvolí-li Bůh
někoho k nějakému úřadu a k nějaké důstojnosti,
dává mu také (poněvadž je nejvýš moudrý a nejvýš
dobrý), k tomu potřebných milostí. aby úřad svůj
zastávati mohl. Proto též Bůh Pannu Marii nejhojněj
šími milostmi obdařil, aby nejvyšší důstojenství, t. j.
aby důstojenství matky Boží vyplniti mohla.“
Poněvadž Panna Maria milostmi a svatosti všecky
anděly a svaté převyšuje, jest jí větší čest a sláva
v nebi vzdávána, taková čest a sláva, která odpovídá
svatosti, jíž na světě vynikala. Vzdává se jí čest po
Balm největší
Ad t.3. iPřímluva
Boží její
jest jsou
u Balm
„aji/zac
nější,
dosáhne Rodičky
že přímluv_\
rychlej!
vy
slyšeny než andělů a svatých. Děje se to proto, po
něvadž je Panna Maria pro svoji větší svatost Bohu
milejší a poněvadž je matkou Syna Božího. Neprosí
jako služebnice. ale jako matka [So-ží. Učastnila se
velkolepého díla vykoupení člověčenstva, jen k vůli
nám stala se bolestnou matkou Boží, a pioto tím vším
nabyla práva na vyslyšení proseb svých.
Mocná její přímluva u Boha byla vždy patrna vy
slyšením

proseb

našich zvláště na pout/22:12mzstec/z.

Proto hned v prvotních dobách církve katolické byla
Panna Maria nade všecky anděly a svaté ctěna. To
dokazují sv. Otcové, jakož i svátky ku poctě Marie
Panny zavedené.
Ctěte Rodičku Boží! Spějte rádi na poutní místa marianská
— a neopomeňte při těch příležitostech vykonati 5\. zpověď
a sv. přijímání. (Odpustkyl)
Často :) se utíkáme k J'Z'.i'm-gm,- neboť světec tento byl
:) Dle Proch. Jak. II. p. 132.
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pěstounem ježíše Krista, a proto Bůh jistě rád přímluvu jeho
vyslyší. Také vzýváme svatého nebo světice Boží, jimžto farní
chrám náš zasvěcen jest, a jež také patrony nebo ochránci
chrámu nazýváme. Ctíme také a vzýváme svého patrona
nebo ochránce, t. j. onoho svatého, jehož jméno nám na
křtu svatém dáno bylo. Také jednotlivé země a krajiny mívají
nějakého svatého za zvláštního ochrance nebo patrona-.
Sv. Václav, sv. jan Nepomucký, sv. Ludmila . . . jsou patro
nové našeho království Ceskeho. Podobně mívají zvláštní pa
trony jednotlivé stavy. "Pak jsou na př.: Sv. Aloisius, sv. Stani
slav, sv. Anežku, patrony mládeže, sv. Josel' patronem truhlářů
a tesařů, sv. Isidor patronem rolníku atd. Ale i v jistých
zvláštních potřebách utíkáme se k jistým svatým. Svatého
I'lor'ia'na na př. vzýváme, aby nás chránil přenlvneštěstím ohně..
V čas moru utíkáme se k sv. Rochu, sv. Sebestiánu & ku
sv. Rosalii; v čas pádu dobytka k sv. Vendelínu; o zacho—
vání cti a dobrého jména vzýváme sv. jana Nep., za šťastnou
hodinu smrti utíkáme se k sv. ]osefu, k sv. panně Barboře
atd. — V rozličných potřebách brávají křesťané často také
útočiště ke 14 sv. pomocníkům. Mohli bychom sice v těchto
a podobných potřebách ijiné svaté a světice Boží vzývati;
ale utíkáme se přece často k jistým svatým, buďto že tito
svatí v takových potřebách často již pomoci poskytli, buďto
že sami v takových potřebách anebo nebezpečenstvích za
živobytí svého postavení byli.

Nejdůležitější ovšem při této »úctě jest, abychom
Rodičku Boží a svaté životem svým následovali, nebo—li
jich ctnosti přisvojiti se snažili. V nich máme vzory
pro všecky případy života. Život každého světce volá
nám: »Protož prosím vás, budtež následovníci moji.
jako i ;a' jsem Kristův.“ (I. Kor. 4. 16.)
K úctě svatých náleží i úcta svatých ostatků.
Věci, jež tito milovali. místa. kde žili a působili,
máme zajisté v úctě ——
jsou nám milé. Jak by nám
neměly býti ostatky svatých milé.> Vizme, co sv.

ostatky rozumíme!
*378. Co rozumime svatými ostatky?
Svatýmz' ostatky rozumíme :

'1. pozůstatky těl svatých a světlo Božích;
2. předměty; jež byly v blízkém spojení s Kristem. Pánem
anebo se svatými osobami. na příklad částečky svatc'ho
kříže.

Ostatky svatých jest vše, co nám po svatých zůstalo.
A to jest 1. jich tělo a 2. věci, které měli.
Pozůstatky těl svatých jest bud' celé tělo neb jednot—
livé jeho částky. Na př. část kosti ruky, nohy. zubu,
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lebky atd Bůh se s námi o svaté své rozdělil; duše
jich vzav k sobě těla ponechal nám k uctívání.
Předměty, jež ve spojení s nimi byly, t. j., jichž
užívali, jako jich šaty, knihy, nářadi, nástroje, jimiž
mučeni byli a pod.
již ve Starém Zákoně bývaly ostatky znameniq'rch mužů
v úctě chovány.

.Mojžíš na př. nařídil, aby lid israelský _vzal

s sebou z Egypta kosti ]osefovy. Že ostatkům svatých již za
prvních dob křesťanských úcta se prokazovala, viděti mezi
jiným iz toho, co se vypravuje o smrti 32).Polykmýa. Ostatky
těla světce tohoto byly rozmetány, aby jim křesťané úcty
vzdávati nemohli. —-jest také známo, že již v prvních časech
mnozí zbožní věřící ostatky sv. mučeníků často draze platili,
ano i v nebezpečenství života se vydávali. aby je sobě zjed
nati mohli. Tytoostatky bývají často ve stkvostných nádobách
chovány. na oltářích vystaveny, líbány atd. ——Iv obyčejném
životě mívají lidé v úctě takové věci, které zůstaly po zna
mom'týc/t aneb jim zvláště milých osobách. — !( předmětů/n, jež
byly v blízkém .lquť/IÍ : Krz'xlom, náležejí šaty, jež nosil Ina př.

sv. roucho jeho, jež v Trevíru se uctívá), šátek, jímž pot s čela
sv. Veronika jemu setřela. když kráčel na horu Kalvarii;
mučenické nástroje, jimiž týrán byl, na př. trny, já spleteny
byly v korunu a do hlavy jemu vtlačeny, hřeby, ji.iž na kříž
byl přibit, kopí, jímž od vojáka v bok bodnut byl, plostéradla,
v něž zabaleno bylo jeho mrtvé tělo atd. ——
Pos-odtud míxta, jež

přítomností Kristovounám svatými se stala, jsou na př.: sv.
země, jeskyně, v níž se Pán ježíš narodil, kde se krví potil,
hora Kalvarie, sv. hrob atd.

Ostatky svatých uctít/ati znamená, je v úctě míti a
tak se k nim chovati, že z toho patrna jest naše úcta
k svatým. Můžeme je uctívati slavnostmi, jež církev
svatá k úctě jejich zavedla; když je na př. ve slavném
průvodu (procesí) neseme, před nimi na oltářích svíce
rozžeháme atd.
A jestli že jest dobré a prospěšné svaté ctíti, jest
spravedlivo, abychom i obrazy ctili.
Myslíme zde obrazy, jež nám představují Pána je
žíše, Pannu Marii, svaté, nebo tajemství našeho sv.
náboženství.
Ctíme obrazy, t. j. chováme se před nimi tak, že
z toho patrna jest úcta naše k milenému Spasiteli,
k Panně Marii a svatým atd.

379. Neni-Ii proti prvnimu přikázání ctiti svaté ostatky a
obrazy?
Ctz'tz'svato' ostatky a obrazy není proti prvnímu při—

kázání, protože se jim neklam'me.
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Bůh rozkázal ve starém Zákoně: »Ncučím's' sobě
:yti7zy< ale hned doložil: abys se ]zm hlahčl.
Kdyz se obrazům neklaníme, nýbržjim úctu vzdáváme
není to proti prvnímu přikázání.

ŽÉ380. Proč ctíme svaté ostatky?

Svaté ostatky ctíme:
1. protožc Bůh skrze už mnoho zázraků učinil;
2. protože těla svatých byla chrámem Duc/za sz'atc'ho :: mí
strojem ctnostz'jcjz'ch, a protože jednou slot-nc"z mrtvých
vstanou.

Mnohé zázraky se udály skrze ostatky svatých. jest
též vždy zázrakem, když těla jejich nepráchniví, na př.
sv. Kateřiny z Bologny, sv. Františka Xav., ') sv. Karla
Boromejského; "i jan Nepomucký r. 1393 a když hrob
jeho byl 1719 otevřen, nalezen jest jazyk světcův po
326 letech neporušený.
Nejvíce pak oslaven byl Eliscus po smrti své. Nedlouho po
smrti jeho vpadli cizí loupežníci do země. Tu pochovávali
právě tělo člověka zemřelého vedle hrobu filia-cava. Pohřebníci,
když z nenadání uzřeli loupežníky, zděsivše se, uvrhli mrtvolu
do hrobu Elis—corra.A jakž se mrtvý dotekl kostí svatého pro
roka, ihned ožil a vstal na nohv své —.'zS'.1'azvc/ kázal
v Efesu po dvě léta takže všichni obyvatelé římské částí
učení Páně poznali. I nemalé divy činil Bůh skrze ruce sva
tého

apoštola,

takže z stí/kr

:! jrríshi

Had/l (: lilo lidi!/(2211712
byl?. Podivením

s jal/:)

11.710„a

l.."(l/VUL'IIC

a sv. bázní pojati jsou

všichni, kteříž to viděli. Mnozí uvěřili, a přicházeli vyznžn ajíce

skroušeně skutky své.

Těla sua/jch b_n/a chrámem Ducha .!'alc,'/m t. j příbytkem,

Duch sv bydlil v nich.

Pavel praví: u/a'nhš „tft/tc, že

lidovc'z/asz'jsou chním Duc/m _rz'a/e'ho,jenž jest to mís.- < (I. Ixor.

6, 19.) — Zdaž nemáme míti chrámy v úctě, v nichž se na
okamžik mše sv. neslouží, a nejsvětější svátost oltářní pří
tomna není.> A odobně těla.
Těla svatých yla mistra/'em cluoslíjqiic/l, t. i. v nich, s nimi

a skrze ně konali svatí všecky ctnosti a všecko to dobro.
skrze něž se svatými stali. Tělem se na př. postili, jím praco
vali, jím trpěli atd. Zdaž nezasluhují těla jejich úcty?

') Tělo sv [frontu/m \'az. bylo zasypáno nehašeným vápnem,
aby rychleji zpráchnivělo, ale po půl třetím měsíci bylo tak čerstvé
a nedotknuté, jakoby bylo živo. Po pěti měsících bylo tělo uloženo
do hrobu, byla na ně nasypána mokrá země, a přece bylo opět zcela
čerstvé, a když raněno bylo, tekla z něho krev. I příjemná vůně
z něho vycházela. . A podobně jiná těla svatých jsou dosud ne—
zpráchnívělá. — So Augustin (De civit. Dei lib. 22. cap. S.) nám vy—
r;ravuje více zázraků, jež se staly při dotknutí ostatků .rr. .S/íoáfza.
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V jaké úctě mají na př lidé péro, jímž \cliký básnik psal
svá díla, meč, jejž vojevůdce v bit\ě při slamúm vitězství
bojoval! A nemají svatí před Bohem \ětší ceny než nehětší
básníci, vojevůdci atd. Zdaž nevedli boje proti 5\ čtu a ďáblu
slavnější?
Těla svatých vitana/(jednou .rlazwě “: mrtz'ýc/l. Tak nás
tomu učí naše sv. \'íra, která nás dále poučuje, že těla svatých
budou v nevýslovné kráse a velebnosti jednou účastna blaže
nosti, již duše v nebi požívají.
Kdyb\ chom věděli, že ten nebo onen chud\', nepatrný muž
bude králem a v krátkosti na trůn dostoupi, nevzdávali bychom
mu úctu, byt' nyní jen nepatrnou osobou byl? L\ podobně tato
na pohled setlelá tčla vstanou jedenkráte z mrt\ých, ab\ v nebi
nevýslovnou krásou se zastkvěla. Proto zasluhují naší úcty.
Proto již v prvních dobách círk\e křesťané ctili ostatky
svatých Říkávali, že jsou jim milejší než zlato a stříbro aje
kupovali. nad nimi pak oltáře a kostely stavěli. Kd\ž bludař
„guaninu úctě ostatků se posmíval tu napsal .r'u. Ye/om'lm
obsáhlou knihu proti němu, v níž dokázal, že všickni biskupové
celého světa v církvi katolické ostatky svatých ctí. Z toho
patrno, že úcta ostatků je starobylá a pravá.

šatu. Proč ctíme svaté obrazy?
Svaté obrazy ctíme, protože něco ctihodné/zo předsta
z'ujz', tato úcta St; nijak lzez/zta/mje týmž spása/zem na:

obuv:, jakým na předmět obrzaem vjýodobnený.
Obrazy

představuji nám něco ctz/zoduť/zo, t. j. co

zasluhuje, aby ctěno bylo.
Tato úcta se nevztahuje na obraz, nýbrž na před
mět obrazem vypodobený, t. j. když obrazy ctíme,
nevzdáváme tím úctu kamenu, dře\u, papíru, plátnu
nebo barvám, z nichž obraz zhotoven jest, nýbrž té
osobě, již nám obraz ten vypodobňuje Když před
obrazem klečíme, nevoláme obraz na pomoc, nýbrž
toho svatého, jejž nám obraz představuje.
jedna stařena klečela přede dřevěným křížem a modlila se.
Muž jakýsi přistoupil k ní a řekl jí: »Ale, stařenko, kdo pak
se bude klaněti dřevěnému Bohu. : — )já jistě ne,: odpo
věděla stařena, rklečím sice před Bohem ze dřeva zhot0\ eným,
.ile klaním se tomu, jenž jest v nebesích. :

Dítě ctz' obrazy svých rodičů. Tím nechce papír,
nebo barvu, nebo plátno, z nichž obraz zhotoven jest
ctíti, nýbrž otce a matku, jež mu obraz představuje.
Úcta, kterou dítko obrazu prokazuje, přechází na otce
a matku. — Podobně jedná i křestan, když úctu
vzdává obrazu. Tato úcta přechází na světice a svaté,
jež nám obrazy vypodobňují. Jdeme-li kolem kostela
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nebo kříže, posvátné sochy a poznamenáme se sv.
křížem nebo hlavu obnažíme, nevzdáváme úctu kameni,
nýbrž ukřižovanému Spasiteli, na nějž kříž nás upomíná.
Učení toto ma' základ smí/' a 19237125
sv., kde čteme,

že Bůh Mojžíšovi poručil, aby udělal a dal na hůl
měděného hada, by každý od jedovatého hada uštknutý,
pohledě naň, uzdraven byl. Též poručil Bůh jemu, aby
udělal dva zlaté cherubíny a postavil na archu úmluvy.
Vjaké úctě měli Israelité archu úmluvy, když i 705W
padl před ní na tvář svou!
Úcta obrazů jest též velmi užztečna', poněvadž nás
živě upomíná na ctnosti svatých a nás nabádá aby
jich ctnosti následovali — a poněvadž Bůh mnoho
milostí při této úctě uděluje.
Sa. Ala/kém, potomní královna Škotská,u\1děla jednou
v útlém věku svem obraz ukřižovaného Spasitele; i tazala se,
co obraz ten znamená Byvši o významu kříže poučena, umí—
nila si, že bude božského Spasitele který tolik za nás trpěl,
vždy věrně následovati a z lásky k němu všeliké kříže trpě
livě snášeti. A tomuto předsevzetí v pozdějším životě svém
věrně dostála. Všechny kříže, jimiž navštívená byla, snášela
s podivuhodnou trpělivostí a oddaností do vůle Boží.
Vznešený pán, jenž po mnohá již léta sv. zpověd'zanedbával,
vkročil jednoho dne jakoby náhodou do chrámu Páně. Z dlouhé
chvíle prohlížel si v kostele ozdoby a sloupy stkvostného
chrámu, až tu z nenadání padl pohled jeho na krásný obraz.
Když se k němu. přiblížil, poznal, že vyobrazen král Dzmim'
jak slzy z očí mu kanon, a ty, že anděl, vedle něho stojící,
do zlaté nádoby sbírá, by je před trůn božské velebnosti do
nesl. Pod obrazem pak četl nápis: »David král zhřešil jen
jednou, a plakal ustavičně, ty pak zhřešil's mnohokráte, a ne
plakal's nikdy!: — Slovy těmi byl cizinec tak (lojat, že padl
na kolena, plakal nad svými hřlčhy a v brzku se vyzpovídal.
— Hle, jak užitečná jest úcta obrazů!

Ony obrazy, při jichž úctě Bůh ,prosícim

zvlášt—

ních milostí udělil, nazývají se »abmzy milostná,
nebo též »za'zmčmíx. Výrazy těmi nechceme tvrditi,
že obrazy ty mají nadpřz'razmau moc, nýbrž chceme
tím jen říci, že se Pánu Bohu zalíbilo, zbožným ctitelům
obrazů těch mnohých milosti a dobrodiní prokázati,
a že i my podobných milostí očekávati můžeme.
Zavěšujeme ob;azy ve chrámech a přz'bylczc/z,poněvadž zpří

jemňují a ulehčují modlitby naše. Zdaž rádi nepoklekneme
před jesulátkem a Matičkou jeho, když je vidíme zobrazeny
v té jeskyni Betlémské? — Sv. [ťa/zař-praví: »Malířství se užívá

v chrámech k tomu cíli, 'aby ti, kteří písma neznají, alespoň
na stěnách v chrámech čtli, čehož v knihách čísti nemohou. <
Obrazy v chrámech jsou však užitečný i pro ty, kdo čísti
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umějí, aby na stěnách v chrámě čtli; čehož v knihách často
kráte čísti ukoll/žit.

Ctěte obrazy! Zavěste v domácnostech svýchzvláště
ukřižovaného Spasitele, Matku Boží, svého křestního
patrona a anděla strážného. Budou vám stálou po
bídkou kříž, jejž Pán Bůh na vás sešle, trpělivě nésti,
hříchu se varovati a dobro konati Pamatujte si ná
sledující slova:
Naučení. Klančj se Bo/tujakožto svrchovanému Pánu
svému a c/zod'pilně na služby Boží! Cti take: zbožně
mila" svaté, čz'tej rád ]kjíck životy a následuj jejich
ct/zoxtt'! Nttr/b ve svém příbytku obrazů pohoršlz'výclz,
_nýbrž zafobjaj raději obrazy, které k dobrému povzbu
zují, zvláště pak at" z!něm nikdy neschází obraz (:'křz'
.čované/zoa blahoslavení mat/ey jt/zo!

O druhém přikázání Božím.
Přechod: V prvém přikázání poroučí nám Bůh, abychom

mu povinnou uctu vzdávali; vněm jest vlastně obsažen ipříkaz,
abychom tuto úctu 3/00) na jevo dávali. A dáváme ji slovy
na jevo, kdvž i _;mz'uaBoi ! máme v úctě Ale poně\ adž tento
příkaz jest velmi důležitým, a poněvadž mnoho lidí proti
němu se prohřešuje, dal Buh zvláštní přikázání o tom, že máme
jméno Loží ctíti jest to ll. přikázání Boží
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lak zni druhé. přikázání Boží?
Drzt/zu'přikázání Boží „:lzz':»Noz'csmoš jmc'na Boží/zo
nadarmo. &
Slovem ymc'uo Rošt: vyrozumívá se vlastně Bůh sám; pak
ale též každé slovo, jímž Bůh, anebo některá z Božských osob,
anebo Vykupitel sám naznačen iest. jména Boží jsou na př.:
Bůh Pán, Trojjediný, Otec, Syn, Duch sv., Pán Buh zástupův,
]ehovah, Král nebe i země, Všemohoucí, Nejsvětější, Věčný
atd. Dále jména, jimiž naznačujeme vtěleného Syna Božího:
Ježíš, Kristus, Spasitel, Vykupitel Slovo at.d
Slovo »uadarmm znamená tolik jako noc-';příčiny, »bez
potřeby:; když člověk jméno Boží při každé maličkosti z ne
slušného návyku vyslovuje, kde toho třeba není.
Jméno Boží nadarmo oni/z“znamená: jméno Boží bez po
třeby, bezúčelně, lehkomyslnč, ze žertu, 7. pouhé navyklosti
a beze vší úcty vyslovovati.
Děti hrály si s míčem, jeden chlapec hodil míč, a ten mu
padl do vody. Chlapec vykřikl: Ježíš, Maria, míč jest ve
vodě. Měl pravou, dostatečnou příčinu, zvolati svatá jména.>
Jedna dívka sundala si s hlavy šátek & šlehala jím psa do
hlavy Pcs popadl šátek do huby a roztrhal ho. Tu dívka

P. Davidka: Methodický \jklad nového katechismu.
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zvolala: Ježiš, Maria, pes mi roztrhl šátek!
nadarmo. ')

Brala jméno Boží

383. Co se zapovidá v druhém přikázáni Božím?

V druhém přikázání Božím so zopovídá jma'no Boží

zneuctz'vatz.

jména Boží jsou jména svatá, poněvadž jimi jmenu—
jeme nejvýš Soate'lzo. Proto je máme ltC/ÍC'Žvyslovo
vati a v úctě míti.

Katechismus zde mluví jen o jmu'nu Božím. Avšak
v ]. přikázání jsme slyšeli, že se máme nejen Bohu
klaněti, ale i anděly a svaté ctíti, poněvadž jsou jeho
služebníci a přátelé. Rekli jsme, že máme míti v.úctě
i věci, které jsou zvláště Bohu zasvěceny a že kdo
svaté nebo Bohu zasvěcené osoby a věci zneuctívá,
Boha vlastně zneuctívá.
Proto nám zapovídá 2. přikázání nejen jméno Boží
zneuctívati, nýbrž i jmčna svatých a Bohu zasvěcených
osob ivěcz' (na př. Maria. Josef atd. — kříž, nebe,
nejsv. svátost Oltářní- sakramentum etc.) neuctivě
vyslovovati neb neuctivě o nich mluviti.

384. Kdo zneuctivá jméno Boží?
Yun-"uo Boží sneuolít'a' :

l. lado jc „menz-č vyslovuje,“
2. kdo se [Jo/zu rou/ní;
3. kdo hříšně pňsa/za' nebo přísahy my:/ní, ačkolz by ji
splnili

7110/21;

4. kdo učiněný s/z'b rus'z'.

Co jednotlivými
v následujícím.

hříchy těmi rozumíme, vyložíme

.

385. Kdo vyslovuje jméno Boži neuctívě?
7me'no Boží nenctioě vyslovuje, kdo bud' jméno Boží
nebo jména soatýr/z a svatých včcz' [olzkomyshzč nebo
, z; lmězm vyslovuje nebo jia/z ke lela/zí zneužívá.

jméno Boží nauci/vč vyslovovati znamená bez náležité
úcty je vyslovovati.
.) Dr. Skočdop. p. 394.-II.
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Vím, že mnohý z vás již jméno Boží neuctivč vy
slovoval. Varujte se toho hříchu, Bůh ho přísně trestá.
Prorok [.raifíš spatřil jedenkráte Hospodina na stkvoucim
trůně seděti, kolem něho byli andělé a stále volali: »Svatý,
svatý, svatý jsi, Pane Bože zástupů.: Když vyslovili jméno
Boží, zahalili s posvátnou úctou svou tvář. —Pamatujte tedy:
Nejvýš blažení andělé zahalují se sv. bázní tvář svou, když
jméno Hospodinovo vyslovují, — a my hříšní tvorové mohli
bychom se opovážiti je neuctivě vyslovovatiP!
Zz'a'e'měli v takové úctě jméno Boží, že se ho neopovážili
ani vyslovovati,

nýbrž místo »lfzŽ/n říkávali vždy »Pn'mz. —

A na toho, kdo by jméno Boží neuctivč vyslovil, byl stanoven

trest

smrti.

-_

jméno Boží nebo jména svatých a svatých věcí
lc/zkomyslně vyslovovati, znamená beze vší potřeby,
bez příčiny, jako na př. ze žertu, z uleknutí, z pouhé
navyklosti je vyslovovati anebo dokonce je nesprávně
vyslovovati —- nebo jich ve Iměvu vyslovovati a ke
klení zneužívati.
již skrze .Mojžíšo napomíná Hospodin: n\feáol' no
bua'o míti za nevinní/zo Hospodin !o/zo, leda by vzal
jméno Hospodina Bolza smí/zonadarmo. &(II . Mojž. 20. 7.)
Mnozí při každé příležitosti a při každé maličkosti
volaji: »ježíš, Mariaa. To jest zlozvyk a hříšná na

vyklost. Jest povinností jejich, aby hříšnému nezpů
sobu tomu si odvykli.
Kdykoli se tedy modlíte: ...»Posvčf se jméno Ivča
pozastavte se na okamžik při těch slovech a učiňte si
pevný úmysl: »Pane Bože, dnes dám pozor, abych
jméno tvé nadarmo nevyslovovah Mnozí říkají: »Ne
mohu za to! Nemohu si to. odvyknoutilc L'káži vám
na příkladu, že to jest možné:
Starý jeden generál, který po mnoho let jméno Boží hrozně
zneuctival, stižen byl pakostnicí. K ošetřování vzal si milo
srdnou sestru. Když jednou velikými bolestmi opět byl pře
paden, vyslovil rouhavé slovo, takže milosrdná sestra všecka
polekána téměř k zemi sklesla.
inila mu výčitky a zároveň
pravila, aby tak vícekráte již neučinil. On však se domníval,
že jest nemožno zlozvyku tomu odvyknouti. Ale sestra mu
odpověděla, že to je možno, ať ji (lá čestné slovo, že vykoná
to, co mu poradí, a pak že jistě se odnaučí jméno Boží zne
uctívati. Generál jí dal čestné slovo a milosrdná sestra na
řídila, že musí zaplatiti pokaždé 5 franků na chudé, kdykoli
jméno Boží neuctivě vysloví. Starý pán dovozoval, že se stane
tímto způsobem žebrákem, ale ježto dal čestné slovo, byl
nucen plniti, co přislíbil Brzy na to Přikvačily bolesti, generál
opět zaklel — a hned musil 5 franku zaplatiti. I zmocnila se
ho zlost, a ještě téhož \'ečera dopustil se opčtnč téhož hříchu,
23*
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-—-pak ještě asi ve dvou dnech -— a ejhle! za krátko šel ku
sv. zpovědi, ——
polepšil se a zlozvyku svého se zbavil. A to
všechno za 40 nebo 50 franků. — Nemá křesťan toho doká
zati z lásky k Bohu, co muž tento dokázal za několik málo
frankůř! — (»Josephsblattv 1868, p. 170.)

K neuctivému vyslovování jména Božího náleží i pře
krucování slov písma sv. buď k žertu anebo za jinou
příčinou, na př. aby hříchy své omlouvali. Tak by
jednal na př., kdo by v den postní masitých pokrmů
zdržovati se nechtěl, omlouvaje se slovy Krista Pána:
»Ne to, co vchází do úst, pos/evrňuje člověka, ale co
z úst vycházím Překrucoval by písmo sv., tak jako
ďábel činil, když Krista Pána pokoušel, aby se spustil
s vrchu chrámu, říkaje: »Psa'no jest, že andělům svým
přikázal o tobě a na ruce uchopí tebe, abys snad
o kámen nahý sve' ncu7'azil.<< (Mat. 4, 6.)

*386. Co jest kliti ?
Jx'lz'tz'jest bud' sobě nebo jiným

z/e'lzo přzítz', při čemž

se často užívá svatých \ aneb z' zlých slov a jmen.

Klenz' se dopouští, kdo užívá zlých slov, jimiž svou
nespokojenost, zlost a pomstu na jevo dává a při tom
přeje sobě nebo jiným zlého.
Příklady: Žz'dc'sz'přálz', když byli na poušti, aby na ně přišlo
zlo; volali: »O, bychom byli zemřeli v Egyptě, aneb na této
poušti bychom zhynulih — Židc' si přáli zlo, když při od
souzení Pána ježíše volali: »Krev jeho na nás, i na naše děti!:
Trest, kterého se tím dovolávali, přišel skutečně na ně, když
byl Jerusalem zbořen.

Zlá přání, jež ten, kdo kleje, pronáší, mohl by dle
jich obsahu jen Bůh vyplniti, na př.: »Aby tě blesky
Boží zasáhly.<<') Ten, kdo kleje, žádá tedy od
Boha bud výslovně aneb v nitru svém, aby Bůh vy
plnil jeho zlá přání. A to je zajisté zneuctění Boha
samého, kterýž jest nejvýš dobrotivý a svatý, a proto
k zlému a hříšnému dopomáhati nemůže.
Často se užívá při klení svatých jmen, totiž jmen
Božích, anebo jiná svatá jména, na př. sakrament.
To zajisté se příčí úctě Boží, nebot' jména svatá a
svaté věci jsou nám dány k našemu spasení. Když
l) Není zde radno na mnohé hříšné (proklínající) věty u ozor
ňovati a chtíti před nimi varovati. Děti si spíše zapamatují na ávku,
než varování před ní.
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ale vyslovujeme přání, aby nám, anebo jiným k zá
hubě sloužila, konáme něco proti vůli Boží a tím se
jméno Boží jistě zneuctívá.
Jindy se zase užívá v klení špatných jmen (nesva
tých), jako na př. ďábel, čert atd. Při tom se ďábel
vyzývá, aby zlo nějaké způsobil. Na př.: Aby tě
čert vzal atd.
Kterak lidé leckdy klejí a zlořečí, samy jste již
často slyšely. je to ošklivý zlozvyk a prozrazuje to
vždy hrubou a surovou mysl. Kdyby si lidé vzpomněli,
že jest to hřích, jistě by neklelí. Varujte se toho. Kdo
jiného proklíná, tomu padá kletba na jeho vlastní
duši, ten sám na sebe svolává zlé, kteréhož jinému
přeje. Pamatujte na slova sv. Petra: »Neodplacujte
::lc'lzo za zlé, ani zlařečmz' za zlořcčcm', ale naproti
tomu dabrořcc'enz'm; nebo k tomu povoláni jste, abyste
požehnáním dědičně vládli.: (I. Petr. 3, 9)

*387. Co jest Bohu se _rouhati?
Balm se rou/zati jest

o Bohu, a jeho svatýc/z ancb

() svatých věcech potupně mluvz'tz'.

Slovo »nmlzatz' sea znamená něco urážlivého, oškli
vého, hanebného, potupného o Bohu mluviti.
Příklady Když vojáci v domě Pilátovč svlékli Pána ]ežiše,
na potupu za krále přioděvše jej starým pláštěm, korunou
z trní a třtinou, posmívalí se mu. 1 ariseové, zákonníci a ži
dovští kněží posmívali se Pánu ježíši na kříži Vojáci i fari
seové dělali sobě z Pána ježíše posměch. dělali s ním a mlu
vili o něm posměšně, sobě a jiným lidem pro zasmání. Rau

lmlz' Je mu.

Podobně dělají sobě někdy lidé lehkomyslní posměch z Pána
Boha, z jeho svatých a svatých věcí; mluví neuctivě a opo
vážlivě, sobě a jiným pro zasmání o Pánu Bohu, jakoby Pán
Bůh nebyl, jakoby Pán Bůh nebyl více než lidé, mluví o Pánu
Bohu posměšně, & tomu říkáme, že rou/m]z' JL'.

]iž víte, že Boha ctíme také, ctíme li svaté; úcta,
kterou svatým vzdáváme, náleží Bohu. A podle toho
budete si snáze pamatovati, že také hřeší rou/zám'm,
kdo by potupně mluvil o svatých. ještě horší rou/tání
by bylo, když by někdo také dělal posměšně aneb
s opovržením, jako by se modlil, mši sv. konal, žehnal
aneb něco jiného, co kněží a křesťané na uctění Pána
Boha a svatých dělají při bohoslužbě. Také to by
bylo rou/tání, kdyby někdo na posměch něco dělal
se sv. obrazy a jinými svatými věcmi, anebo by z hněvu,
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z nenávisti, s opovržením je rozbil, pošlapal, kostel zne
uctil, jakož Se také někdy děje od lidí bohaprázdných,
bezbožných. ')
Rou/ní7zz'2)může se někdo dopustití přímo nebo ne
přímo.

.

Přímo: 1. myšlením, když někdo dobrovolně a se
zálibou o Bohu potupně myslí; 2. skrze zlá přání.
t. j. když někdo Bohu něco zlého přeje, na př.: aby
Boha nebylo, aby nebyl spravedlivý atd.; 3. ošklivými
řečmi o Bohu, t. j. takovými, které Bohu upírají ně
kterou dokonalost nebo nedokonalost mu přičítají,
na př. že Bůh není spravedlivý; Bůh mě trestá více
nežli zasluhují. Bůh se o mne nestará atd., ba do—
konce, kdyby někdo lál Pánu Bohu; 4. skutky, t. j.
když něco koná, čímž své opovržení Pánu Bohu vy
jeviti chce. Na př. kdyby pěstí nebi hrozil, po kříži
šlapal, kříž rozbil a j.
Nepřímo (skrze jiné) dopouští se rouhání, kdo pře
devším svaté anebo Bohu zasvěcené osoby nebo věci
haní, uráží. Jako se pocta, kterou vzdáváme svatým
anebo Bohu zasvěceným osobám anebo věcem na Boha
samého vztahuje, podobně i urážení svatých nebo
Bohu zasvěcených osob a věcí Boha samého uráží.
Příklady: Elifaz, přítel trpělivého ?oóa, pravil k němu: »! co
'a! Bůh.: a jako .s-krzcmrdkotu soudí“ (Job 23, 13.) Tím chtěl
říci: »Bůh je příliš nad tebe povznesen, nežli aby se o tebe

a o lidi staral; v tak veliké výši jest úsudek jeho o nás lidech
zkalenc (nesprávný). — Tím upíral Bohu péči o nás a jeho
vševědoucnost. — II;-aelz'tr' se rouhali Bohu na poušti, řkouce:
»Zda/z'ž bude moci Bzí/zpřipravili

.rtzžlna poušti.-\: (Žalm 77. 19.)

Tím zase upírali Bohu moc, aby je na poušti uživil. — Fari
J-eove'rouhali se proti Bohu, když na Ježíše volali: »Tcnto Je
rou/ui Baltu: nebo kdo může odpurtl'li hříchy. leč Bz'Z/t.ra'mřa —

Zz'de'mz Kalvarz'z'. Mnozí, kteří chodili kolem kříže, rouhali se
Ježíšovi, a potřásajíce hlavami úsměšně volali: »Ha, ty, kterýž
rušz'š clu-zim Boží, a zvetřech dne:/Aný
sobě .rame'mufw

zare vzděla'wíš, :pomoz

Rouhání jest veliký hřích. Židé měli od Pána Boha
zákon, že každý rouhač má býti ukamenován. Stalo-li
se u židů, že někdo se rou/zal & byl z té nepravosti
usvědčen, vyvedli jej za město, a kde kdo byl, kame
novali ho, až byl mrtev. Nyní již neporoučí Pán Bůh,
aby rouhači kamenováni byli, ale trestati je bude
peklem, nepolepší-li se, a trestá je častokráte v zá
') Dr. A. Skočdopole: »Vyprac. katech.: p. 397, dll II.
2) Výklad pro dospělejší žactvo.
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“

pěti, sotva že se byli rouhali. I zákon náš světský
přísně tresce toho, kdo se ať přímo at“ nepřímo Bohu
rouhaL
Ve vsi Tlumačově' ) na Moravě byl jisty opilec, jměnem
Hz;/'.am O masopustě r. 1876 pustil se \ hospodě mezi jinými
opilci do řeči bezbožných. Rouhal se, říkaje, že o Pána Boha
nestojí, že ho nikdy potřebovati nebude a j. Asi za čtvrt ho
diny potom odešel z hospod\, cesta jeho vedla přes most
dobře ohrazený & bezpečný; když na mostě byl, tu náhle
nevysvětlitelným způsobem spadl do rozvodněné řeky Moravy
a utopil se Boha se zříkal, Bůh opustil jej Všickni lidé v té
vesnici a okolí poznávali, že Bůh sám rouhače ztrestal. —
.S'e/mae/ze/il),král assyrský, rouhal se Bohu. Proto Bůh kázal
andělu svému, aby v noci mnohé z vojska S'emme/zer/bomzabil
a brzy na to i samého krále zabili vlastní synové jeho. (IV.
Král. 18,19.)——Dějepis církevní vypravuje nám mnoho pří
kladů. Áu'u: ) upíral Kristu božství, i ztrestal ho Bůh hroznou

smrtí. Yuta/zm rouhal se Pánu Ježíši ijeho nejsvětější matce,
za to byl stižen hroznou nemocí. Hnil za živa, jazyk jeho roze
žrali červové; zahynul bídně, jsa na útěku, a to pádem s koně.
Jestliže pak Bůh toho nebo onoho rouhače netrestá hned,
vězte, že trestu Božímu na věčnosti neujde. Písmo sv. praví:
>Zlaf'ečem budou, kteří !)) polu dali labem. a pot/epenz' budou
:.řiekm', kteříž 1)_\Je lan/tall tobě.. (Tob.18,16.)

*388. Co jest přisahati?
Přisalmti jest Balm za svědka bráti, že mluvíme
pravdu

.

nebo že clzceme splm'ti, co slzbujeme.

jedné pam “) ztratily se zlaté hodinkv, měla podezření na
děvečku, že jí je ukradla. Hned odebrala se na úřad a žalo
vala, že jí děvečka ukradla hodinky. Z úřadu poslali strážníka,
aby děvečku hned přivedl. Tu ptal se jí soudce, zdalito pravda
jest, co paní žal0\ala, a řekl jí také: »Raději se přiznejte,
neboť byste byla přísněji trestána, kdybyste zapírala.c Dě
večka odpověděla: »Nemohu se přiznati k tomu, čeho jsem
neučinila. Nevzala jsem hodinek, moje paní mi křivdí, má.-li
mne za zlodějku. . Ale paní pořáde stála na svém, že nikdo
jiný nemohl hodinek ukrásti nezli děvečka, protože nikdo jiný
nechodil do pokoje, \' kterém hodinky byly. 1 domlouval
soudce dívce opět, aby jen se přiznala, ale ona stále tvrdila,
že se krádeže nedopustila. A kdyz jí \ěřiti nechtěli, pravila:
pBi/7; z-šemaÁoueí_“./zrtěví, že nejsem

krádeží

tou vinna,

on

i spravedlivý jest, aby- mne potrestal, nemluvím-li pravdu, že
jsem hodinek nevzala. Nevím o žádném člověku, který by
dosvědčiti mohl, že nevinna jsem, ale Pán Bůh mohl by to
dosvědčiti —-Poněvadž paní neměla svědka, kterýž by do
svědčiti mohl, že děvečka hodinky neukradla, nedal jí soudce
'\ Dr.
II. p. 399
"'j
Viz Skočdopolcl,
I. díl, str.
2.

J) Dr. A Skočdopole p. 400.
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do žaláře, aniž jí usoudil trest nějaký. Pani však pořáde za to
měla, že dívka ie zlodějka, a propustila ji ze služby. Zatím ale
po několika dnech přišel nějaký cizí člověk k hodináři a pro
dával mu zlaté hodinky. Hodinář poznal, že jsou to hodinky
té paní, neboť byly u něho před nedávnem ve správě. I po
myslil sobě: Snad tento člověk ukradl hodinky a clěvečka
byla skutečně nevinná. I řekl cizímu: Kterak jste přišel k těmto
hodinkám.> já vím dobře, čí jsou, vy jste je odcizil. Sotvaže
to dořekl, cizí člověk rychle utekl z krámu. Paní obdržela
svoje hodinky a přišla k poznání, že dívce křivdila. Ihned
poslala pro ni, odprosila ji, vzala aji zase do služby a snažila
se napraviti zármutek, který ji zpusobila křivým podezřením
a nepravdivým nařknutím.
Mohl-li který člověk dosvědčiti, že jest pravda, co ona
dívka o své nevinnosti pravila? Kdo jediný věděl, že to jest
pravda.> Kterak řekla dívka, když jí věřiti nechtěli? Koho
brala za svědka? Když sol/é bc'řc clove'lef'cínd Ifa/za ':a svědka,
aby se mu věřilo, říkám:, že přísahá.

K přísaze tudíž náleží nezbytně volání Balm za
svědka a pak úmysl neboli clztz'ti přísahati. Když člo—
věk ze zvyku v řeči praví:_ »Bůlz je mújsvědek, nebo

»Pán Bůh vla (že to, co pravím, pravda jest), ale
nemá při tom úmyslu přisahati, není to přísaha. Ovšem
jest to zlehčování jména Božího.
Brd/z" za svědka znamená, vyzvati někoho, aby slovy nebo
skutky dokázal, že to jest pravda, co tvrdíme, tak že se nám
na základě jeho výpovědi věří.
Jestliže ví jeden nebo více lidí to, co tvrdíme, můžeme je
za svědky vzíti a pak říci: jestliže se mně nevěří, ať vypo
vídají tito, kteří to také viděli, nebo slyšeli a mohou tudíž
dosvědčiti, že mluvím pravdu —-t. j. (Sc/vliv:.a svět/b_nDotvrzuií-li
pravdivost slov našich, jsou našimi svědky. ——
\Ieví-li však

nikdo z lidí otom, co tvrdíme. můžeme jen Pána Boha, který
všecko ví, za svědka vzíti. b'r'řcmc Balm m .l'r'ětílw.t. j. -vyzý

váme ho, žádáme od něho, aby dokázal. že to jest pravda,
co tvrdíme nebo přislibujeme, -—anebo, aby nás trestal, ne
tvrdíme-li pravdu.

Přísaha jest bud' j'ednoduc/zánebo slavná._První jest,
když se děje beze všech obřadů; slavná však, když
se koná na př. před soudem — tedy s jistými obřady.
Slavná přísaha se koná často před křížem, po jehož
stranách stojí dvě rozžehnuté svíce. Přisahajíci má tři
prvé prsty pravé ruky k nebi vztyčeny a dotýká se
obyčejně jimi evangelia, a to při slovech: »K tomu
mi dopomáhej Bůh a jeho sv. evangelium.c
Hořící světla upomínají nás na věčné světlo, t. j.
nebe, které spravedlivému jednou v odměnu dáno
bude. Mají však také upomenouti na oheň v pekle,
který páliti bude ty, kteří Boha křivě za svědka brali.
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Křz'ž s tělem Kristovým má nás upomenouti na vše—
vědoucího & všudypřítomného Boha, který všelikou
lež nenávidí a trestá. — Tři vztyčené prsty připomí—
nají nejsvětější Trojici Boží, a přísahající chce tím ozna
čiti (říci): »Beru za svědka trojjediného Boha v nebi,
který nechť mě tresce, mluvím-li nepravduc — Kniha
eoangelm' upomíná nás na život, skutky a učení Kri
stovo, jež na nás vždy pravdu mluviti žádá. — Slovy:
»K tomu mi dopomáhej. . . chce přisahající říci: »Ne
mluvím-li pravdy, ať mne Bůh nepomáhá, a tím se
zříkám veškerého požehnání jakož i přislíbení, jež se
nám skrze toto sv. evangelium stalo.
Přisahati není hříchem; přísaha je dovolena. Řádnou
přísahou ctíme Boha. Neboť kdo Boha za svého svědka
a soudce béře, vyznává tím veřejně, že jest Bůh vše
vědoucí, nejvýš pravdivý, svatý a nejvýš spravedlivý.
A to jest zajisté úctyplné vyznání. Proto přísahal i Pán
]ežiš slavnostním způsobem před veleknězem Kaifášem,
a sv. apoštol Paz/el přísahá častěji ve svých listech, jako
na př.: »Bůlzje můj svědek. (Řím. 1, 9.)
Pán ježíš sice pravil: »Nebudeš přzsahatz'; ale řeč
vaše bud; jest, jest (ano, ano); ne, ne: což pak nad to
jest, od zle'lzo jeste (Mat. 5, 37.) Tím však zapovídá
]ežíš přisahati, když toho není třeba. jinak sám u Kai
fáše přísahal, a ve sv. písmě Starého Zákona se vy
pravuje, že i sám Bůh Abrahamovi a jiným přísahal.
.Mají ovšem všichni lidé tak býti pravdomluvni, aby
zbytečným bylo přisahati. Poněvadž ale hřích, lež a
podvod ve světě se opakuji, jest třeba přisahati.
Přísaha jest jen tehdy dovolena, když přisaháme,
jak Bůh skrze proroka ýeremza'še rozkázal: »Přísaltatt'
budeš 71pravdě, a z) soudu, a v spravedhqosti: Zii-'t
jest Hospodin.“ (4, 2
»Vpravde'a přisaháme, když víme jistě, že to, k čemu
bereme Boha za svědka, skutečně jest pravda, anebo,
když jsme odhodláni slib, na nějž přisaháme, skutečně
splniti. Proti tomu se prohřešil se. Petr, který přísahal,
že Pána ]ežíše nezná.
Taková přísaha, kde ku potvrzení lži, anebo ku po
tvrzení toho, co slibujeme & přece- splniti nechceme,
Boha béřeme za svědka — nazýváme křz'voupřísahou.
>Vsoudua budeš přisahati, t. j po uvážení (po roz—
myslu) důležité věci. Není dovoleno tudíž bez dostatečné
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příčiny a bez rozvážení přisahati, neboli bez potřeby
lehkomyslně.
Nutno jest přisahati, neboli dostatečný důvod k pří
saze nastává tenkráte, když jsme k tomu od vrchnosti
vyzváni. — Hříchem jest bez potřeby přisahati, po
něvadž tím. dáváme na jevo, že si Boha nevážíme.
Příklady: lis-(m přísahal bez otřeby, když prvorozenství
své bratru slíbil postoupiti. — crode: přísahal bez potřeby
a bez rozmyslu, když pravil, že dceři Herodiadě všecko dá,
co bude žádati.

» I' sprawdlnostta máme přisahati, t. j. to, k čemu
Boha za svědka béřeme, musí býti něco spravedlivého,
dovoleného, nesmí to býti něco hříšného.
Hříchem by bylo na př., kdyby někdo přísahal, že bude
ke hříchu pomáhati, zlo konati, mstíti se a dobro opomíjeti.
Takovou přísahou se zavázalo oněch 40 židů, kteří přísahali,
že nebudou jisti a piti, pokud Pavla nezabijí. (Skut. ap. 23,11.)
Kdo takovou přísahu vykoná, nesmí ji plniti, neboť by se tím
dopustil nového hříchu.

Povinnost jest, abychom, když přisaháme, přísahu
splnili. Kdo tak nečiní, moha tak činiti, dopouští se
těžkého hříchu. ')

*389. Kdo přísahá hříšně?
Hříšné přisel/ta':
. lado přísahá bez potřeby;
. kdo přísahá křivě,
Glob“

. kdo ýřzsa/za', že něoo nedovoleně/zo“ učzní.

Ad 1. »Be'z potřeb)/< přísahá, kdo bez dostatečného
důvodu přísahá.
Když nám rozkáže zákonitá vrchnost, smíme při-“
sahati. Dále, když přísahou můžeme zabrániti veliké
škodě anebo veliký užitek způsobiti. V těchto přípa
dech jest dostatečný důvod k přísaze.
Bylo nutno, aby král Herodes přísahal. že slib svůj vyplní.>
——
Nikoli. Každému zajisté, aby uvěřil, že král něco vyplní,

stačí jeho královské slovo.

Ad 2. »Křz'včpřisa/za'a, kdo vědomě Boha za svědka
') Zde dlužno také varovati před lehkovážným potvrzováním
výpovědi slovy: »Bůh jest mi svědkem, na mou víru, na mou dušic atd.
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béře, ač ví, že, co přísahou potvrditi chce, pravda není,
nebo kdo nemíní splnili, co přislíbujo.
Kdo přísahá bez potřeby, dopouští se těžkého hříchu;
ale ještě těžšího hříchu se dopouští, kdo křivě přísahá.
Takový člověk chce, aby Bůh potvrdil jeho nepravdu.
Křivopřísežník ví, že, co chce přísahou potvrditi, pravda
není a přece 'béře Pána Boha za svědka, jako by si
z něho posměch tropil a ukázati chtěl, že se trestu
Božího nebojí. Křivopřísežník škodí sám sobě, poněvadž
na sebe svolává trest Boží, škodí bližnímu, proti němuž
svědčí a škodí také celé společnosti lidské, poněvadž
takovým způsobem bývá přísaha zlehčována a společ
nost lidská zbavena prostředku, kterým lze pravdu
dokázati. Proto bývá křivá přísaha i od světských
vrchností přísně trestána a Bůh trestá křivopřísežníky
často také již zde na světě. Stalo se mnohokráte, že
křivopřísežník ihned mrtev k zemi se skácel.
V německé obci, '; jejíž jméno jest .Sc/mnarsrtn'u, žil za mi—
nulého století člověk, který byv povolán před soud, ku přísaze
připuštěn nebyl. jelikož bylo o něm známo, že jest to člověk
zlý a podezřelý. Tu počal tedy přisahati sám svévolně,avzkřikl:
»Nejprvnější bouřka, která přijde, ať mne zabije, nemluvím-li
pravdu! Dvanáctého července r. 1745 strhla se bouřka, když
muž ten se čtyřmi dětmi svými v domě svém se nalézal. Blesk
se kmitl, rána zahřměla, a křivopřísežník ležel mrtev. Blesk
jej zabil. Děti zůstaly neporušený; dům však shořel. Lid byl
tak přesvědčen, že se tu soud Boží vykonal, a nechtěl mrtvolu
ani ku hrobu něsti.

_

jistý duchovní 2) povolán byl k nemocnému, který nemohl
mluviti, ale též () pokání ani slyšeti nechtěl, ač o sobě věděl.
Po dlouhém domlouvání kněze vztyčil tři prsty a položil je
na jazyk svůj. Byv otázán, jestli to znamená, že křivě přísahal,
přisvědčil. Na to bylo znáti, jak velice pobouřeno jest svědomí
jeho. a brzo skonal bez pokání!

Ad 3. Hříšné přísahá, kdo přisahá že něco nedovolené/zo
učiní, anebo něco dobrého nevykoná, co vykonati po
vinen jest. Ku př. když někdo přísahá pomstu nepříteli,
přísahá, že do smrti s někým mluviti nechce atd.

ŠSSO. Proč jest křivá přísaha hříchem _velmitěžkým?

Křivá přísaha jest hříchem velmi těžkým:

1. protože se jí Bů/z, nekonečná pravda,

ke lži;

') Brynych: >Katech. kázání< III. p. 117.
“) Ibidem p. 119.
'

_

za svědka vold
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2.

protože se ji lidská společnost zbavuje posledni/io pro—
středku, dopátratise' pravdy a ochránili právo a spra—
vedlnost.
Kdo křivě přísahá, volá Boha za svědka ke lži, t. j.

žádá Pána Boha, aby lež jeho za pravdu potvrdil,
anebo ho potrestal, nemluví-li pravdu. Takové jednáni
jest zajisté největší urážkou Boží. Buď se domnívá
křivě přisahající, že Bůh neví, že lže — a tím rnu

upírá jeho vševědoucnost, — anebo chce skutečně,
aby Bůh lež za pravdu potvrdil —ato jest nekonečná
urážka božské svatosti; anebo konečně se domnívá,
že ho Bůh nemůže a nebude pro jeho lež trestati —
a tím zase upírá Pánu Bohu jeho všemohoucnost
a spravedlnost.
'
Posleánz'prostředek, jímž pravdy dopátrati se snažíme,
jost prim/za. Teprve tehda. když nemáme svědka ji
ného ať osoby či listinného svědectví, smíme Boha
za svědka volati. Přísaha jest proto posledni prostře
dek k dotvrzení pravdy..Ale křivá přísaha odstraňuje
tento poslední prostředek ku hájení práva a pravdy.
Bez práva a pravdy nemůže však žádná společnost
lidská obstáti, a proto i světská zákony trestají křivou
přísahu jako veliký zločin.
Kdo se dopustil křivopřísahy, nestačí, aby se z hříchu
toho ve zpovědi vyznal, nýbrž povinen jest, všecku
škodu, kři'vopřisahou povstalou nahraditi, a to jak na
jmění tak na cti.
Varujte se zbytečného přisahání. ]en tehdy přisa
hejte, když toho od vás žádati bude řádná vrchnost,
nebo když přísahou budete moci bud' veliký užitek
způsobiti, nebo veliké škodě zabrániti.
*391. Co je slib?

Slib jo dobrovolná, Balm učiněná připověd; ble/ou
„točlověk podl lzřiolzomzavazuje,
milé/zo.

že zyleoná něco Balm

Čtyř věcí jest třeba ku platnému slibu:
1. Musí to býti dobrovolná přípověď, t. j. z dobré vůle
naší a po rozmyslu (bez všeho nucení a násilí) učiněná.
Jest třeba, aby přislíbující povinnost, kterou na sebe
slibem přijímá, jakož i všechny okolnosti, které s ní
spojeny jsou, znal; je uvážil a je splniti ochoten byl.
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2. Slib jest Bohu učiněná pi'ípověd'a nikomu jinému.
Neboť slibem chceme něco Bohu obětovati, Pána Boha
jakožto Pána všech věcí zvláštním spůsobem ctíti
a jeho moc nad námi uznati. Mohou ovšem ke cti
Rodičhy Boží, anebo něktcrého svaté/zo sliby se učiniti,
t. j. můžeme Bohu přislíbiti, že ke cti Panny Marie
anebo svatých něco Bohu milého učiníme.
3. Slib jest . . . . přípověd', kterou

se člověk pode

hříchem zavazuje, t. j. slibem béřeme na sebe novou
sv. povinnost, tak že pak přiznati musíme: »Hřích jest,
když jsem jí nevyplnil.<<
4. Slibem se člověk zavazuje, že vykoná něco Bohu

milého, t. j. něco dobrého, co Bohu příjemnějším
a milejším jest, než nevykonání toho.
Z toho patrno, že jest .slib něco více, než pouhý
dabiý úmysl. Kdo činí dobrý úmysl, také něco do
brého přislíbuje, avšak nebéře úmyslem svým novou
povinnost na sebe, tak že se hříchu nedopouští, když
úmysl nevyplní (když ovšem to,co si předsevzal, není
přikázáno). Kdo však činí slib, béře na sebe novou
povinnost, & dopouští se hříchu, když jí nevyplní.
Slib učiniti a nesplniti jest hříchem, neboť člověk
takový jest k Bohu nevěrný, nedostojí danému slibu.
Písmo sv. praví: »Když slib učinis' Hospodinu Bohu
svemu, nebudeš prodlevati splnili ho ,' nebo vyhledávací
bude toho Hospodin Bůh tvůj: a budeš-li mešhati,
(Jude tobe' počteno za hřz'ch.<<(V. Moj. 23, 21.)

Nastane-li nemožnost tomu, kdo slib učinil, splniti
povinnost svou, má se poraditi se zpovědníkem.
Slib činiti jest dobré a prospěšné, poněvadž se za—
vazujeme Bohu něco dobrého vykonati, a poněvadž
se slibem nutíme k dobru a tak vůli svou v dobrém
upevňujeme.
Příklady: Se zalíbením přijal Bůh slib arciotce Fukal/a, slí
bivšího jemu, že, navrátí-li se šťastně z daleké cesty do otcov
ského domu, ze všech věcí desátky Bohu obětovati bude.
(I. Mojž. 28, 20—22.)-——Nábožná Anna, matka proroka

.S'amzzelc,

učinila též Bohu slib: rHospodine zástupů, jestliže rozpomeneš
se na mne, & dáš služebníci své potomka pohlaví mužského:
dám jej Hospodinu po všecky dny života jeho.c (1. Král. 5.)
Hospodin ji vyslyšel & ona slib splnila. — V N0vém Zákoně
máme příklad na zbožných rodičích sv. jana Nepomuckého,
kteří zaslíbili nebezpečně nemocného pacholíčka Bohu, a vy
slyšení byvše, věnovali ho službě Boží. — Rodička Boží za
slíbila se Bohu ustavičným panenstvím. (Čl. 2.)
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Slib můžeme
na čas.

učiniti pro celý svůj život anebo
'

Až dosud jsme poznávali, co se zapovídá v druhém při—
kázání; nyní ještě v krátku, co se poroučí.

392. Co se porouči v druhém přikázání Božím?
V druhém přikázání Božím se paroučz'jméno Boží
svělz'tz'.

Ýme'no Boží svčtz'zi znamená je v úctě míti, je uctivě
vyslovovati.

*393. Kterak světime jméno Boží?
ýmu'no Boží sz'ětz'me.

když je uctivě v_j/slozrzg'cmea důvěrně z'zývdnw;
když Balza svobodně před celým světem v_ýzmívdme
a pro je)/zo slávu lzorlz'uw;
když skrze náležitou přísahu Balm za svědka bf'řeme,'

když učiněné sliby věrně plníme;
PHP—.W
lvl—*

když vůbec všecko ke cti Boží komínu-' (? obětnjťnze.

Ad 1. Zvláštní úctou ke jménu Božímu vyznačovali
se lsraelitzf. Jméno Hospodinovo »fř'c/za'ua/zajen nej
vyšší kněz jednou zu rok,odni smíření, směl vysloviti,
a vryté je nosil na obvazku čela, aby lid při pohledu
na ně se rozpomenul, že má jméno Hospodinovo
míti v uctivostí. Podobně

Činí i kněz při lTlŠl sv. i při

kázání. Zbožní lidé pi'i kázání slyšíce jméno ježíš
sklánějí hlavu. Imy ne sice pouze jedenkráte za rok,
ale přece jen někdy jméno Boží vyslovovati máme,
a to když se buď modlíme, anebo o Balm se učíme.
Učený jeden zkoumatel přírody vždycky smekl, kdykoli
slovo »Bů/lc vysloveno bylo. Naši zbožní předkové psávali
jméno nejvyšší bytosti vždy fz'ymem' velikými, nel) aspoň za
čáteční, první písmč bylo z-r/ílcc'.

Jméno Boží důvěrně vsývdme, když je vzýváme s dů—
věrou, že nám Bůh v tělcsných i duchovních potřebách
pomůže.'
Důvěrnč vzýval jméno Boží m. Al/bm—z Liguori. Když mu

správce časných záležitostí kláštera jeho oznámil, že došly
všecky potraviny, a peněz že rovněž není, šel do chrámu
Páně, vstoupil až na vrchní stupeň oltáře a klepaje na svato
stánek, řekl asi takto: »Pane ježíši, nemáme chleba! R07,
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pomcň se, že's řekl: »Hledejte nejprve království Božího a
spravedlnosti jeho, a vše ostatní bude vám přidanou (Mat.6,33.)
A hle! ještě ani nevrátil se z chrámu Páně, a již oznamoval
mu správce, že právě kdosi veliký dar klášteru přinesl. :; —
I my v potřebách, jako v nemoci, v nebezpečenství hříchu,
v hodince smrti máme Pána Boha vzývati.

Ad 2. Svobodná t. j. bez ostychu, bez ohledu zda.
to někomu vhod bude čili nic. Bolza svobodně před
cdým světa/z vyznávati znamená . z'šudo jej vyznávatí
kde to jest užitečno a kde toho jest ti'ebu.
Když za dob novějších nastalo :: (,'/ne' pronásledování kře—
sťanů, byl před \chodem každého úřadu na zemi položen
M15. Kdo vstupoval do úřadu a na kříž nešlápl, byl poznán
křesťanem a mučen. -\ tak0\ ých bylo množství \eliké.
l my zřetelně a jasně znamencjme čelo su': křížem Křížem
Páně zdobme příbytky, obce, náměstí, rozcestí. ať celý svět
ví, že jsme kierfam. Chce-li křesťanská dí\ka zdobíti hrdlo
své, nechť jest jí Lřz'ž, byť i zlatý neb ], ozdobou jedině mi—
lenou. Tím na první ráz pozná kaž ý, že jest znc'mnzačkou
j'šcz'še[(r/'..rta A konečně nekupujme rakví, nestavmc náhrobků
bez kříže. Největší slávou nebožtíkm- ou jest. že byl učení/zem

a (:'tztelom 7ežz'šc Krista. 2) — V katakombách
na hroby kře—
sťanů dávány nápisy: »Ín arm/o (YU/"JIMt. j. zemřel v po

líbení Pána ježíše
P7o slávu Boží lzorlz'tz'znamená všemožně se přiči—

niti, abychom Boha my i naši spolubližní dokonaleji
poznávali & milovali. Dokážeme to nejlépe, když vše—
likému hříchu budeme odpírati a se přičíníme, aby
víra naše rozšířena byla. (Sv. Václav. Sv. Vojtěch atd.)

»Ne nám Pane, ale jménu svému dej slávu,: napsáno
na prapory rytířských Templářů
Ad 3. ?ostlzfže náležitou přísahou Balm za svědka
běřeme, světíme jméno Boží, neboť tímto způsobem
vyznáváme slavnostně svoji víru ve vševědoucnost,
spravedlnost a svatost Boží.
Náležitá přísaha jest ta, když přisaháme, jak to Bůh
od nás žádá, t j. v pravdě, soudu a spravedlnosti. 3).
Ad 4. Když učiněna:sliby plníme, konáme něco do
brého; a skrze každé dobro jest Bůh ctčn. *) »Slíbil—li's

co
Hospodinu,
(Kar.
5,

neprodlc'vcj to splniti,a dí písmo sv.

Rodiče .S'i'. l/ojtěL/za položili ho, když ještě dítětem b\l a
na smrt onemocněl, na oltář Rodičk\ Boží a slíbili Bohu, že
1) Brynych: >Katech. kázáníx III., p. 79.
') Brynych: »Katech. kázání: III. p. 123.
*) Viz ot. *388.
*) Viz ot. *.').91.

—368—
ho chtěji, uzdraví-li se, věnovati stavu kněžskému. Slibu tomu
dostáli! A Bůh je odměnil, že syna jejich zde důstojnosti
biskupskou a slávou mučenickou ozdobil.

Ad 5. Konáme tehdá všecko ke cti Boží, když
všecko z lásky k němu konáme. »Všecko ke cti a slávě
Boží,<< volával sv. Ignác.
Modlíme—li se 1) veřejně, přijímáme-li svaté svátosti,

dáváme-li almužnu: nemějme při tom úmyslu nízkého!
Kdo se modlí, kdo dobře činí, aby byl chválen od
-lidí, aby měl slávu ve světě, ten ztratil zásluhu.
I při pracích svých vezdejších a při jakémkoliv díle
nemáme slávu Boží s 'mysli pouštěti. »Bud'to že jíte,
anebo že pijete, neb cokoli jz'ue'lzo činíte, všecko k slávě
Boží čí1žte.a (I. Kor. 10, Bl.) T j. i všední práci mů

žeme jako posvětiti, učiniti záslužnou u Boha, kdyžji
se zbožným úmyslem konáme. ?ak velz'ee nás zahan—'
bují naší předkové zbožní! Před jídlem i po jídle na
Boha vzpomínali, práci začínali a končili s Boltem!
»Pomá/zej Pán b'ůlzc sobě přávali. Jméno Boží vyslo
vovali při pozdravech; a tak všecko: pokrm, zdar
práce vezdejší, blahobyt a cokoliv jiného, všecko Bohu
připisovali.
V krátkosti zopakuj celé přikázání a pak zvolej slova:

Naučení. Vystří/zej se pilně ohavné/zo zvyku klítí
a přístí/latí! Vzývej raději í obzvláště v utrpení a poku
šení, nejsvětější jnze'na: _“7ežz's',Maria

a ?osef.

Ke'ž

jme'ná tato jsou poslední slova tvá ve smrtelném zápase!

O tretim přikázánim Božím.
Přechod: Vprz-e'mpřikázání se nám přikazuje, abychom Bohu
povinnou úctu vzdávali (zvláště vnitřní, v myšlenkách a sním),
v druhém se nám zvláště přikazuje, aby jméno Boží se uctí
valo, — tedy, abychom jej slovy ctili. Třetípřikázání velí nám,
abychom Boha ctili skutky, zvlášť abychom den sváteční .rvčtz'lz'.

394. lak zni třetí přikázáni Boží?
Třetí přikázání Boží zní: >Pomni, abys den sváteční

světil. <

Den sváteční jest onen den, v němž od všeliké
1) Dle Brynychových

»Katech. kázání: III. p. 122.
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práce těžké odpočíváme. Den sváteční snětztz'znamená
svatě jej ztráviti, tak totiž, jak to Bůh skrze církev
svatou nařizuje.

395. Co se porouči v třetím přikázání Božím?
V třetím přikázání Božím se poroučz' světz'tz'den Páně.

Den Páně nazývá se den, který je zvláště Pánu
(Bohu) zasvěcen, neboli kislužbě jeho ustanoven.

396. Který den je dnem Páně?
V none'm zákoně je dnem Páně neděle; ve starem
zákoně jím byla sobota.

Hned od počátku světa ustanovil Bůh v každém
témdni den, který k službě Boží a k odpočinku od
práce denní byl určen. Na hoře Sinaz'ske', na níž
ohlášeno jest desatero Božích přikázání, ustanovil Ho
spodin znovu sobotu dnem svátečním. Ustanovil pal;
v starém Zákoně sobotu, t. j. den sedmý za den sváteční
proto, poněvadž v tomto dnu, jak písmo sv. praví,
»"poněvadž v tomto dnu odýočz'nnla. ') Jako sám šest
dní stvořoval svět a sedmého dne odpočíval, tak i roz

kázal lidu Israelskému, řka: »Šest dnt' pracu/ati budeš
a dělatz' všecka díla svá. Sednze'lw pak dne, sobota,
Hospodina Boka tve'lzo jest. Nebudeš dělali žádné/to

díla v něm, ani ty, ani syn tvůj, ani dcera tz'á, ani
služebník tvůj, ani děvka tvá, anz' hovado tve', ani při
chozí, kterýž je z; branáclz tvýclzm (II. Mojž. 20, 9.10.)

Desatero Boží má i pro nový Zákon platnost, a
proto máme imy křesťané jeden den v týdnu světiti.
Od dob apoštolských jest dnem tímto neděle; proto
se v den tento křesťané již za dob apoštolských 2)
shromažďovali ku službám Božím. Čteme totiž ve
»Skntcz'clzapoštolských, že »křest'ane' se shromažďovali
ýrvnz'lzo dne po sobotác t. j. v neděli. (Skut. 20, 7.) “)'

(Sobota jest poslední, sedmý den v témdni, neděle jest
první den v témdni.)
') »Bált dokonal dne sedmá/to dílo sen!, a odpočinu! ode vše/to díla.:
(I. Mojž. 2, z.)

') Sv. Ignác, učeník sv. Jana Evangelisty,
raví: »Kteřz' ve
starých obřadech zákona žili, k obnovení naději se o rátz'oře, neslam'h'
již soboty, ale podle dne vzkříšení Páně žili.:
3) Srov. také Zjev. sv. Jana 1, 10 a I. ku Kor. 16, 2.
P. Davidka: Methodícký výklad nového katechismu.
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*397. Proč jest v novém zákoně dnem Páně neděle?
V novc'm zákoně je dnem Páně neděle:

1. protože Pán řešíš v neděli vstal z mrtvých,
2. protože v nedělí seslal Ducha svate'ho.
Z mrtvých vstání Páně a seslání Ducha svatého
jsou nejslavnější a nejdůležitější události v díle vy
koupení našeho. Neboť z mrtvých vstáním bylo celé
dílo vykoupení našeho dokonáno a stvrzeno, a po
seslání Ducha svatého vstoupila teprve církev na ve
řejnost. Obě tyto události staly se o jedné neděli.
Právem tudíž se světí v novém zákoně neděle.
Krásně to vykládá sv. Augustin: »Sobota byla dnem
odpočívání, nám pak jest tím neděle, jelikož pravé
odpočinutí nastane, až vzkříšenínaše dokonáno budet
Naše neděle jest tedy nejen dnem odpočinku vezdej
šího, ona jsouc dnem z mrtvých vstání Páně jest
obrazem onoho věčného odpočívání, jehož se dostane
těm, kteří vstanou 7. mrtvých v slávě a pak na věky

s Kristem kralovati budou v nebesích. ')
A římský katechismus praví: »Zalíbilo se církvi
svaté služby Boží a svěcení dne sobotního na neděli
přeložiti; neboť, jako svět na ten den nejdřív světlem
byl ozářen, tak přenesen byl život náš z mrtvých
vstáním Vykupitele z temnosti na světlo, proto nazý
vají ho sv. apoštolové dnem Páně dle žalmisty řkou
cího: »Toto jest den, jejž učinil Pán, radujme se a

veselme se v něm.:

Prvého dne řekl Bůh: »Buď světlou
též

Světlo

hrobu. —

světa

——ježíš

Kristus

Prvého dne

vstal

z temna

*398. Kterak světime neděli?
Aeáelz' svetí,me když od prací služebných odpočíváme,
predepsáným službám Božím obcujeme á bohnmz'le'
shnthý honáme.

Svěcení neděle vyžaduje na nás: 1. odpočívati od
služebných prací, t. j. abychom bez dostatečné příčiny
anebo bez skutečné nutnosti a církevního dovolení
služebných prací nekonali; 2. obcovati službám Božím
') Brynych: »Katech. kázaní- III., p. 127.
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a konati bohumilé skutky, t. j, abychom mši sv. a
možno-li i kázaní přítomni byli. ')
Bohumile skutky jsou skutky, které se Bohu líbí,
jimiž si nebe vydobýváme, na př. přijímání sv. svá
tostí, odpolední návštěva chrámu Páně, čtení nábož
ných knih, skutky křesťanské lásky, jako návštěva
nemocných atd.
*399. Co rozumíme pracemi služebnými?
Pracemi služeb/tými rozumíme takove práce tělesná,
které obyčejně vykonávají líde' služební a nádennícz',
řemeslníci á dělnícz tovární nebo jíní ali/nící jzm po
dobní.
K služebnýnzprácem náležejí na př.všechny práce polní,
jako: orati, síti, sázeti, obilí svážeti; práce domácí:
štípati dříví, mlátiti obilí; práce tovární a všech řeme
slníků, jako: krejčů, ševců, kovářů, zedníků, truhlářů
atd. Za starých dob pohanských všechny tyto práce
konávali služebníci (otroci); nyní ovšem v tom smyslu
lidí služebných není. Ale všechny ony práce, které
otroci (servi) kdy konávali, až dosavad pracemi slu
žebnými se zovou.

400. Co se zapovídá v třetím přikázání Božím?
V třetím přikázání Bažím se zopovídá :
. služebná práce v neděli bez potřeby nebo bez řádné/zo
církevní/zo dovolení;
_io všecko, co neděli znesvčcztjr nebo světiti jl překáží, na
příklad.- nestřídmost a rozpustí/tí Izry, lzříšne'radovánky
a jine' věci podobne.
H

Ad 1. Vedle služebných prací jsou ještě jiné za
pověděny, které nejsou služebné, ale pro okolnosti
své (hluk na př.) služby Boží ruší Na př. honba,
dražby, trhy, soudy atd.
Pokrmy vařiti, dobytek krmiti, nádobí mýti, —
zkrátka: vykonávati v neděli, čeho jest nevyhnutelně
každý den třeba, co ani před nedělí se vykonati, ani
přes neděli se odložiti nemůže, —-jest dovoleno. Tak
na př. pekaři pekou

v neděli, řezníci sekají maso,

') O svěcení neděle poučuje nás druhé církevní přikázání.
_4

*

kupci prodávají věci, kterých lidé v ten den potře
bují.
Od služebných prací se rozeznávají práce duševní;
na př.: čtení, počítání, psaní, kreslení, hra na housle,
klavír, atd. Práce tyto jsou dovoleny, i když za vyko
nání jich jsme placeni.
Služebná práce jsou v neděli proto zakázány, po
něvadž chce Bůh, abychom jemu sloužili. Ve Starém
Zákoně bylo znesvěcování dne svátečního (soboty)
přísně trestáno. V den sobotní neměl lid na poušti
ani manny sbírati; týž den též manna nepadala
jak mnohem dokonaleji měli bychom_my, křesťané
neděli světiti! Svěcením neděle vyznáváme veřejně víru
svou. Kdo ani v neděli na Pána Boha a na spásu
duše své nevzpomíná, kdo neděle nesvětí, spouští se
ponenáhlu docela Pána Boha a bývá pak živ jako
bez Boha. Práce, které se konají bez potřeby v ne—
děli, nebývají požehnány, nepřinášejí užitku, ale bý
vají ku škodě duši a často iku škodě tělu. l přísloví
naše praví: »Kda :; neděli vydělává, mno/zem více 1770
dělá?/tí.!
Jistý kupec navštívil známého dělníka v neděli, a káral ho,
zastihna jej při práci. njsem bídák, mílý pane,: omlouval se
dělník, »musím i v neděli pracovati, jinak bych neměl cojísti.:
»Není divu, žes chuďasem, : odpovídá kupec, »kterak ti má
Bůh požehnati, když mu čest běřeš a v neděli pracuješ? Víš
co, učiním s tebou smlouvu. Zanech práce v neděli a ve svátek.
svéť tento den, jak na křesťana sluší. Za půl roku přijdu opět
a nahradím ti škodu. kterou utrpíš, nebudeš- li v neděli pra
covati.c Dělník přislíbil, že tak učiní. Po pěti měsících dostavil
se kupec, jemuž se řemeslník pochlubil, že se zachoval dle
jeho rady. »Nuže, kolik ti mám vyplat1t1>c tázal se ho kupec
»4m"lzale'r'e,. volal radostně dělník, »svěcení neděle nezpůsobilo
mi žádné škody, nýbrž požehnání mi přineslo; před 5 měsíci
neměl jsem tolik, abych si krávu mohl koupiti, a přece jsem
pracoval každé neděle, a nyní jsem si koupil kravička, ač
v neděli nepracují. ')

Naopak slibuje Bůh těm, kteří světí den sváteční,
i zde požehnání. (Ill. Mojž. 26, 2) Naši předkové
říkávali:

»Svět' svátek, post" se :) páte/%, nebude ti

statek krámě. : -)
Kdyby však služebná práce byla nevyhnutelna, tak
že z nevykonání jejího velká škoda by povstala, není
') Albán Stolz.
') jak. Proch. 11. p. 150.
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hřích práci takovou v neděli vykonati. Případ ten na
stává:
]. když to žádá čest a sláva Boží, na př.: zvoniti, sta
věti oltáře o Božím Těle, věnečky víti, kostel zdobiti,
2. žádá-li to bla/zo vlastní, anebo bližní/zo. Kdyby
na př. hoře'o, povodeň přišla a pod., vtěch případech
jest dovoleno i v neděli hasiti a majetek před povodní
zachraňovati. Nebo náhlé onemocnění, pohřbívání,
nebo jakékoli nenadálé neštěstí. Písmo sv: praví:
»Který bude z vás člověk,jenž by maje jednu ovcí, a
ta kdyby upadla do jámy :) sobotu, zdaliž nedosáhne
a nevytálme jí.-“ Zdaliž není člove'le mnohem lepší
nežli ovce? Protož slus'z' v sobotu dobře činiti.: (Mat.
12, 11. 12.)

3. Žádá-li to zřejmá nutnost na př.oběd chystati, obsta
rávati službu poštovní, telegrafní, železniční, vojenskou,
policejní, jakož ikonati práce takové, jichž na př.
'v některých průmyslových závodech beze značné škody
přerušiti nelze (v železných hutích, cukrovarech, ně
kterých továrnách atd.)
Služebná práce mohou se v neděli vykonávati, má
me-li k tomu církevní/zo povolení, kterého nám řádná
vrchnost duchovní udělitimůže. Papež pro celou církev,
biskup pro svoji diecési, farář pro jednotlivé případy
" ve své osadě. To se Stává zvláště za doby sklizně,
když není pohody atd.
Kdo bez nutné příčiny neb bez dovolení duchovní
vrchnosti pracuje, hřeší; ale hřeší i ti, kteří 'a neděli
pracovali nechávají &práce od svých podřízených vy
žadují.
Ad 2. Slušní zábavy jsou v neděli dovoleny; křesťan
se jich smí súčastniti, když byl dříve službám Božím
přítomen. Nestřídmost však, rozpustilé hry, hříšné
radovánky a jiné věci podobné příčí se úctě Boží a
svěcení neděle a proto dovoleny nejsou. Neboť jestli
tyto věci idne dnešního jsou zapověděny, tím víceje
hřišno v neděli se jich dopouštěti. Tak na př. do ho
stince jíti, jest dovoleno, ale v hostinci se opiti, anebo
celou noc popíjeti, jest hříšno. Výlety, maškarní prů
vody pořádati v čase služeb Božích v neděli, jest
hříšno. Den Páně zábavami těmi se znesvěcuje, neboť
se jimi dává pohoršení, modlitby se zanedbávají a
služby Boží nejedenkráte ruší.
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ŠÉ40I. Co nás má zvlášť odstrašovati
dělo?

od znesvěcováni ne

Od znesvčcovaní neděle ma' nás zvláš/' odstrašovati :

.' bazen časných í věčných trestů, jimiž hrozil Bůh m
šitelíem soboty,
myšlenka, jak trestu/zadna jest, po s'estzdennzjze'čzo telo
ani jednoho dne nevenovali jbe'čzo a'uši,
lo
o.“
D—l

když člověk de./z Páne sm sve'enje,

+“

. zelí/cost pohoršení,

jine" k tomu svádí neb i nutí,
jiní smutne"následky snesvěcova'níneděle, jako: ztráta
Božího požehnání, zpustnntí srdce, „nav/zz úpadek lzds/e'
společností.

Ad 1. Ve starém Zákoně máme mnoho' příkladů,
jež dotvrzují, jak Bůh rušitele soboty trestal. V III. knize
Mojžíšově (26, 16—25) praví se na př.:

»Nebmlete-lz'

světití svátků, navštívím va's rychle chudobou.

Na

darmo budete síti semeno . . .drz'm beim nebe s vrchu
jako železo a zemí měděnou, nevydá :me mody ani
stromove vydají ovoce. l/edm s/za'lí pole vaše, a klapa
bítí zničí úrody vaše. Ador, hlad a nemoci hub./ti budou
va's. Požár stráví domy vase a vše, co jste nashro
ma'ždzlí v ních<< A jinde: Ostří/zejte soboty me',
nebo svata' jest va'm. kdož by ]! poskvrml, smrtí umře:
kdo by dělal v ní dílo, zahyne duše jeho . . .v—(ll. Mojž.
30. 14.)
Ze hrozby vyplnil, vidno z následujícího: Když byli lsraelité
na poušti potkali se s mužem, který v sobotu dří\í sbíral
Chopili ho a předvedli jej před Mojžíše a Arona. Tito jej za
vřeli do \ězení, poněvadž si rady nmědčli, co mají s ním
počiti. Tu pravil Bůh k Mojžíšovi: »S/mti a! mm'e človek tea,
are/If //o ukamenuje vs'eeken mír/lip vne sa rtu/ti. v ([V. Mojž 15,

32—
—35.) Israelité uposlechli a skutečně jej ukamenovali

V novém Zákoně sice neustanovil Bůh pro ty, kteří
neděle nesvětí, trest smrti, ani nehrozil časnými tresty,
ale poněvadž je Bůh tentýž nejvýš svatý a spravedlivý,
jako v starém Zákoně, máme se i my obávati, že na
nás sešle přísné tresty, nebudeme-li svčtiti neděle.
A pozorujeme-Ii, že neúrodou, krupobitím, lijavci,
suchem atd. tu nebo onu krajinu Bůh navštěvuje,
snad to jsou tresty za znesvěcování neděle.
ještě více nás má odstrašovati od znesvěcování ne
děle strach před věčnými tresty. Neboť jak z důleži

..,..
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tosti přikázaní toho, tak z přísných trestů, jimiž po
trestal ty, kteří soboty znesvěcovali, poznáváme, že
hříšník takový se dopouští smrtelného hříchu, a každý
_ hřích smrtelný neboli těžký následuje věčný trest.
Ad 2. Ve všední den pracují lidé, aby si zaopatřili,
čeho jim k zachování tělesného života třeba. Má-li
však duše větší cenu nežli tělo: zda není trestuhodno,
abychom o ni ani jediného dne nepečovali? Lidé
oblékají také v neděli lepší, tak zvaný sváteční oděv,
požívají lepších pokrmů, očišťují k neděli sebe, svět
nice, nářadí atd. To nám vše připomíná, že mají také
duše své očišťovati svatým pokáním, ozdobovati ji
konáním křesťanských skutků, přijímáním nejsvětější
svátosti Oltářní atd.
Ad 3. Znesvěcovatel neděle dává pohoršení, t. j.
příčinu ku zlému, neboť jiní vidouce jej, následují ho
v nezachovávání nedělního klidu. Ještě většího po
horšení se dopouští, kdo jiné k znesvěcování neděle
svádí mb nutí, jako na př. když páni nebo zaměstna
vatelé nutí své podřízené, služebnictvo, učně, tovaryše
atd. k těžké práci v neděli, nebo nedovolí jim služeb
Božích se súčaslnz'tz'. Podobně hřeší, kdo jiným radí,
je svádí a láká, aby místo návštěvy chrámu Páně šli
na výlet.
Ad 4. Některé tresty, jež Bůh na znesvěcovatele
nedělí sesílá, jsou:
a) Ztráta Boží/zo paže/mání, t. j. hříšník takový
ztrácí oné milosti, která veškero přičinění lidské ku
prospěchu těla i duše řídí. 1)

b) Zpustlost srdce, t. j. srdce člověka takového jest
otupěno ku konání všelikých skutků dobrých; člověk
zapomíná, k čemu jest stvořen, touží a snaží se shro
mažďovati věcí pozemských, žene se tam, kam jej
vášeň jeho žene -— padá tak ze hříchu do hříchu.
c) ;Vmwzz' úpadck lidské společnosti, t. j. kde se
svěcení neděle zanedbává, tam k hříchu tomu přistu
pují hříchy a nepravosti jiné, tak že ve společnosti
takové mizí pořádek, právo, úcta před zákonem a zá
konitou vrchností. Za tou příčinou vidíme. že i stát
v úřadech neděli světí & svěcení neděle izákonem
svým nakazuje a toho, kdo klid nedělní ruší. tresce.
Slyšte příklad! Otec měl sedm tisíc zlatých; šest z nich
[) Viz otázku 400 (příkladyl)
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daroval svým dítkám a toliko jeden si ponechal. Ale
podarovaní synové vzali otci isedmý tisíc. Nebyla to
nevděčnost? A hleďte! Bůh nám také daroval 6 dní
pro naše pozemské záležitosti, a jediný den k službě
své ustanovil. Kdo mu i tento den béře a ho nesvětí,
jedná nevděčné. Proto si zapamatujte slova
naučení: Svět den Páně vždycky svědomitě, aniž se
ziskuclztivosti nebo lebbovážnosti neděle znesvčcuj! »Bůlz

ti dává šest dní a sobě ponechává jeden toliko den
v te'mdni, a ty máš tak málo úcty k Pánu, že mu
ani toho dne nevěnuješ cele'lzo,nýbrž jej záležitostmi
světskými znesvěcnješ.: (Sv. yan Zlatoústý.)

O čtvrtém přikázání Božím.
Přechod: Na druhé kamenné desce .Moj'ísově bylo sedm
přikázání napsáno; z nich se učíme povinnostem k bližnímu
a k sobě samému.
Mezi všemi lidmi jsou nám nejbližší naši rodiče, proto první
přikázání na druhé desce nás učí, jak se máme chovati k ro
dičům, anebo jejich zástupcům Již tedy " umístěnípřikázání IV.
na nejpřednějším místě desky druhé patrna jest důležitost jeho.

402. Jak zni čtvrté přikázání Boží?
Čtvrte' přikázání Boží zní: »Cti otce sve'lzoi matku
svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi .
V tomto přikázání se především velí, abychom otce
a mat/zu ctz',li t. j. abychom si jich vážili což vždy
dokážeme úctou, láskou a poslusnostt k nim.
jak to učiníme, o tom nás poučuje následující otázka.

403. 60 se porouči ve čtvrtém přikázání Božím?
Ve čtvrtém přikázání Božím se poroučí rodičům pro
kazovatz úctu, lásku a poslušnost.

Prokazovati úctu rodičům znamená, ve svém smý
šlení, mluvení a jednání tak se k nim chovati, aby
bylo patrno, že se obáváme je jednáním svým za
rmoutiti. Proto je musíme uctivě pozdravovati, před
jinými lidmi o nich dobře mluviti a ničeho nepočínati,
pokud bychom se s nimi neporadili. Neboť čest dětí
jest čest rodičů, a moudrý syn jest radostí otce svého;
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zlý, neboli nešlechetný zármutkem a hanbou matčinou.
Již samo slovo »atec<<a »matkac mají nám posvátný
zůstati, neboť i Sám Pán Bůh užívá slov těchto, aby
Svou nesmírnou lásku ku všem lidem najevo dal, a

-chce,abychom jej i my tímto sladkým jménem »Oter
jmenovali; přislíbuje pak, že nám ničeho neodepře,
právě tak, jako matka dítěti svému. Proto volá skrze
proroka Isaiáše: »Zdalz'ž se může matka zapammoutz'
nad nem/zwňátkem svým, aby se nes/itavala nad synem
života svě/zo? A byť ona se zapomenu/a, já však m'
zapomenu se nad tebou.: 49, 15.
V našem století stalo se zvykem, rodiče své oslovovati
slovem »tya; jenom v některých krajinách shledáváme, že děti
se svými rodiči takto nemluví. Při oslovení »tyc má nejmenší
výklad ihned a téměřnevyhnutelně nádech kamarádstw A přece
' úcta k rodičům jest základem všech dětinných póvinností, jest
duší vděčnosti a dětinné lásky. Sv. Petr Mayra/og ') praví:
>Vezmi slunci paprsky, a nebude svítiti; odděl potok od pra
menu, a nebude téci; utni smetev od stromu, &uschne; odděl
'úd od těla, a úd bude mrtvý; vezmi (fitku úctu k radzčzž'm,a
'1/3, nebudz. dz'/lem., nebude .ryncm, nebude dle/0110!- Církevní

tento

učitel chce tím říci: »Jako není paprsku bez slunce, potoka
bez pramene . . . tak není vděčného dítka —-syna nebo dcery,
——
které by rodiče své nectilo.u

(řkm pak máme rodičům prokazovati nejen, pokud
dětmi jsme, nýbrž po celý život svůj. I kdyby rodiče
nebyli vzorem ctnosti pro své dítky, přece zůstane
otec otcem, t. j. živým obrazem Otce v nebi, — a
matka matkou, t. j. milostnou a dojemnou představou
božské Prozřetelnosti, — a tudíž zasluhují naší úcty.
Příklady: l'abzzíšdal synu svému toto napomenutí: »Synu
můj, když vezme Bůh duši mou k sobě, pochovej tělo mé.
Matku svou měj v uctivosti po všechny dny života jejiho;

nebo pomni, jaká ajak veliká nebezpečenství trpěla pro tebe!
.a když i ona umře, pochovej ji podle mne-!
_“tarr/egvptrký. Po krátké rozmluvě s bratry svými tázal se:
»Ještě-l-i živ jest otec můj: > A uslyšev, že žije, zvolal radostně:
»Pospěšte a přiveďte ho ke mnčc. A když pak otec k němu
přijížděl, jel mu naproti, vyskočil z vozu, objal jej, a samou
radostí až plakal . .. Pak představil otce králi, a vykázal mu
— tomu chudičkému druhdy pastýři, — nejkrásnější kra'inu
egyptskou, Gem/z zvanou, za obydlí. — I když byl tedy org/'
první po králi, a otec jeho hladem přiveden byl k holi že
bráckc, 7 nepřestal ho dobrý Yai-cf ctz'tr.2)
Xníl Šalomoun. Když jedenkráte k němu matka jeho Beth
sabé šla, aby mluvila s ním a Ador/idiom, »povstal král a. šel

') St. Chrysol. in March. hort. past.p
)) Viz můj »Krlta/nrmmu'uji/kladná: str.763. (Benedikt XIV.)
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jí vstříc, a pokloniv se jí posadil se na stolici své: a posta
vena jest stolice matce králové, a posadila se po pravici jeho.<
(3. Král. 2. 19.)

Rodičům lásku prokazovati znamená, jim vše dobro
[JřáZz'ajen v tom míti zalíbení a to činiti, co se ro—
dičům lz'bz'.Zvláště dokážeme lásku k rodičům vděčností
svou, Ízorlz'r/ou modlitbou za ně, dobrým chováním a
podporováním v jejich starobě & nouzi: »Syrzu, ujmi
se :! stáří otce svě/zo, a nezarmucuj Izo ? životě jakou
(Sir. 3, 14.)
Dítky mají rodiče své milovali i tehdy, když jsou od nich
[raní/ly: trestem zajisté chtějí rodiče dítky své k dobru při
vésti. alle/la try/láníděli.-:jwkla.< Otec, který zlé dítko své ne
trestá, podobá se ÍÍe/ímu. »lx'do šetří mot/_v,„aniz/Mi „r)-na„ma'/to,
ale kdo jr.:/' miluje, :) ča: lzo [ruce,—': dí Písmo sv.

Nejkrásnějším příkladem dětinné lásky k rodičům jest Pán
7ežz'š, který i na kříži byl pamětliv matky Své a na důkaz
lásky Své ji doporučil ?aimw'.
Vypravuje se nám o (:(ífíC/Í, že sestárlé vychovatele své
vděčně ošetřují. Seslábne-li starý a ztratí ve stáří peří své,
obklopí ho mladí a svým peřím zahřívají ho, snášejí ochotně
pokrm a vyživují ho, ano vyzdvihují a na křídlech svých _ho
nosí.: -—Zdaž nás to nenabádá, abychom i my sestárlé rodiče
své ošetřovali a v nemoci je obsluhovali?

Konečně mají děti rodičům poslušnos/ prokazovati,
t. j. vůli jejich plniti a to vždy, leč by něco zlého a
protizákonného poroučeli. Písmo sv. praví: »Synové,
poslouchejte rodičů ve všech věcech; nebo to jest libé
Pánuc! (Kol. 3, ZO.)
Příklady:

Íra'k. — 704-157"
egyptský.

— NejdokOnalejším

pří

kladem poslušnosti k rodičum jest Pán ježíš Sám; čteme
o Nčm v Písmě sv.: »Byl rodičům mým rodddnu

Ačkoli rodiče u dětí svých jsou zástupci Boží, přece
mohou se mýliti, chybovati a hřešiti._ již častokráte
se přihod:lo, že rodiče dítkám svým něco přikázali,
co bylo proti přikázáním Božím, na př., aby lhaly,
dříví z lesa kradly., nepostíly sc atd. V takovém pádu
řekněte: »Milený otče, milená matko, to nesmím činiti.
Co by tomu říkal Pán Bůh, kdybych to činilš. Zde
platí slova Písma sv.: » Více sluší poslom'lmtz' Balm,
než lz'a'z'c.(Skut. 5, 29.) Tak neměl také Yakub upo
slechnouti rady matky své, když jej ku lži sváděla, a
raději svrchovaného dobra pozemského
totiž po
žehnání prvorozencova se zříci. Právě tak _S'alomc;to
bylo ovšem krásné, že měla důvěru k matce Herodium"
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ají se o radu tázala, avšak že ji uposlechla a žádala za
hlavu sv. Yana, bylo hříšné a od ní velice kruté. .St'.
Barbora si nechala raději hlavu stíti od svého otce.
než aby jeho mrzké rady, — Krista zapříti a pohan
ským bohům obětovati, - uposlechla.
Povím vám jeden příklad ze života:
V jistém l) francouzském městě připravoval se S\n vzneše
ných rodičů k prvnímu sv. přijímání. V rodině panoval hříšný
zvyk požívati masité pokrmy i v postní dny. Školák vyznal
se z hříchu, & zpovědník ho poučil, kterak se budoucnť;
v tom ohledč jako křesťan má zachovati. \' příští pátek
přišlo opět maso na stůl a podáváno i školákovi, který se
slušně poděkmal. Na otázku, proč nejí odvolal se na přiká
zání církevní a prosil, že se spokojí s kouskem chleba. Roz
hněvaný otcc nařídil mu, aby za trest celý clen zavřen zůstal
a ani sousta chleba nepožíval. Školák se podrobil trestu bez
oclmlouvání. Matka chtěla mu pot 'mu něco k jídlu podati
a předstírala mu jeho vzdorovitost proti vůli otcově i její

ale
podivila,
se takto:
mnejak
bylse
otec
poručil slýšíc
činiti dítě
něcoospravedlniti
dobrého, ochotně
bych»Kdýb\i
to byl
\ykonal; nečiním ničeho ze v7doru. Když mi otec poručil
po celý den zůstati zde bez jídla, chci ho \ tom úplně po
slechnoutí. Odpust' tedy, milená matko, že tentokráte nemohu
t\é dobroty užití a podávaných mně pokrmů od tebe přijati.
neboť chci dle rozkazu otcova se zachovatia. — Matka pohnuta
příkladným chováním dítěte, oznámila to slzíc otci, jenž
sám pohnut & zahanben, zavolal syna a obejmuv ho, tázal se.
kdo mu udělil takovou dobrou radu. _=\_
slyše, že to učinil
zpm-ědník, zašel hned k němu prose ho, aby ho i s manžel
kou přijal mezi 5\é kajicníký. < —

404. Proč mají děti svým rodičům prokazovati úctu, lásku
a poslušnost?
Děti mají svým rodičům p; okazovati úctu, lásku
a poslušnost, pmío;o rodiče zastupují u dčtzmzsfo Boží
a jsou po Balm největšzmz'jejich dob; odíncz'.
[\odz'čo-zastquzg'í u dětí místo B ží, to znamená, že
Bůh rodičům děti daroval a jim je svěřil a tím že jim
i Svou otcovskou moc a péči o ně předal, aby děti
vychovávali, o tělesné i duševní blaho jejich se starali
a pro nebe je vychovali. První lidi Adama a Evu po
učoval sám Bů/z. ]ich dítky však již tak nepoučoval
& nevychovával; nýbrž ustanovil. aby rodiče jich je
poučovali & vychovávali. Rodiče tedy zastupují Pána
Boha, jsou zástupci Boží. Z toho patrno, že co rodiče
dle'vůle Boží nařídí, že jest,to vlastně nařízení, neboli
') Okáč III., p. 130.
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rozkaz Boží; proto mají děti rodičům prokazovati
úctu, lásku a pošlumost.
Rodiče jsou

po Bo/zu největšími

dobrodz'nci “svýc/z

dětí, t. j. po Bohu jim prokazují nejvíce dobrodiní:
Vše co mají nebo čím jsou děti, mají od svých rodičů;
svůj život, výživu i vzdělání mají od nich.
Pomyslete jenom, co každý z vás rodiče stojí! Vezměme
toho nejchudšího z vás a dejme tomu, že strava, šaty, prádlo
a ostatní věci, jež mu rodiče dávají, stojí denně 10 haléřů
Měsíc má 30 dní, -— tedy měsíčně platí za své dítě 300 ha
léřů : 3 koruny. — Rok pak má 12 měsíců; zaplatí tedy v nich
rodiče 36 korun. Dejme tomu, že tomu nejchudšímu chlapci
z vás jest 11 let; musili tedy rodiče za něho zaplatiti 396 K.
jak veliká to částka peněz, a přece jsme počítali jen 10 haléřů
na den! Což teprve když rodiče musí platiti třikráte, čtyři
kráte . . . tolik? Přimysleme si k tomu ony mnohé a obtížné
práce, jež matka naše pro nás byla podstoupila, ba mnohdy
celé nocí u lůžka našeho probděla, dále onu všecku lásku.
starosti a mnohdy ústrky — zdaž ztoho nepoznáváme, že
rodiče jsou našimi největšími dobrodinci na světě? Proto jsme
povinni jim vděčni býti.

405. Kdy-se prohřešuji děti proti úctě rodičům svým povinné ?
Děti se pro!:řošzg'z'proti úctě rodičům svým povinno:

kdyš rodiči pohrdd/z' nebo se za ně stydí;
když o nic/: zle mluví nebo se jim posmívají;
susvs

Íedyž se k nim hrubě nebo zpumč olzooajz'.

Ad 1. Někým pohrdali znamená hrdě se k němu
chovati, t. j. dobře o něm nemysliti, a jak svou řečí,
tak i svým chováním hrdost ukazovati.
Příklady: Ofm'a Fínea, synové nejvyššího kněze židovského
l/cli-llo, pohrdali všemi otcovskýrni radami, a proto je Hospo
din smrtí ztrestal. — I kdyby dítko na otci svém skutečně
vady, chyby nebo poklesky pozorovalo, nesmí proto jím po
hrdali, nýbrž spíše je omlouvati a za něho se modliti. — Jistý ')
věhlasný básník měl za své postavení jedině děkovati pečli
vému .otci svému — chudobnému řemeslníku. Otec jeho ne
šetřil ani peněz, ani námahy, vše, co mohl, synovi dal. Když
pak syn jeho dosáhl básněmi svými věhlasného jména, pozval
ho jeden vznešený pán k sobě s prosbou, aby přednášel
báseň svou ve společnosti znamenitých osob hlavního města.
Mladistvý muž přijal pozvání. Radosti naplněný otec vyprosil
si bez vědomí syna přístup do vznešené oné společnosti.
Sotva počal básnik přednášeti, již zněla pochvala ze všech
stran, ano i sám hostitel přiblížil se až k němu ;! objal ho
na důkaz spokojenosti .své. A v tom okamžiku blížil se též
1) Dle »Okáčec Ill., p. 41.
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z kouta sálu stříbrovlasý stařec se zaslzeným zrakema s ote
vřenou náručí, aby syna svého též objal; tento ale zočiv
ho, odvrátil se od něho, _,áo/u'dljz'm. Všeobecná však nevole
a hana zavzněla sálem, jakožto pravá odplata za pohrdání
synovo dobrým otcem. — Proto výstražné volá Pixma .ro.:
>Oko, které se posmívá otci a polu-dá matkou svou, ať
vyklinou krkavci, a snědí je mláďata orlícec. Přísl. 30. —

Za rodiče se stydět: znamená, hanbiti se za to, že
jsou oni naše rodiče & dokazovati to i skutky. Tak
na př., když se děti stydí za to, že rodiče jejich jsou
chudí, z nízkého rodu, stářím & nemocí ve tváří a na
údech porušení a t d.
Ad 2. O rodičích slo mluz/z'tz'znamená, špatné věci

o nich vypravovati; chyby jejich, zlé náklonnostíasla
bosti odkrývati; je snížovati, anebo je dokonceo čest
připravovati. Písmo sv. volá: »Kdož by zlořečz'l otci
svému, neb matořz', smrtí ať umře. (3. Moj. 20.) Platí-li
o našem spolubližním vůbec: » eho nechceš, aby ti
jiní činili, nečiň i ty jima, — v jak plné míře to te

prve platí o našich rodičích!
Rodičům se posmz'vatz', znamená žert si z nich tro
piti, po nich mluvíti, je směšně v řeči i v činech na
podobiti. »Oko, kteréž se joosmz'va'otci a pohrdá matkou
svou, af vyklinou Ízr/eavoz',a. „mědí je mládžzza orlice.:
Přísl. 30.
Příklady: Syn Noemův C/mm vypravoval posměšně bratřím
svým, jak otec obnažen v staně odpočívá.

Ad 3. K rodičům hrubě nebo zpurně so clzovatz' t. j.
řečí nebo skutky. Na př. když s nimi hrubě mluví,
anebo s nimi vůbec mluviti nechtí a nemluví; nebo,
když rodiče sestárli, &děti jim výživu (výměnek) zkra
cují, nebo nechtí dávati. Zvláště velký by byl hřích,
kdyby děti na rodiče své zlovolně ruky vložili.
Povím vám příklad:
Byl ') nevděčný syn; měl starého, nemocného otce, jenž
mu celé jmění své odevzdal. Syn však nechtěl míti churavce
v domě i dopravil jej do nemocnice. Otec poslal syna ještě
za poslední milost prosit, aby mu aspoň dvě prostěradla dal,
by na nich mohl umříti. Zatvrzelý syn vyhledal dvě stará,
rozedraná, a dal je synku svému, aby je otci donesl. Malé
dítě však před svým otcem jedno schovalo a toliko druhé dědu
nésti chtělo. »Proč neneseš oběPc tázal se mladý otec malého
synáčka? »Proto,: chlapec mu odpověděl, »abych jedno také
pro vás měl, až budete starý < — Zdaž se otec nezastyděl.
.. ') Slomšek: »Sedmero bolestí'Marie Pannyc, p. 12.

Jiný: V jednom ') domě hil syn starého otcc svého. Syn
uchvátil otce a k prahu jej přivlekl. Otec zvolal, řka: »Synu,
ty zlosynu, stoj! Právě až sem dotáhl jsem já zemřelého otce
svého. Dovlečeš-li ty otce svého k prahu, vyhodí tebe děti
tvé přes práh. . — Písmo sv. volá tudíž výstražné: »Rdo b_\
.rlo/eč/l otci .r:re'mu, „co matce, .mulí of mine: (II Moj. ?i, 17.)
Almo/ou vzbouřil se proti otci svému, králi Davidovi.

*406. l_(dyse prohřešuji děti proti lásce rodičům svým po

vinné.9

Děti se pro/zřešzg'z'proti lásce rodičům szým povinné.
. když na mdzčc newážz' nebo jim de'/io př",e]z
kdy.-čje zamaucuj'z nebo 1:7chst

. když jima ?; potřebách nepomáhají nebo křehkostíjejic/z
trpělivě nesnášejí;
. když se za ně nemoci/í.

(.leJ—A
-P—

Ad 1. Na rodiče m'vmžz'ti, t. j. nemilovati je, hně
vati se na ně. Rodičům zle/zo přáli znamená přáti jim,
aby je něco zlého stihlo, špatně se jim vedlo, jako
na př., aby je bída stihla, nebo aby onemocněli atd.
Ad 2. Rodiče zamzucoonti, t. j. dělatí jim zármutek,
bolest, lítost. Rodiče kněz/ati znamená zaviniti, že mají
hněv, nad naším jednáním jsou roztrpčení a naříkají.
Příklady: řasa/bm? ora/ří zarmoutili svého otce Jakoba.
Zabili kozelce, smočili ]osefovu barevnou sukni v krvi, poslali
ji otci a vzkázali mu: »Tuto sukni jsme nalezli. Pohleď, jestli
to sukně syna tvého, čili než: Otec ji hned poznal a zvolal:
»Suknč syna mého jest, zvěř divoká sežrala mého ]osefau
Bolesti jsa plemožen. roztrhl pak roucha svá, oblékl se
v roucho smutečné a oplakával za dlouhý čas syna svého.
Ishromáždily se všecky děti jeho, aby ukojily bolest jeho.
Jakob však nechtěl se dáti potěšiti, ale řekl: »Sestoupím
k synu svému s pláčem (lo hrobulc
.

Ad 3. Rodičům ?; potřebách

zzepomá/zátz' —nepomáhati

jim tehdy, když jich (dětí) pomoci potřebují. Na př.
v nemoci, nebo když je nějaké neštěstí stihne. (Viz
příklad u otázky: 403.)
Křehkasti jejich trpělivě nesnášejí, na př. tělesně.
když jsou krátkozrací, ruce jejich se třesou, jsou slabí
a neduživí nebo duševní, když jim rozum slábne, hned
všechno nepochopují. Jak často jsou děti v těch a
podobných pádech netrpěliví, na rodiče rozlícení, ne
') Ibidem ——
příklad ten již Afula/ele:

vypravuje.
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jedno špatné slovo jim dají?
příklad výstražný:

\

Budiž vám všem tento

Jistý ') stářím sešlý výmčnkář nemohl již pro slabost na
nohou státi, neslyšel, neviděl již a všecek se třásl. Seděl-li
u stolu při jídle, třásly se mu ruce jeho, tak že nemohl lžíci
pevnč držeti, 'a proto rozléval často na stůl. Synovi a pyšné
jeho ženě se to zošklivilo, proto vykázali stařečkovi místo
za kamny, podávajícc mu tam něco málo jídla na hliněné
misce. Když pak stařeček tuto nerad rozbil, koupili mu dře
včnou nádobu na způsob korýtka, & z té musil jídati. Jednoho
dne, když občdvali, stloukal čtyřletý jejich synáček, sedě na
zemi, desky dohromady. »Co pak to delášřc tázal se ho otec.
>Korýtka latinku,: odpovědělo dítko, »z něhož ty a matka
jídati budete, až já vyrostou —- Otec a matka pohlédli na
sebe, a hanbili se, slzy studu zalily tvář jejich. I vzali hned
stařečka ku stolu svému, a nehoršili se již, když starý otec
něco rozlil, pamatujíce, že jim ve stáří třeba mnohem hůře
vésti se bude. —

Ad 4. Kdo se za rodiče své nemodlz', prohřešuje se
velmi proti nim. Poněvadž jsou rodiče naši největší
dobrodincové po Bohu, máme jim býti vděčni. Vděčnost
svou prokazujeme jim nejkrásněji modlitbou. Na ro
diče nemáme zapomínati modlitbou, i když nám zemí-ou.
Jistý nemocný otec, procitnuv ze spánku v den »Nového
rokuc, pocítil k své radosti, že bolesti jeho pominuly. Isepjal
roce a děkoval Bohu za uzdravení. Vzpomněl na dítky své,
jež ho v nemocí ošetřovaly a vždy k >Novému rokuc blaho
přání svá pronášely. »Což pak na mne letos zapomenulyřc
myslil si sám u sebe. Nato poodešel, & otevřev dvéřc do
vedlejší místnosti vedoucí, spatřil, že dítky klečí a modlí se
takto: »Bože, uzdrav otce našeho, aby měl veselejší »Nový
roka. — Otec dojat objímal dítky své a zvolal takto: »Bůh vy
slyšel :| vyplnil přání vaše. Jsem zdráv.a A pokleknuv !( dítkám.
děkoval Bohu za uzdravení své, a spolu za to, že mu tak
zdárné dítky udčliti ráčil.“)

*407. Kdy se prohřešuji děti proti poslušnosti rodičům
svým povinné?
Děti „v pro/zřcšzg/z'proti poslušnosti

mdičzžm svým

pal/mna, když jejich rozkazů, „upomínání a výstrah
mvibají.

Děti nedbají rozkazů rodičů, znamená, když děti
vůbec nečiní, co rodiče rozkazují, anebo konají to
nedbale a nedokonale.
*) Okáč III., p. 137.

2) Ibidem.
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Pokud jsou děti pod mocí rodičů, jsou povinny
spravedlivých rozkazů jejich plniti, na př. ony práce
vykonávati, které jim rodiče nakazují, varovati se oněch
lidí, oněch společností, před “kterými je rodiče varují.
Děti nedbají rozkazů vůbec, když pravý opak činí, co
jim rodiče nakazují, říkajíce na př.: »To neučínímlc
atd. — Nebo konají nedbale a neda/zonale rozkazy
rodičů, když na př. je vykonávají polovičatě, neradi
a s nechutí, liknavě, po dlouhém napominání, jen když
rodiče jsou přítomni atd.
Příklady: (Jak často slýcháme, že i starší lidé říkávají:
jenom v Pánu zesnulému otci svému mám co děkovati, že
mne tak přísně vychovával; nebýti jeho přísných pokynů, 'aL
snadno bych býval utonul v hříšich —-istě bych se byl hříš
níkem velkým stal.) .'.50jorquzqie/tzmgý měl výborné rodiče,
zvláště matka jeho byla přísná & káral a ho i pro sebe nepa
trnější poklesky. jedenkráte pral se josef s jistým spolužákem
a tasíl na něho dokonce nůž. Matka ho nejen přísně za to
potrestala, nýbrž vyhnala ho z domu, takže byl nucen přeno
covati přede dveřmi chrámovými a teprve druhého dne ——
když
přátelé matce domlouvali — domů se navrátiti směl. josef
vstoupil později do přísného řádu Kapucínů a říkával, že ne—
bylo vlastně třeba, aby v řádu tom noviciát konal, poněvadž
prý si tento již jako chlapec u přísné matky odbyl. ')
lověk jeden měl dva syny, a pristoupiv k prvnímu, řekl:
».Sjvnu, 7dz' dne:,

dělej na wm'cz' me'.a

A on odpověděv,

řekl:

„Vec/mi!: Potom pak hnut jsa lítostí, šel — I přistoupíu
k druhému, řekl mu též A on odpověděv, řekl: »Pzžja'u,pam,
a nešel.( (Mat. 21, 28.—30) Prvý neposlechl ihned a šel nerad —
plnil tedy rozkazy rodičů nedbale a nedokonale, druhi vůbec
neposlouchal.
V Londýně očekáván byl od společnosti jednoho večera
učený muž jménem Samuel Yoh/zraku. Konečně se dostavil,
ale všecek bledý, vyděšen a unaven. Tázán byv. co se mu ne
milého přihodilo, odpověděl takto: »Zapomenul jsem, že jest
dnes 21, listopadu. Dnes, před 40 lety nařídil mi otec můj —
knihkupec —-abych místo něho do blízkého města na trh jel
a knihy prodával. Pýchou zaslepen, pokládaje to za nečest;
v boudě státi a staré knihy prodávati, odepřel jsem to otci,
který v dobrotě pokáral mne za neposlušnost mou, řka: »Sa
mueli, bud' hodným synem! Škoda bylo by trh dnes pro
meškati : — já však nechtěl jeti. Otec, ačkoliv churavý, jel
sám při podobném počasí sněživém, jako dnes je, a cesta
způsobila mu smrtlc Po těch slovech ustal, a slzy polily tvář
jeho. >Od toho času, . vzdychal dále, »chodívám vždy 21. listo
padu bez jídla a pěšky na tentýž trh, stávám přes 4 hodiny
na tom místě, kde bouda otcova stávala; již uplynulo 40 let,
a já se stal starším nežli otec můj při smrti své — ale já ne
mohu umřítilc — Ve společnosti nastalo hrobové ticho; každý

—l)
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ho litoval, ale žádný nebyl s to, aby jej potěšil. — Synové a dcery
chraňte se neposlušnosti k rodičum svým, aby vám svědomí
nečinilo někdy hrozných výčitek. ')
'

Napomz'na'nz' a výstrah rodičů nedbali znamená: ne—

dbati a nestarati se o to, když rodiče k dobrému na
pomínají, nebo když před nebezpečenstvím varují.

Písmo sv. praví: »Sýnove', poslouchejte rodičů svých
v Pánu, neb jest to spravedlivě.: (K Efess. 6, 1.) Ne
dbají-li děti napomz'na'nz'a výstrah, mají rodiče právo
a povinnost je trestatz'; děti pak nesmějí se trestu
jejich vzpírati, a po přijatém trestu jsou povinny rodiče
své odprositi.
Je-li dítko nevinno,
a nenalézá-li u rodičů
snésti a si pomysliti:
býti, a nestalo se tak;

má rodičům svou nevinu dokázati —
svých víry, má trest ten také trpělivě
Již často jsem zasluhoval potrestánu
tento trest již jsem dávno zasloužil! —

Písmo sv. praví: „Vd-lz'kdo .ryna zpurne'ho a protivne'ho, jenž by
neporlouehal přikázání olee neb mateře, a jm trerta'n neehte'l by
porlouehatz', uchopí ho, a přivedou k .rtaršz'mu me'rta toho, a 1:bráně
.roudu, a řeknou h nim : Syn na'ř tento protivný a zpurný jert, na
napomína'nz' naše nie nedbá, . . . kamením jej uhdzz' lid mčrta: a
umře, abyrte odjalz' zle' :: prortředhu voir, a všechen [.rrael .rlyše
to, aby .re ba'l.< (5 Moj. 21. IS.—Zl.) Synové Helz'ovz'.— Absolo

nova vzpoura a pokuta.

40 co . Co slíbil Bůh dětem, které otce a matku cti?
Dětem, htere' otce a matku

ctz', slíbil Bůh ?) tomto

životě ochranu a požehnání, v budoucím pah věčnou
blaženost.
K žádnému jinému přikázání nepřipojil Bůh zvlášt—

ního zaslíbení jedině k čtvrtému. Zaslíbení toto_jest
dvojí:
V tomto životě (t. j. pokud jsme na tomto světě)
ochranu, t. j. Bůh děti uchrání před rozmanitými ne
hodami tělesnými a duševními, jako na př. řasefa
egytského, Tobiáše atd.; dá jim požehnání, t. j. dá
jim rozmanité milosti, aby ctnostné na tomto světě
žily, dobře se jim dařilo a dlouhého věku došly.
V písmě sv. nalézáme hojnost příkladů, kterak Bůhpošehnal
dětem, které rodiče své ctily. Na př. [.ra'k: vysel-li korec obilí,
sklidil stokrát tolik, tak že v krátkém čase vynikal bohatstvím
a časnými statky nade všechny spoluobčany; —-3*'o.refbyl po
slušným synem rodičů, a proto ho povýšil Bůh k nejvyšším
důstojnostem v zemi egyptské.
') Okáč 111., p. 134.
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.

25
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Císařovna M'arz'e Terezie navštívila jedenkráte vojenskou
akademii, ve které se většinou synové chudých a zasloužilých
důstojníků ku stavu vo'enskému připravovali. Itázala se před
stavených, který z žáku nejlépe se chová. Bylo jí řečeno, že
mladistvý Vukašovz'elz. Císařovna obdarovala

jej 12 dukáty.

Když se po týdnu opět císařovna navrátila a se tázala mladi
stvého jinocha, jak peněz použil, nemohl dlouho odpověděti.
»Prohrál si je snach tázala se s úměvem vznešená dáma.
»Nikoli,c odpovídá všecek zrudlý jinoch, >poslal jsem je svému
otci; tento byl totiž poručíkem u vojska a poněvadž svého
místa brzy se vzdal, nebylo mu uděleno žádné výslužné; žije
v poměrech trudných. Proto jsem měl nesmírnou radost, když
jsem mu ony dukáty zaslati mohl.< »Výborně, dobrý jinochu,c
zvolala plna radosti císařovna, »vezmi papír a pišlc Pak mu
předříkávala následující dopis: »Vlilený otče! Psaní, jež Vám
píši. diktuje mi sama císařovna. Pilnost má a. vzorné chování
mě a zvláště dětinná láska a vděčnost má. k Vám, tak se jí
líbily, milený otče, že Vám uděluje od tohoto okamžiku 500 zl.
ročníhovýslužného a opět 24 dukátů.! Snadno pochopíme
radost. jakou pocítil dobrý otec. Když pak syn dokončil svá.
přípravná studia, byl přidělen k vojsku, postupoval od důstoj
nosti k důstojnosti, až se stal polním maršálkem. ')

Bůh přislibuje dobrým dětem ia'louký a šťastný
žz'vot(Sem, Isák, Jakob, josef,_Tobiáš atd. »Požekmím'
otcovo utvrzuje a'omy synů: zlořečeuz' pak matčina
:: kořene vyvrací základy.“ (Sir. 3, ll.)
Zemrou-li děti v_mladistvém věku, neplní snad Bůh daného
slibu.> Nikoli, on dává mnohem více než přislíbil; uděluje
místo namáhavého a nebezpečného života pozemského krá
lovství nebeské. Předvídá totiž Bůh, že kdyby děti ty déle žily,
že by upadly v těžké hříchy a tak na věky ztraceny byly.
Proto na ně dopouští nemoc a brzkou smrt, aby je před
hříchem a peklem uchránil a dává jim nebe. Sv. ýerorzym
praví: »Takovým dětem uděluje Bůh místo časného života za
odměnu život věčný,- a jelikož jim tím mnohem více uděluje,
nežli jiným dětem, které zde dosahují od Boha dlouhý život,
vyplňuje právě tím věrněji své Božské přislíbení.<

V budoucím pak životě slibuje hodným dětem věčnou
blaženost, radost a odměnu v království nebeském.

409. Čeho je se obávati dětem, které otce a matky necti?
Dětem, ktere' otce a matky neetz',je se oba'vatz' v ži
votě tomto kletby Boží, v životě pak budoucím věčue'ho

zavržení.

Dvojí trest stihne děti, které rodiče své nectí: v žz'
vote' tomto kletba Božz', t. j. Bůh na ně pošle rozma—
') Schuster IV., p. 407.
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nité zlo, zbaví je své hojné milosti, dopustí, aby v ne
pravosti upadly, sešle na ně rozmanité trampotý: bídu,
nouzi, nemoc, nezdar v počínání jakož i nečest a po
hrdání u jiných.
Přiklady: Odstrašujícím příkladem jest C/zam, nezdárný syn
Noema. jenž se posmíval otci svému; Noe zlořečil jemu, Bůh
ho opustil a Chamstal se praotcem pohanských kmenů v Africe.
Bezbožný Absolon protivil se otci svému a popouzel i lid ke
vzpouře proti němu Za trest zůstal viseti za vlasy na stromě
a byl roboden od vůdce vojska Davidova. —Neposlušní sy
nové eli-ovz'padli za trest na bojišti. — Sv. Bernard vypra
vuje tuto událost: Ve Španělsku, nedaleko Valencie, jistý
jinoch neposlouchal své rodiče a velice hrubě se k nim choval.
Později vstoupil též do spolku několika lupičů, dopouštěl se
loupeží, páchal i vraždy, až konečně byl jat, k smrti odsouzen
a skutečně oběšen. Brzy po jeho smrti zbělely mu vlasy. Pří
tomní žasli nad úkazem tím, a nikdo nedovedl vysvětliti, kterak
mohou jinochu 181etému vlasy zběleti. Když byl biskup o vy
světlení tázán, po modlitbě odpověděl: »Bůh chtěl ukázati. že
jinoch tento mohl dosáhnouti dlouhého věku; poněvadž však
rodiče své tak velice urážel a je neposlouchal, zkrátil Bůh
život jeho.: ') _

V životě budoucím stihne takové děti věčnězavržení,
t. j. přijdou do pekla. Proto volá právem písmo sv..
»Zlořečený, kterýž nectíotee svého a mat/ey.: (V. Mojž.
27, 16.) Kdo totiž rodiče své nectí, uráží těžce Pána
Boha — dopouští se smrtelného hříchu; a kdo v smrtel—
ném hříchu umírá, bude jistě na věky zavržen.
0 děti, milujte, ctěte a poslouchejte rodiče své!

4I0. Komu jsme mimo rodiče ještě povinni prokazovati úctu,

lásku a poslušnost?
Mimo rodiče jsme ještě svým představeným povinni,
prokazovati úctu, lásku a_poslušnost.
Slovem »otecc a »matbac nevyrozumíváme ve čtvrtém
přikázání jen rodiče, nýbrž i všechny ty, kteří otce a
matku dětem nahrazují neb je zastupují, nebo alespoň
v takovém poměru k jiným lidem jsou, tedy předsta
vene'. jim máme podobně jako rodičům prokazovati
úctu, láska a poslušnost. Písmo sv. praví: »Slažebníci,
poddání buďte ve vší bázni pánům netoliko dobrým a
mírným, ale ta/že' nev/rodným.: (1. Petr 2, 18.)
') Mehler 111., p. 466.
lo O
1

*
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*4II. Koho rozumime slovem »představenýc?
Slovem »představenýc rozumíme pěstouny a učitele,
mistry a hospodáře, duchovní a světshe' vrchnosti.

Slovem »pěstounyc rozumíme ony lidi, kteří dítko,
jež jim nenáleží, pěstí, živí a vzdělávají a o ně se
starají. Obyčejně bývají děti, když jim rodiče zemrou,
od svých příbuzných nebo od jiných dobrých lidí
pěstěny nebo-li vychovávány, a těmto lidem říkáme
pěstounove'.

K představeným náleží též poručník,- tak sluje muž
po smrti rodičů nezletilým dítkám od soudu ustano
vený, který má o jich řádné vychování dbáti a spolu
jmění těchto dětí u soudu uložené spravovati. Poručník
zastupuje u svěřených jemu dětí místo otce.
Uc'z'telove'
vyučují dítky; poněvadž však učitelove' nejen

vyučují, nýbrž iděti vzdělávají t. j. k řádnému a ná
božnému životu vedou, a — poněvadž je před zlým
varují a k dobru navádějí, (t. j. přičiňují se, aby děti
jim svěřené jednou řádní křesťané byli), nazývají se
učitelove' také vzdělavatelě mládeže.
Mistrove' jsou řemeslníci, u nichž někdo jako učeň

nebo tovaryš pracuje.
Učeň je, kdo se učí řemeslu, tovaryš, kdo jest již vyučen,
ale samostatně ještě řemeslo nebo živnost neprovozuje.

Hospodáři, chlebodárci, páni atd. jsou oni lidé, kteří
si najímají služebníky, aby u nich pracovali, na př.
služku, čeledína, služebníka atd.
Vrchnostz' nazýváme ony osoby, jež mají od Boha
moc jiným rozkazovati a spolu povinnost o ně pečo
vati; povinností těchto pak jest, vrchnosti ty poslou
chati. — Duchovní vrchnosti slovou ony osoby, jež
nám v duchovních věcech, (v záležitostech, týkajících
se spasení duše naší) moc mají poroučeti o blaho a
spásu naší duše mají pečovati, na př. papež, biskup,
farář, kněz vůbec atd. — Světské vrchnosti nazýváme
zase ony osoby, jež nám mají moc v záležitostech
světshých poroučeti a nad námi vládnouti, o bezpečnost
naší osoby, cti a jmění se starati, na př. náš císař
pán, král a jeho úředníci.
Vrchnost duchovní má se tudíž starati především
o blaho věčné naší duše, vrchnost pak světshd o blaho
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pozemské, nebo-li časne'; tedy o bezpečnost osoby,cti
a majetku našeho.

*4I2 Čím se prohřešuji podřízení proti 'svým představeným?
Podřz'zenz' pro/zřes'ujz' se proti svým představeným
zvláště :
'

neposlušnosti, lenosti a nevěrností;
na cti utrhanzm, pomluvou a rnšenzm iba/čaje;,
.-sváděnz'7njejich děti a domácích.

www

Podřz'zenz'jsou ti. kteří jsou povinni jiných poslou
chati, na př. služebníci, učeníci, tovaryši atd.
Podřizenz' mají ve všem své pány poslouchuti : zvláště
mají v tom rádi poslouchati, co jim představení před
pisují ku spáse duší jejich. jenom když by jim páni
jejich něco hříšného vykonati poroučeli, po'slouchati
jich nemají.
50. Pavel praví: »Služebnz'ci, buďte poslušni pa'mŽ tělesných
s ba'zm' a .r třesenz'm 1) sprostnosti srdce soe'lzo,jako Krista: ne
na oko slouz'z'ce,jako lidem se libz'ce, ale jako služebníci Kristovi,
c'inz'cevůli Boží ze srdce.: (Efess. 6, 5.—6.l A jinde: »S/užeb
nici, poslušni buďte ve všem pánů svých, tělesných, ne na oko
sloužz'ce, jako lidem se lz'bz'ce, ale „ sprostnosti srdce bojíce se
Boba.: (Koloss. 3, 22.) Tak sloužil ýakob Labanooz'. _7osef

v domě Putifarooě.

Neposlušnosti prohřešují se podřízení proti svým
představeným, když rozkaz představených vůbec, anebo
jen polovičatě, nedbale, lehkomyslně splňují.
I u zvířat vidíme, že jedni druhým jsou podřízeni, na př.
včely bývají řízeny jednou matkou — královnou; laně mají
jelena, stáda divokých zvířat, přebývajících v pralesích, bůvolu,
koní, zeber atd. mají své vůdce.
Poslušnost poddaných k vrchnostem vysvětluje přiměřeně
následující podobenství:
'
Veškeří údové těla lidského spikli se proti žaludku, před
stírajíce mu, že on ovoce každodenní namáhavé práce jejich
v nečinném pohodlí stravuje a ničím jim neprospívá. Počali
mu tedy vzdorovati a přestali pracovati. Prvního dne to ještě
se vzdorem prošlo, ale v příštích se jim zle vedlo. Ustanovili
se tedy společně o stavu svém se raditi, ale velká změna
jich zachvátila, neboť oči byly mdlé a vpadlé, ruce a nohy
slabostí se třásly, jazyk byl suchý, nemoha se v ústech ani
pohybovati. Tuvpozdvihl rozum hlasu svého, mluvě k odboj
níkum takto: Ze jste odepřeli žaludku ——
domnělému ne
příteli — své služby, škodili jste.sami sobě, neboť nemaje
ničehož k ztrávení, nemohl vám žaludek potřebných sil po
skytnouti.: — Udové uznali chybu svoji a navrátivše se kpa
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.rlušnoxtz',pracovali opět, a podávajíce žaludku potřebnou po—
travu. nabyli opět síly. — Tak jest to i v zemí, ve státě, kde
se poddaní nechtí podrobiti neboli poslouchati svých před
stavených,
Podobenství toto vypravoval Illaenem'u: Agi-zdoje:
zbouřenému
lidu, když tento, nechtěje poslušen býti pánu svých, opustil
ím r. 494. a uchýlil se na horu svatou (mons sanctus). Lid,
nahlédnuv pravdu řeči Maeneniovy, vrátil se zpět k poslušenství.

Lenoslí hřeší, kteří čas určený ku práci prozahálejí,
anebo schopností svých tak ku práci nevyužitkují, jak
by mohli a jak povinností jejich jest.
Never/losti, kdo nejsou svědomiti v obstarávání jim
svěřené úlohy, nebo svěřených časných statků. Na př.
když svým představeným něco tajně vezmou, nebo
jiným dovolí, aby si něco proti vůli představených
vzali, neb on způsobí, že páni škody na statcích trpí.
Na ctz' utrkám'm hřeší podřízení, když mluví o chy
bách a poklescích svých představených anebo o nich
rozmanité potupné řeči rozšiřují, jimiž je o dobré
jich jméno připravují, anebo dokonce do špatné po
věsti přivádějí. Obyčejně stává se to vyzrazováním zá
ležitostí rodinných, jež se u jich pánů v domácnosti
přiházejí
Rušem'm pokoje prohřešují se podřízení, když řečí
nebo jednáním svým mír a klid domácí ruší, tak že
nastávají hádky, nesvornost, nepřátelství atd.
Sváděnz'm dětí a domácích hřeší podřízení, když
dítky, domácí čeleď a vůbec ty, kteří k domácnosti
náležejí, ke zlému svádějí, ke zlému jim radí, je kazí,
anebo při tom mlčí. Na ně vztahují se výstražná
slova Spasitele našeho: »Běda těm, skrze něž pohoršení
přichází.: (Mat. 18, 7.) — Příkladem dobrého služeb
níka jest Eliezer, věrný sluha Abrahamův. Tím se
těžce prohřešuje, kdo neslušně před dítkami mluví,
kleje, nadává, děti straší a podobně.

*4I3. Kdo se prohřešuje zvláště proti duchovním & svět—'
ským vrchnostem?
Proti duchovním a světským vrchnostem prokřešuje

se“zvláště:
1.

kdo je drze lzam' a tupz';
2. kdo se jím protz'z'z'a proti nim se bouří.
Duchovní isvětská vrchnost. má svoji pravomoc od
Boha; neboť praví písmo sv.: »Každá duše mocnostem
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vyšším poddána bud: neboť není mocnosti, leč od Boha,
a ktere'ž jsou, od Boha zřízeny jsou.: (K Rím: 13, 1.)
Z toho patrno, že máme duchovní i světskou vrchnost
ctíti, milovati a poslouchati.
Povinnosti k duchovní vrchnosti. Nejvyšší duchovní

vrchnost jest papež, kterého zastupují v jednotlivých
zemích biskupové. Tito pak zase ustanovují pro určité
osady faráře (děkany) a jim ku pomoci jsou přidáni
kaplani (katecheti, kooperatoři). Naše země, naše krá—
lovství jest rozděleno na 4 biskupství neboli diecése:
pražskou, králove'lzradeckou, litoměřickou a budějovickou.
My patříme k litoměřické diecési a náš milovaný, nej

důstojnějšl pan biskup se jmenuje Emanuel “fan.
Ne'důstojnější náš pan biskup Jeho Excellence a'; Emanuel

_7an 'o/zo'bel.) narodil sell. února 1824vRadvanicích u Broumova
ze zbožných rodičů, kteří ho již od nejútlejšího mládí vedlikbohu
milému životu. Chtějíce syna svého věnovati službě církevní,
dali ho na studia do Broumova a později do Prahy, kde vy
nikal pílí a zbožností. Po gymnasialních studiích vstoupil do
rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, jejichž klášter
nedaleko Karlova mostu na Starém Městě Pražském již v 13. sto—
letí blahoslavenou Anežkou českou byl založen. V tomto řádě
byl náš milovaný nejdůst. pan biskup dne 16. července 1848

vysvěcen na kněze, působil pak po nějaký čas v duchovní
správě, a byv povýšen na doktora bohosloví, též na vysokém
učení (universitěl pražském a pražské obchodní akademii,
zastával v řádě různé úřady a hodnosti a byl konečně r 1879
zvolen velmistrem a jenerálem celého řádu křižovnického.
Roku 1882. jmenován byl jeho Veličenstvem bukuj'em v tho
měřicím: který nanejvýš obtížný úřad již po 18 let zastává.
V tomto úřadě osvědčoval se nejdůstojnější náš pan biskup
vždy jako upřímný přítel mládeže, která mu něžnou lásku
projevovala všude, kam zavítal. jeho laskavá slova, která vždy
před udělováním svátosti biřmování k mládeži a přítomným
rodičům a kmotrům pronáší, působí na dětskou mysl, že
všickni, rodiče i dítky, ještě po dlouhé době na ně vzpomí
nají; napomínává při tom obyčejně dítky k horlivé úctě Pána
ježíše, v nejsvětější Svátosti Oltářní skrytého, a k úctě Matky
Páně, jak to sám od svého mládí činil, dále k píli a posluš
nosti, aby tak rodičům a učitelům svým působily radost. Když
v kostele náboženství zkouší, hlásí se kde který žáček, aby
mohl svému biskupu udělati radost a před rodiči a známými
se pochlubiti, že byl též vyvolán a uměl. Nejednomu dítku
dostalo se při té příležitosti od pana biskupa veřejné pochvaly
a mohlo by nám ukázati modlitební knihu nebo jiný dárek,
který má od něho na památku.
Před dvěma lety (16. července

1898) slavil náš milovaný,

nejdůstojnější pan biskup padesátiletou ročnici svého posvěcení
na kněze. Modlete se, milé dítky, ráno i večer za stařičkého
', rkajrka' Zahrádka-, r. VIII., p. 4.
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a dobrého našeho arcipastýře, aby ho Pán Bůh ještě na dlouhá
léta v jeho těžkém úřadě sílil a ku blahu věřících na dlouhá
ještě léta zachoval.

Nejvyšší duchovní vrchnost jsem pravil, že jest
sv. Otec neboli papež.
Nynější nazývá se Lev XIII. Narodil se (2. března 1810)
v italském městečku Carpmet/o. Otec jeho hrabě Dominik
Pecci, býval dříve důstojníkem ve vojsku Napoleona [ Matka
jeho byla hraběnka Anna Prorperz'ova' Náš sv. Otec b 1 čtvr
t
synem hraběcích manželů a dostal při křtu jména šdohym,
řmcene, Rafael, Ludvík. Duší celé rodiny, slynoucí ctnostmi
křesťanskými, byla matka Lva XII/. která záhy dítkám svým
vštěpovala zbožnost. Něžnou péči její i laskavého otce vyrů—
stal ?do/tym a dospěv osmého roku svého odebral se do Vi
leroa, kde svěřen (kolegíu jesuitskému) kněžím k dalšímu vy—
chovávání. Zde vynikal neobyčejným nadáním i pílí. V dva
náctém roce skládal již básně. Stud0val bohosloví & práva a
v 27. roce věku svého jsa doktorem bohosloví i práv vysvě
cen byl na kněze. O vánocích sloužil svou první mši svatou.
Postupoval rychle od stupně k stupni, tak že byl brzy bisku
pem, kardinálem, a dne 20. února, zvolen byl po smrti papeže
Pza IX. papežem. Roku 1893. slavil padesátiletou ročnici svého
biskupství a dne 1. ledna 1898. démantovou mši sv
Nás Slovany má velmi rád. Roku 1880. rozšířil svátek sv. vě
rověstů slovanských Cyrilla Illelhoa'čje na celý svět, tak že
nyní po celém světě slouží se mše sv. a konají se kněžské
hodinky ku cti naších slovanských apoštolů Dne 4. listopadu
1884. otevřena byla kolej pro bohoslovce příslušné do králov—_
ství eskěho. Sv. Otec veškeren halíř Petrský v království na
šem proň vybraný věnuje česke koleji této. — Celý svět kato—
lický prosí Boha, by nástupce rv. Petra nám zachoval Vstaňte
a zapějeme za blaho sv. Otce: hymnu papežrkou »Tam, kde
strmí .. .Bože, ty Lva lřz'na'ete'hožehnej a nám sac/zovejh ')

Duchovním vrohnostemjsme povznni : 1. lásku jakožto
zástupcům Božím a naším duchovním otcům: 2. ve
všech věcech, jež spásy duše naší se týkají poslušnost;
3. jsme povinni za ně se moa'lz'tz';4. dle zákona o jich
vydržování se starati.
'
»Ze vší, duše sve' boj .re Pána, a kněžz'_jeho v uotz'vpylt' měj..
(Sir. 7, Bl.) »Kdo va': .rlyšz', mne slyšz': a kdo vcímz'pohrda', mnou

pohrdá : kdo pak mnou poh/“dd,pohrdá tím jenž mneporlal. lLuk.
10,163 Porlušnz buďte správců .rvýoh,a buďte jim poddání onzt'
za zrte' bdčjí nad va'mz,jako ti,jenz' majz'počel vydali za duše vaše,
ay to .r radoxtz' čz'nzlz',a ne .rtýrka'nz'm; neb to by vám nebylo užz
teo'no.: (Žid. 23, 17.) »Tak z' Pa'n nařídil tem, kteříž evangelium
:ve'leg/"u aby !. evangelza

živi byl:. < (1. Kor. 9, 14.) —

Povinnosti ku svetshým vrchnostem: % Nejvyšší
') Podrobnější data životopisná viz. m. ]'. též v »Osvětěc r. 1893
č. 1, »Slova pravdy r. VIII., č. 10. »Dědictví maličkýchc č. 37. atd.
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světská vrchnost v zemi jest ta. která má právo a
moc zákony dávati a trcstati ty, kteří je přestupuují.
Nejvyšší naší :větskau vrchností jest náš císař pán; jest kra'
lem čerkým a nazývá se také :eme'pa'n.Jméno jeho zní: Císař

a král František ?asef I. Narodil se dne 18. srpna ') 1830
a otec jeho byl arcivévoda František Karel; matka jeho byla
arcivévodkyně Žqu'z, dcera bavorského krále Maxmiliána. Milo
vané dítko spatřilo světlo světa v 8 hodin večer, jmenovaného
již dne. Druhého dne bylo pokřtěno, při kterémžto sv. obřadu
byl kmotrem arcivévoda Karel, světoznámý vojevůdce a slavný
vítěz u Asperu.

'-

'

Již jako hoch byl náš císař pán velice zbožný; učil se pilně
a miloval své rodiče nade všecko. Jakou radost pocítil asi jeho
dobrý děd, císař František I., když mu roztomilý vnuk Fran
tišek josef, přinesl poprvé ku jmeninám kytici z růží.
A jak krásný jest příběh, který se nám z dětství jeho vy—
právi! Když byl František ?arzf čtyři léta stár, procházel se
císař František I. a jeho vznešená choť, Karolína Angus—ta,
v sadě u Laxznbnrkn a s potěšením hleděli, jak si František
jare/hraje. Maličkýprinc seděl na zeleném trávníku, obklopen
jsa množstvím hraček, jež právě darem obdržel ku svýmjme
ninám. Při vchodu parku stál vojín na stráži. Zdálo se, že se
s potěšením a úctou dívá na hocha, a ne jinak než se zálibou
hle ěl i malý princ na vojína. Přiběhl k dědečkovi a tázal se
zvě avě: »Není tento muž, dědoušku, snad chudřc — >Proč
se toho domníváš, milené dítě?: tázal se císař František.
>Proto,< odpovídá František Josef, rže stojí na strážik »Mé
dítě,< odpovídá dědoušek, »na stráži státi musí i bohatí lidé,
ano i královští princové. Ale tento muž opravdu jest chudým.
Jdi a dej mu tento penízlt František Josef učinil tak velmi
rád. Běžel k vojínu na stráži stojícímu a pravil: >Vezmete si
tento dárek. posílá vám jej náš dědeček.: Vojínové na stráži
stojící nesmějí ovšem ničeho přijímati; proto učinil volín záporný
posuněk a nechtěl ničeho přijati. František Josef zadíval se
rozpačitě brzy na milého vojína, brzy na svého dědouška. Ne
vědělť, co má činiti. Tu císař František pravil po chvíli
s_úsměvem: »Jdi, milé dítko, a dej peníz vojínovi do torby;
to není zapovězeno. Do ruky nesmí ničeho přijati.c Maličký
utíkal ještě jedenkráte k vojínovi; ale že vojín měl torbu
příliš vysoko zavěšenu, nemohl opět František Josef peníz
do ní vstrčiti a zase tu stál v rozpacích. I přichvátal císař
František a vyzvedl jej; císařovna otevřela torbu Vojínovi a
maličký princ vložil do ní dědečkův peníz. Pak odběhl zase
ku svým hračkám a volal radostně: »Není-liž pravda, dědoušku,
ted' nebude míti vojín ten bíduP- >Postarám se o to,: odvětil
rozradostněný císař nad šlechetným srdcem vnuka svého, a
šel procházkou dále. —-Druhého dne na to poptal se císař na
chování řečeného vojína. Když mu bylo oznámeno, že se
velmi slušně chová a že je jediný syn chudičké vdovy, kterouž
ze skrovné vojenské služby podporuje, zvolal šlechetný císař:
>Tak výborného syna musíme nejen štědře obdarovati, nýbrž
') Dle Grubra V., p. 390.
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i postaráme se oto,

také dostál.

aby matce byl vrácen.:


Slovu svému

Tohoto zajímavého výjevu byl svědkem slavný malíř Petr
Fendi, který jej i krásným obrazem zvěčnil. Zayěšen byl
po dlouhá léta v komnatách císařovny Karoliny Augurty. —
Tak osvědčil náš milovaný panovník již jako dítko dobrotu
srdce svého ku svým poddaným.
V mládí svém učil se mnoha řečem, a možnoo něm říci,
že prospíval nejen ve vědách, nýbrž i v ctnostech. Císařský
princ se musí mnohem více učiti, milé děti, než vy!
Mládí jeho ubíhalo klidně, až nastal rok 1848, kdy se náro—
sové bouřili téměř ve všech zemích. Nejdříve začala vzpoura
„ Lombardii, t. j. v oné části Italie, která druhdy k našemu
mocnářství náležela. Pak nastala vzpoura v samém sídle císař
ském, Vz'dni,která. se zdála, že brzy utišena bude, neboť císař
Ferdinand, strýček našeho císaře pána, splnil některá přání
vzbouřenců. Než pokoj ten netrval dlouho; 15. května se opa
kovalo povstání a bylo tak bouřlivé, že se císař pán s celou
rodinou svou musil na rychlo do Innamoštz' odebrati. Vídeňané
to však těžce nesli a někteří tvrdili, že nikdo nechtěl císařské
rodině ublížiti; a zdálo se skutečně, že nespOkojenost národů
šťastně zažehnána jest.
Ale jako ony bouře jsou nejstrašlivější, které v polovici své
tichnou, aby tím zuřivěji se rozproudily, tak bylo tomu izde.
Hrozně povstání vypuklo dne 6. října; zbrojnice byla dobyta
a jeden z ministrů i zavražděn; bylo bojováno několik dní,
tak že mnoho krve teklo. Město Vídeň bylo obléháno a ne
dlouho na to dobyto; císař pán unikl do Olomouce. Podařilo
se ovšem výtečnému polnímu maršálkovi Radeeke'mnpovstání
v Italii potlačiti a v rozhodné bitvě u Cuštazzyříši rakouskou
zachrániti, ale za to se počali Maďařibouřiti. Císař Ferdinand,
jsa již z mládí následkem těžké nemoci zdraví nevalného,
chtěl se v těchto hrozných dnech vladaření vzdáti. Neměl
však syna, jemuž by vládu předal. Měl tedy nastoupiti na
trůn jeho bratr František Karel, ale tento byl již také v letech
pokročilý a necítil se dosti silným, aby v tak těžkých dobách
říši ovládal. Pravil: »Nemohu tak těžké úlohy na se vzíti,
avšak můj nejstarší syn František Iošefjest v nejlepším věku,
ten bude moci úlohu tu převzíti . Tak nastoupil náš císař pán

František ?ašef na trůn.
Zřeknutí se trůnu Ferdinandem ]. a 'eho bratrem Fran
tiškemKarlem ve prospěch syna tohoto I'rantiška jare/a stalo
se velice slavně. Několik dni zdržovala se císařská rodina po

útěku svém z Vídně v Olomouci. Dne 2. prosince téhož r. 1848

shromáždila se celá císařská rodina ve velkém sále. Všickni
ministři a nejvyšší úředníci byli přítomni. Na to bylo přečteno
prohlášení císaře Ferdinanda, který všemu lidu svému ozna
moval, že se vzdává vlády nad říší naší pro pokročilý věk
svůj i stálé nepokoje. V prohlášení pak bratra jeho Františka
Karla oznamovalo se, že ani jemu není možno pro pokročilý
věk nad tolika miliony lidí vládnouti, a že se proto vzdává
panování ve prospěch nejstaršího syna svého, mladistvého
a silného Františka jaxe/a. Dojat těmito slovy děkuje za tak
velikou důvěru, políbil František Yoref svému otci & strýčku
ruku. Dobrý císař Ferdinand poklepal mu na ramena a dle
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svého prostosrdečného zvyku pravil dobrácký: »Dobře,dobře,
milované dítě; buď jen hodný a vše ostatní pů'delc
Tak se stalo, že náš nejjasnější císař a král rantíšek Sforef
již v jinošskěm věku na trůn nastoupil, a jest podivuhodno,
s jakým sebezapřením a námahou v tak pokročilém věku
osudy národů sobě svěřených moudře řídí. A při veškeré své
práci nezapomíná na Pána Botta —-ba naopak, nic důležitěj
šího nepodniká, aby u Pána Boha nehledal síly a pomoci.
Když jedenkráte si náš císař pán vyjel na procházku, potkal
kněze nesoucího Tělo Páně k nemocnému. Ihned kázal zasta
viti, pak sestoupil dolů. poklekl na kolena a bil se v prsa.
A když milovaný syn, nejjasnější korunní princ Rudolf mu
zemřel a milovaná, vznešená císařovna rukou zákeřnickou za
vražděna byla, šel císař pán do chrámu Páně,poprosil kněze,
aby ho vyzpovídal, a pak přijal s vroucí nábožností :posilu
zarmoucených,< t. j. Pána Ježíše. jak krásný to příklad pro vás!
co bych měl říci o jeho doóroe'ínností? Kdykoli vlast
naše byla pohromou živelní navštívená, vždycky hleděl nej
jasnější země án náš dobročinností slzy nešťastníků usušiti.
Tisícové mohl by o tom vyprávěti.
Od něho můžete se učiti úctě, láree a porlušnortí k rodičům,
lásce k nepřátelům, — všem ctnostem, jimiž každý katolík má
se vyznamenávati. Modlete se za blaho Jeho Veličenstva rády
a nyní vstaňte, zazpíváme:
»Zae/zooej nám, Harpodz'ne, eímře a naší zem!
Dej, at" :; víry moe mu plyne, átje moudrým vladařem !
Hájme oe'rne' trůnu je/zo proti nepřátelům všem,
orud trůnu Habróurxke'ko Rakourka jert a_n-ledem.

Císař pán však nemůže všude býti. Potřebuje zá—
stupce, pomocníky, kteří by bděli nad plněním zákonů.
Tito se nazývají úředníci a náležejí také ku světské
vrchnosti.
Světské vrchností jsme povinni: 1. úctu, věrnost a
poslušnost, 2. povinné daně jí odváděti, 3. proti ne
přátelům ji hájiti, 4. za ni se modliti.
»Káždá duše moenortem vyšším poddána bud," nebo! není moe
nortí, leč od Botta, a ktcre'ž jsou, od Bo/ta zřízeny .f_i—ou.Protož
kdo .re moenortz' protz'uz', zřízení Božímu „reprotioí: (: kteříž .re
protíoí, odrouzení .roóě dobývají . .. Protož .: potřeby poddání _,
buďte: netoliko pro lměo, ale také pro .roědomz'. . . Dávej/o tedy

všem, eož j.vte povinni: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo;
komu báseň, tomu kázeň; komu čert, tomu čert; (Řím. 13, 1—7.)

Proti duchovním a světským vrchnostem hřeší, kdo
je drze lzanz'a tupí, t. j. neslušně o nich mluví, je uráží,
jim na cti utrhá atd.
Jest možno a přihází se, že vrchnost něco činí a na
řizuje, o čemž možno říci: >To by nemělo býti, to není

dobře, to snad není spravedlivé: atd. Takový soud
o vrchnosti není ještě hříšný. Avšak nesmí se to díti
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takovým způsobem, aby patřičná úcta (k vrchnosti)
urážena byla, nesmí se to díti nespravedlivým způ
sobem, — drze.
Tupmz'm hřeší proti vrchnosti ti, kteří ji pomlouvají,
špatné řeči o ni mluví, na ni lají atd. A sám zákon
světský těžce trestá toho, kdo by císaře pána řečí
svou urážel. Rovněž tak jest těžkým hříchem o sv. Otci
neuctivě mluviti. Ze špatných řečí, neboli 2 kaněm'
a tupem' vrchnosti přechází se obyčejně na druhý
skutek hříšný, o němž se katechismus zmiňuje, ajímž
'se hřeší proti duchovním, &světským vrchnostem, t. j.:
2. Kdo se jim proti?/ža proti nim bouří. Sv. apoštol
Pavel praví: »Kaža'á duše mocnostem vyšším poddána
bud; neboť není mocnostz'uleč odeo/za, a kteráž jsou,
od Boha zřízeny jsouc (Rím. 13, l.)
Vrchnostem se. protíw', kdo jejich rozkazy plniti

nechce; kdo pak je vůbec poslouchatinechce a po
mocí zbraně nebo vůbec násilím je odstraniti chce —
říkáme. že proti nim bouří, vyvolává vzpouru a revo—

luci. To není ovšem nikdy dovoleno.
Příklady: Absolon se protivil rozkazům otce svého, krále
Davida. Stával každého dne ráno u brány domu královského
a šel-li někdo, maje při nějakou, k soudu královu, zavolal ho
k sobě, a na všecko se úlisně vyptav, říkával: » eči tvé
zdají se mi dobré a spravedlivé, ale není ustanoven od krále,
kdo by tě vyslyšel. ó,kéž bych já byl soudcem vzemi, abych
každému dopomohl ke právuh Konečně se vzbouřil zjevně
proti králi a bouřil lid, aby jej učinil králem v Hebronu. -—
Kure, Datan ,a Abi/“on vzbouřili se s 250 levity proti Mcy'žíšazwz'

& Aronozrz'jakožto od Hospodina ustanovené řádné vrchnosti
nad sebou a pravili: »Všecko množství lidu jest svaté; proč
se vyzdvihujete vy nad lid Hospodinův?< Za pobuřující slova
ta rozestoupila se země" pod nohama tří buřičů a pohltila je
se stany i se vším stádem jejich. Ale i oheň vyšed od Hospo
dina, zabil dvě stě a padesát mužů, kteříž mu obětovali
zápal. — Po smrti Šalamounave' vzbouřilo se deset pokolení
národa israelského proti Robaa'mom'.Vzbouřený lid volal: »Co
jest nám do Raóoa'ma?: % zvolil si králem Íerabaama, kterýž
prvé býval služebníkem Salamomzazfým.Roboa'ma nepřidržel se
nikdo kromě pokolení ?zza'avaa Benjaminem.

Kdo své povinnosti —
vzhledem ku světské vrchnosti
věrně plní, nazývá se věr/zýmšpoddaným. Plněním pak
těchto povinností, osvědčuje lásku ke své vlasti. —
» Vlast: se nazývá ona země,“ v níž jsme zrození a vy
chováni byli a v níž požíváme všech práv,.jež poddaní
té. země požívají. — Vlast svoji 'mz'loz/aíi'zhamená tedy
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v útrapách s ní kvíleti, v radostech jejích s ní se
radovati, a dle sil svých i proti nepříteli ji brániti.
Prz'hlaa'y la'Iky k vlarli. Yudzjth která neohrožeností svou
krajany své zachránila od jisté záhuby, kterou' jim připravoval
assyrský král Hola/enter. Za to byla velebena po vší zemi
Israelské. Kd ž ak stařičká jsouc umřela, plakal jí veškeren
lid. řada:
aka e):hý bojoval statečné za své náboženství a
svou vlast. Proste Boha o dobré vrchnosti. Plňte i své povin
nosti k nim!

4I4. Kdy nesmime rodičův & představených poslouchati?
Rodičův a představených nesmíme poslouchali, když
něco hříšne'ho přihazují.

Rodiče a představení zastupují u dětí Pana Boha
a mají nad nimi i svou moc od něho. ]ednají však
jenom tehdy jako zástupcové Boží, když vůli svou
5 vůlí Boží srovnávají, t. j. přikázaní Boží a církevní
plní. K nařizování něčeho hříšného nemají práva,
poněvadž Bůh hříchu nechce. Jestliže však to přece
činí, zneužívají moci od Bohajim propůjčené a proto
jich nesmíme poslouchati. V takovém případě mají
platnost slova apoštolova: » Vz'eeslušz'poslouehati Boha
než lidí. (Sk. ap. 5, 29.) — Zde musíme zvolati : bratry
maehabejshými:

>Za'hon na'š to zapovz'a'á, neučiníme

toho! Vzorem nám budiž jednání tří mládenců v peci

ohnive'.

4I5. Kterak se má chovati mládež k lidem starým?
K lidem starým má se mládež chovali uctivě.
Slovem mla'a'ež rozumíme zde nejen dětí, nýbrž
mladé lidi vůbec. Slovem »stařz'c lidé jsou zase osoby
starší, zvláště starci a ženy míněny.
Mládež má stáří ctz'tz',t. j. uctivě k nim se chovati,

rady jejich uposlechnouti, slabosti jejich trpělivě snášeti.
Písmo sv. volá: »Před šedivou hlavou povstan a de'
osobu stareho, (Mojž. 19, SZ.) a jinde: >Komna
ozdobná jsou šedzny na hlave človeka < Máme stáří
již proto ctíti, poněvadž je samo sebou ctihodné, je
důkazem zvláštní milosti Boží k lidem, a poněvadž
mají sta'řílidé větší zkušenost, a často mnoho dobrého
prokázali a mnohých zásluh si vydobyli. Proto trestá
Bůh ty, kteří stáří nectí. Na př.:
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Rozpustilá pacholata posmívala se druhdy proroku Elireovz'
& volala na něho: »Pojd' sem, lysý! pojď sem, lysýlc Ehren:
ohlédnuv se hrozil jim ve jménu Hospodinově. A vtom yšli

z lesa medvčdi a roztrhali 42 těch dětí. — Roboam, syn ča lo
moanuv, zavrhl radu starcův, když mu radili, aby přívětivě
mluvil k lidu a polehčil jemu, a povolav mladíků, kteříž s ním
v rozkoší vychováni byli, radil se s nimi. Ti řekli jemu:
>Takto mluv k lidu tomu: Otec můj vložil na vás jho těžké,
já pak přidám ještě k němu; otec můj mrskal vás bičíky, ale
já mrskati vás budu biči uzlovatými.- Tak mluvil Roboam
k lidu a deset pokolení vzbouřilo se proti němu a zvolilo si
feroboama za krále.

Š4I6. Obsahuje-li čtvrté přikázání Boží toliko povinnosti děti
a podřízených?
Čtvrte' PřZkáa
a'nz Boží neobsa/znje toliko povznnostz
dětí a podřízených, nýbrž z povinnost: rodičův a před
stavenýcb.

Čtvrté přikázání též udává, jak se mají dle vůle
Boží rodiče a představení k dítkám a podřízeným
chovati. Není to sice zřejmými slovy v tomto přiká
zání vysloveno, ale ježto přikázání toto udává, jak
se mají děti a poddaní k rodičům a k představeným
chovati, udává tím zároveň, jaké povinnosti maji rodiče
k dětem a poddaným. O těchto povinnostech rodičů
a představených jednají následující otázky.

Š4l7' Jakou povinnost mají rodiče ku svým dětem?
Rodiče mají:
1. své děti v pravé víře vyučovatz' a ke všemu dobre/nu

přidržovati.'
2. všeZz/ee'lzo
sva'denz'je chra'nztz a ]zm dobrý příklad da'vatz, *

3. je ka'rati a, lzdyž třeba, i trestatz,
4. též o jejich časne' blaho se starali.
Ad 1. Všichni lidé jsou pro blaženost věčnou stvo
řeni; jest tudíž i přední povinností rodičův, aby děti
své pro nebe vychovávali. Mají jim především pravdy
našeho sv. náboženství vštépovati. PrVním katechetou
bývá zpravidla matka. Později pravdy ty pak škola
a kostel v srdci dětí utvořují a s dalšími novými
pravdami je seznamují. Sv. Augustin praví, že rodičové
jsou duchovní správcové dítek v domech svých. —
jakmile tedy dítko poněkud k rozumu dospívá, mají
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rodiče s ním mluviti o Bohu, & učiti je, že jest Bůh
vševědoucí, že všecko ví, co lidé činí, aby se chránilo
všeho zlého; že jest všemohoucí, že všecko učinil z ni
čeho, ——že je všudy přítomen atd. ') — Rodiče mají
děti ke všemu dobrému přidržovati, zvláště ku konání

náboženských skutků, jako: k modlitbě, k návštěvě
chrámu Páně atd. Kéž jim vštěpují již v nejútlejším
mládí ošklivost před každým hříchem, opakujíce jim
krásná slova královny Blanky, jež říkávala k synu
svému sv. Ludvíku: »Synu milený, ačholi tě vroucně
miluji, přece bych tě raději viděla mrtve'ho, nežli
hříchem poskvrne'ne'ho.:
Ad. 2. Rodiče mají děti všelihe'ho svádění chrániti,
t. j. mají vše vynaložiti, jen aby děti jejich ke zlému
svedeny nebyly. Zvláště je musí chrániti před špat—
nými společnostmi, zkaženými soudruhy, nemravnými
kusy divadelními, neslušný mi venkovskými zábavami atd.
Nejjistěji by ovšem děti svedeny byly špatným pří—
kladem rodičů samých. Známá a pravdivá jsou slova:
»S/ova hnou, ale přihladove' ta'hnou... »jaký otec, ta
kový syn; jaká matka, taková dcera. Jablko nepadne
daleko od stromux Běda rodičům, kteří sami svým
špatným příkladem děti kazí!

Ad 3. Rodiče mají též dítko ha'rati, t. j. na jejich
třeba jest, itrestatz. Písmo sv. praví: >Kdo šetří metly,
nenávidí syna sve'ho, ale kdo ho miluje, v čas jej
tresce.<< (Přísl. 13, 24.)

Dítky jsou

jako mladi stro—

mové, kteří, kdyz křivě rostou, dají se z počátku
snadno narovnati ,nechají- li se však stále křivěrůsti, pak

jest nemožné je napraviti. _ Připomenouti však sluší,
že trestání to nesmí se díti ve zlosti, klením a nadá—
váním, nýbrž, byť i s veškerou přísnosti, přece jen
zároveň s otcovskou láskou. Též nemají rodiče ně—
které dítko více milovati, nežli druhé. Byť pak i na

pomínání, kárání a trestání hned s výsledkem se ne
setkalo a děti se nelepšily, nechť za polepšení jejich
rodiče nikdy nepřestávají se mode'tz'. Budiž jim vzorem
v tom ohledu sv. Monz'ha!
Ad. 4. Konečně se přikazuje ve čtvrte'm přikázání,
aby se rodiče starali také o časne' blaho díteh svých,
) Zde možno s prospěchem uvésti všechny ostatní nejdůleži
tější vlastnosti Boží.
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vždyť vedle Boha oni to jsou, kteří dítkám život dali;
proto se mají starati, aby děti byly zdrávy, je šatiti
a dostatečnou stravu dávati. — Mají povinnost 5 jměním
svým šetřiti, aby dětem mohli opatřiti výživu, mohli
je podporovati v učení řemesla nebo studií. »Kdo ne
přiučí syna svého nějakému řemeslu, naučil jej krástin
říkali staří Israelité.
Ě4I8. lakpu povinnost
zenym ?

maji představeni

ku svým podři—

Představení mají ke svým podřízeným povznnost,
aby se 0 ne sta7ali podobne jako rodiče o své dětz.

.wso

Páni mají se služebnictvem:
1. laskave zacházeli, t. j. 5 opravdovou křesťanskou
láskou, neboť služebníci jsou také dítky Boží, jsou
jejich bratři. Páni mají považovati své služebníky za
členy rodiny, neboť oni svou prací k blahu rodiny
přispívají. Písmo sv. praví: »Ma'š-li služebníka věr
ne'ho, budiž tobějaho duše tva': a jako s bratrem, tah
s ním nahládej.: (Sir. 33, Bl.) Krásný příklad dává
nám setník z Kafarnaum.
,
Jim zaslouženou mzdu vypláceti a dostatečnou výživu
dávati. »Hodent'jest dělník pokrmu sve'ho.u (Mat. 10, 10.)
Slovem ipříkladem ku plnění křesťanských povin
ností, jakož i ke konání dobra vůbec nabádati. »ýe
stliže kdo o své a zvláště o domácí péče nema', zapřel
víru a jest horší než nevěřícía (Tím. 5

i4l9. lakou povinnost maji vrchnosti ku svým poddaným?
Vrchnosti mají své poddane' v pravé víře chra'nz'ti,
s nimi po právu a spravedlnosti jednati a vůbecjim
hu blahu poma'hati.
Zde dlužno uvésti slova písma sv.: »Běa'a te'm, kteříž
ospravedlňujete bezbožného pro dary, a spravedlnost
spravedlivého odjíma'te od něho.: (Is. 5, 21 a 22.)

Naučení. Cti své rodiče, duchovní správce, učitele
a všechny sve'představene'; poslouchej jich ochotně a de
honale podle příkladu božshe'hoSpasitele a modlí se za
ně; tím dosa'hneš milosti a požehnání od Boha. —
»Poz'ehna'ní otcovo utvrzuje domy synů, zlořečení pak
matčina z kořene vyvrací za'hlady. (Sir. 3,
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O pátém přikázání Božím.
Přechod: Ve čtvrtém přikázání naučilijsme se povinnostem,
jež máme jen k některým lidem: k rodičum a jich zástupcům,
k představeným atd. Následující přikázání učí nás povin
nostem, jež máme ke všem lidem. A sice učí nás 5. přikázání
Boží nejdříve, co činiti máme vzhledem na život bližního. Zní:
rNezabz'ješ/c, t. j. nikoho neusmrtíš. Přihlédněme blíže, co se
v tomto přikázání zapovídá a co poroučí.

420. lak zni páté přikázání Boží?
Páte' přikázání Boží zní: »Nezaszešlc
Někoho zabití, znamená, připravitijej o život. Kdo
zúmyslně a nespravedlivě bližního zabije, dopouští se
vraždy.
Člověk má zde na zemi dvojí život: tělesný a duševní. Prvý
trvá tak dlouho, pokud tělo a duše spojeny jsou; duševní,
pokud je duše v posvěcující milosti Boží. Dvojí tento život
chrání Bůh tímto přikázáním.

42I. Co se zapovidá v pátém přikázáni Božím?
V pátém přikázání Božím “se zopovídá, sobě neb
bližnímu na těle nebo na duši škoditi.

Sobě nebo bližnímu na těle škoditi jest proto za
pověděno, že jest toliko Bůh Pánem nad tělem a duší,
nad životem a smrtí naší, a proto on toliko nám může
život prodloužiti nebo zkrátiti.

422. Kdo škodi sobě na těle?
Sobě škodí na těle, lado si život bere neb ukrácuje
neb jej bez potřeby :) nebezpečemt'ví vydává.

Kdo se zúmyslná' tedy vědomě a (po rozvážení)
s rozvahou vraždí, dopouští se sebevraždy. Sebevražda
jest přenesmírným zločinem.
Ba, kdo se jen pokouší sebe sama usmrtiti, dopouští
se těžkého hříchu, pokusu sebevraždy.
Kdo však v horečce, nebo z pomatení (smyslů) se
usmrtí, nedopouští se sebevraždy. Poněvadž se děje
nevědomky a bez svobodné vůle, není hříchem (před
pokládaje, že sebevrah pomatení mysli své zúmyslně
nezavinil, jako na př. opilstvím.)
P. Davídek: Methodický výklad nového katechismu.
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Dobrovolné sebevraždy se dopustil ýz'ddš, který, když byl
uslyšel, že Ježíš byl k smrti odsouzen, pohodil 30 stříbrných
v chrámě a oběsil se. — Sebevraždy dopustil se Saul, kte ,
aby neupadl v ruce svých nepřátel, v zoufalosti nalehl na svuj
vlastní meč a probodl se.
Hlavní příčinou sebevraždy jest nevěra. V Evropě se páše
sebevražd ročně 22.000. Na million obyvatelů připadá v Irsku
sebevražd 17, v Porýnsku 65, v Rakousích 130, na Moravě 150,
v Čechách 180, ve Slezsku 200 a v Saském království 408.
Mužů vraždí se třikráte tolik jako žen.

Na těle sz'škodí, kdo si život ukracuje, t. j. příčinou
jest (sám to zaviňuje), že dříve umříti musí. Dopouští
se tím hříchu, neboť jen Bůh jest Pánem nad životem
naším, a každý člověk jeho vůli podřízen jest.
Život svůj ukracuje, kdo neužívá obyčejných prostředků
ku zachování zdraví svého, kdo v těžké nemoci postaven jsa,
neužívá léků předepsaných, kdo se oddává nestřídmosti, hněvu,
nečistotě, nebo jiným nezřízeným žádostem.

»Z mno/týchpo—

krmů bude nemoc . . . Pro obžerrtoz' mnozí zemřeli, :: kdo .rtřídmý
jeyt,_1>řz'lažz'(.rabě)života.: (Sir. 37, 33. 34.) »Za'w'xt a lme'v ukra
cujz' dnů, zzpřemys'lova'nz'přz'z/ddz'před časem .rta'řz'.w(Sir. 30, 26.)

Na těle si škodí, kdo život svůj bez potřeby i) ne
bezpečenství vydává, t. j., kdo lehkomyslně, bez roz
umné příčiny, bez potřeby do takových okolnosti se
přivádí, že zdraví nebo dokonce životu jeho z toho
hrozí veliké nebezpečenství.
Kdo na př. z chlubivosti na vysoké stromy se vy
šplhá, přes prohlubně skáče, na nebezpečných místech
plove, zlá zvířata škádlí, na tenkém ledě se klouže atd.
jistý chlapec, když otec doma nebyl, vzal ručnici a hrál
sobě s ní, až ručnice spustila a jemu všecky prsty od pravé
ruky odstřelila. — Jiný chlapec vzal otci svému zápalky (kapsle)
a střílel jimi na kameni. Ale najednou pocítil hroznou bolest
v oku. Chytil se oběma rukama za oko a křičel náramně.
Ustrašení rodičové přiběhli, a vidouce, že oko jest celé krví
zalito, poslali pro lékaře. Ten shledal, že chlapci vletělo kus
zápalky do oka a že oko jest proraženo. A skutečně byl od
té doby mrzákem. — Vydával se" v nebezpečenství; hrál s věcí
nebezpečnou.

Život svůj v nebezpečenství vydávají, kdo vše pijí a
jedí, aniž by pomyslili, zda zdraví jejich to škodí,
na př. kdo nezralé ovoce jí, když se uženou. nebo
upachtí, do vody skáčí, vodu uhřáti pijí.
Život svůj a zdraví své smíme jen tehdy v nebezpe
čenství vydávatz', když se jedná o vyplnění povinností
stavu svého, o čest a slávu Boží, o blaho spolu
bližních a vlasti nebo blaho duše; okolnosti takové
!
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nastávají na př. u kněží, lékařů, u opatrovníků ne
mocných při nakažlivých nemocech, u vojínů ve válce
atd. Na př. kněz, lékař smí, ba musí k lidem nakaž—

livou nemocí stíženým jíti. Vojín smí hradbu do po
větří vyhoditi, loď nepřátelskou zapáliti. byť i vlastní
záhubu předvídal. Hasič smí do hořícího stavení se
odvážiti. Dobrý plavec, vida někoho v nebezpečí uto
nutí, smí za ním skočiti, byť jeho vlastnímu životu
nebezpečí hrozilo. A jestliže sám při tom zahynul,
vykonal čin hrdinný a záslužný.
Ě423. Jakého hříchu se dopouští. kdo sám sobě život here?
Kdo sámlsobě život bere, dopouští se hříchu velmi
těžke'ho; neboť hřeší:
I. proti Bohu, jenž jest jediným pánem uad životem a

smrti;

2. proti své duši, kterou uvrhuje v záhubu věčnou;

3.proti svým bližním, kterým působí zármutek a škodu.
Ad 1. Bůh nám dal života také nám jej zachovává.
Proto jest on jediný pánem nad životem naším. On
jediný má právo život nám prodloužiti, nebo zkrátiti
anebo vzíti. To oznámil též výslovně Israelitům skrze
Mojžíše: »Pohled'tež, žet' jsem já sám, a není jiue'ho
Boha kromě mne: já usmrtím a já obživím:já rauím,
a uzdravím, a není, kdo by mohl ;: ruky me' vytrh
uouti.: (V. Mojž. 32. 39.) 6. kniha Moudrosti (16,13.)_:
»Ty jsi, Pane, kterýž máš moc nad smrtí, nad .životem.c

„Nebo bud' že jsme živi: bud' že umíráme, Pánu umí
rámec (Řím 14, &) Sochař, jenž vytesal krásnou
sochu, může ji hned rozbití. Protože jest jeho dílem.
Člověk však nenáleží sobě, ale Bohu. Bůh nás stvořil.
On má právo na nás, na náš život i smrt.
Sebevrah sahá do tohoto práva Božího, ničí, co mu
nepřináleží, ničí, co Bohu patří. Proto jest sebevražda
vzpourou proti Bohu.
Ad 2. Hřeší proti sobě. Duši svou uvrhuje sebevrah
do pekla, neboť samovraždou dopustil se těžkého,
smrtelného hříchu a ten má za následek věčnou zá
hubu; časnému zlu unikl, ale do věčného se uvrhl. Co
pravil Kristus Pán nad ]idášem: »Ležbeby bylo jemu,
by se byl ueuarodil člověk temer (Mat. 26, 24.) to praví

nad každým jiným sebevrahem.
26*
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Ad 3. Sebevrah hřeší proti svým bližním, neboť je
zarmucuje; zvláště pak se prohřešuje proti svým přá
telům, jimž nejen zármutek ale' 1hanbu, někdyiškodu
působí. Proto církev sv. sebevrahům odpírá církevního
pohřbu, aby jednak křesťany odstrašila od sebevraždy
a jednak dokázala, že kdo ve hříchu smrtelném umírá,
že nezasluhuje pochován býti na místě svatém. Odpírá
však církev každému sebevrahu svého pohřbu? Nikoli!
Stane—lise v osadě sebevražda, jest povinností duchovní
správy vyšetřiti, vjakém stavu sebevrah tak učinil.
Shledá-li se, že tak učinil u velkém rozčilení mysli,
v horečce, okamžitém zoufalství, církev ho lituje a
pohřbu svého mu neodpírá. Učinil-li tak při klidné roz
vaze, chladně, jako na posměch všem zákonům Božím
a církevním, pak mu církev ovšem pohřbu odpírá.
K sebevraždě svádí často: 1. nedostatek víry. Neboť
kdo věří, že Prozřetelnost Božská vše řídí a spravuje
(ot. 75.), kdo věří ve spravedlivý soud a spravedlivou
odměnu po smrti, ten, ať jej potká cokoli, neklesne
tak hluboko na mysli, aby života svého se zbavil.
2. ohyzdné vášně, jimž sebevrah úplně úzdu byl pustil,
— zvláště smyslné; též ošklivou četbou pokažená
mysl. 3. Výčz'tkysvědomí, beznadějnost a zoufanlivost;
jako u Jidáše.

424. Kdo škodí bližnímu na těle?
Bližnzmu škodz na těle, kdo jej bezprávně usmrcuje
nebo zranuje, nebo kdo mu přz'kor'z'ma hrubostí žzvota

ukracuje.

Bezprávně usmrcuje nebo škodí bližnímu ten, který
jej usmrcuje anebo jemu ubližuje, ač nemá k tomu práva.
Život člověku vzíti má právo toliko Bůh. »Pohled'tež,
zeťJsem ja sám a nenz jzne'lzo Boka kromě mne: ]o'
usmrlz'm a já obživz'm.. (V. Moj._ 32, 39.)
Avšak Bůh propůjčil toto právo pro jisté pády svým
zástupcům na zemi, t. j. vrchnostem. Učinil tak jen ve
prospěch společnosti lidské. Vrchnostem jest dovo
leno člověka usmrtiti, aby potrestala veliké přečiny,
zvláště vraždy. »Kdo by koli vylil krev lidskou, vylila
bude krev jeho; nebo k obrazu Božímu učiněn jest
člověk.: (I. Mojž. 9, 6.) Lékař, aby zachránil člověka,
často mu odejme celý úd, na př. ruku, nohu. Vrah
neb podobný zločinec jest rovněž jako chorý úd spo—
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lečnosti. Hrozí záhubou jiným. Proto vrchnost má
právo jej smrtí ztrestati
Dovoleno jest člověka usmrtití: 1 každému vnutne'
sebeobraně, 2. vojz'nu v boji, 3. vrchnosti na potrestání
zločz'ncův.

Nemůže-li se napadený proti útočníku jinak ubrániti, může
jej usmrtiti. Nesmí však jej usmrtiti, může-li se zachrániti před
jeho útokem jinak, na př. útěkem, křikem, ranou na slepo
nebo poraněním, odzbrojením nepřítele atd. Těžce by hřešil,
kdo by protivníka již prchajícího zastřelil, aneb o život při
pravil toho, kdo mu smrtí pouze slovy hrozí, o život ukládá,
avšak útoku se neodvažuje. — Vše, co dovoleno jest na
obhájení života vlastního, smíme podniknouti ina ochranu
bližní/10.

Kdo bližního nespravedlivě a zúmyslně zabijí, na
zývá se vraz/zem.Hřích tento jest jeden ze hříchů do nebe
volajících (ot. 791.). »Krev bratra tvého volá ke mně
se země,x děl Hospodin k bratrovrahu Kainovi.
Příklady: Kain zabil Abela. — David rozkázal vojevůdci
jaabaw' Uriáše do první řady bojovníků postaviti, aby jistě
zabit byl. Proto pravil prorok Nathan k němu: »Urz'a'šeHet/zej
rke'lzazabz'ljrz' mečem.: (II. Král. 129.) — Zavraždění neviňátek.
Herodia: žádala hlavu sv. Jana Křtitele. —-Vražedníkem ') byl
také český kníže Boleslav, kterýž zabil svého bratra sv. Vá
clava. Ačkoliv sv. Václav dobře vládl v zemi eské a dobře
se o své poddané staral, přece nemilovali ho všichni Čechové.
Ano i vlastní jeho bratr byl mu nepřítelem, protože sám chtěl
býti panovníkem v zemi eské. Sv. Václav navštěvoval i vzdá
lené kostely, když se v nich konala památka slavného po
svěcení (posvícení). Tu putoval i r. 935 do Staré Boleslavi.
kdež dne 27. září byla v kostele veliká slavnost ke cti sv.
Kosmy a Damiána. V městě tom bydlí! na hradě Boleslav, bratr
Václavův. Po službách Božích mínil sv. Václav zase do Prahy
se navrátiti, ale Boleslav prosil ho, aby k němu šel na ho
stinu: Tím stalo se. že sv. Václav zůstal v Boleslavi přes noc.
Té noci pak uradili se někteří protivníci s Boleslavem 0 za—
vraždění sv. Václava. Druhého dne šel ráno sv. Václav do ko
stela na ranní mši svatou. Ve dveřích domu potkal Boleslava
a děkoval mu, že ho včera dobře vyčastoval. Tento však tasil
meč a ťal po hlavě sv. Václava, řka: »Tak tě chci dnes lépe
vyčastovati.: Svatý Václav však byl silnější „nežli Boleslav.
Chopil se ho, vyrval mu z ruk meč, povalil ho na zemi a řekl
jemu: »To ti, bratře, odpus Pán Bůh sámlc Boleslav zlý
počal volati o pomoc. jakoby sv. Václav byl ho zabiti chtěl.
V tom přiskočili tři jeho služebníci a obořili se zuřivě na Vá
clava. Tento již byl od Boleslava těžce poraněn; ale přece
ještě sebral se, utíkal do chrámu a byl vjeho dveřích mečem
Boleslavova služebníka Hněvsy proboden. Sklesl na zemi a
brzy skonal.
') Dr. A. Skočdopole

II., 460.
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Vražda jest proto hříchem tak velikým, poněvadž vrah
připravuje bližního o statek jeho na světě nejcennější a často
jej i do věčné záhuby uvrhuje. Neboť kdo z nás je připraven
na smrt.>

Bůh trestá přečasto již na tomto světě vražednika, a to jak
výčitkami svědomí, tak ohyzdnou smrtí.
Příklady: Kain: >Protož nyní zlořený budeš na zemi, kteráž
otevřela ústa svá a k pití přijala z ruky tvé krev bratra
tvého . .. Tulákem a poběhlíkem budeš na zemi.: — Ao/zaó
a _7esaóelodsoudili Nábot/za k smrti pomocí nepravých svědků.
Z rozkazu Božího přišel k nim Eliáš a pravil: »Toto praví
Hospodin: Zavraždil jsi a nespravedlivé jmění přivlastnil jsi
sobě. Jako lízali psi krev Nábothovu, tak itvou krev lízati
budou. Jezabel pak žráti budou psi u zdí ]ezrahelskýchlc jak
prorok předpověděl, tak se i stalo.

Příkoří činíme bližnímu na cti utrháním, pomluvou,
hrubými výčitkami atd. jak často působí děti rodičům
příkoří.
Příklad: Bratří Josefovi způsobili otci svému zármutek.

Hrubostí ukracuje života bližnímu, na př. kdo se
k němu hrubě chová, jej příliš trestá, bije; jej prací
přetěžuje, jemu nedává dostatečné zdravé stravy atd.
Tím vším škodí se bližnímu na jeho zdraví a života
mu ukracuje.
Ž425.Zapovidá li se pátým přikázánim Božím také souboj?

Pátým přikázáním Božím se zopovídá také souboj,
protože z ne'/zo obyčejně poranění, ono často : usmrcení
pochází.
Soubojem vyrozumíváme zápas dvou osob, které se
smluvily o místě, času a zbraní souboje a které před
tím byly umluvily, že zápas ten podniknou, aby po
raněním jedné- z nrch urážka byla smyta; nebo zápas
dvou osob zbraní (na život a na smrt), aby jista' pře
ukončena byla. — Souboj není ničím jiným, než úklad
ným bojem o život bližního, a proto není pravou
cestou k nápravě cti. Vítěz dokáže větší sílu a zručnost,
ale nedokáže, že právo jest na jeho straně. Souboj
jest zbytkem dob násilnických, t. zv. pěstního práva
a vyplynul z náboženských předsudků dávných předků,
kteří se domnívali, že Bůh pravdě již na zemi vždycky
dopomůže k vítězství a nevinu člověka třeba zázrakem
ukáže. Souboj jest zbytek soudů středověkých, zvaných
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ordaliemi či soudy Božími. Bylyť ony všechny vlastně
pokoušením Boha.
Souboj za souhlasu válčících stran podniknouti, jest
někdy dovoleno, neboť se jím zamezuje další prolé
vání krve, na př. souboj sv. Václava s Radoslavem,
Souboj jest těžký přečín proti Bohu, Pánu života.
Odporuje i zdravému rozumu lidskému a důstojnosti

lidské, odporuje božskému ilidskému
též hrubou urážkou církve katolické.

zřízení; jest

3426. Kterak trestá církev samovraždu a souboj?
Církev trestá samooraža'u ') a souboj odepřeuz'moz'r
kevm'lzo pohřbu; souboj [)a/z nad to ještě vyobcováním
z církve všech, kdož se Ito súčastm'lz'.

jest těžkým hříchem, kdo k uhájení cti své k sou—
boji vyzývá, souboj přijímá anebo jakýmkoli způsobem
se ho súčastňuje (svědkové, lékaři).
Církev sv. ustanovila, že ti, kteří na místě souboje
zemřeli, byť ipravou kajicnost na jevo dali a rozhře
šení svátostného dosáhli, nemají býti v posvěcené zemi
pochováni. Jestliže však déle na živu zůstali a na jiném
místě pokání činili, mohou býti církevně pohřbeni.

Církev sv. trestá nejen bojující, ale-i sekundanty,
svědky, ba i jiné diváky, kteří svou přítomností jaksi
souboj schvalují, vyobcováním z církve. —
Až dosud nás katechismus poučoval. jak skutky
člověk buď sobě nebo bližnímu svému na těle ubližo
vatí může.
V následujícím podává se nám, kterak se člověk
myšlením a slovy (srdcem a ústy) proti pátému při
kázání prohřešuje.

.

*427. Hřeší-li se

proti pátému

přikázání Božímu toliko

skutky?
Proti pátému přikázání Božímu uebřeší se toliko
skutky, nýbrž z nenávistí a závistí, hněvem a žárlivostí,
') Zde dlužno upozornití, že duchovní správce se musí říditi
dle úmrtní/zo lístku, vystaveného lékařem. jak často se stává, že
lékař napíše ke prosbě přátel samovraha: »Z pomateností, < »v návalu
krvec, a duchovní správce pohřbu církevního odepřití nesmí. Lid
pak neznalý předpisu řekne: »Že má penize, (samovrah), že je bohat,
pohřbu mu neodepřelí.< (Viz Dr. Skočdopole Pastor.)
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spíla'm'm a klem'm, vůbec vším, co může býti příčinou
tělesně/zopoškození bližní/zo ,' take' jest hříšno, z omrze
losti nebo zoufalosti sobě nebo bližnímu smrti přáti.

jak často slýcháte lidi mluviti, když mají jíti ke
sv. zpovědi: »\Iikoho jsem nezabil, žádného jsem ne
okradlc atd Tím, že nikoho nezabili, není řečeno
že se již ničím proti 5. přikázání Božímu neprohřešilí,
nýbrž máme zpytovati i myšlenky své a slova, která
ku zlým skutkům (poranění, zabití, udeření) svádějí.
V prvé řadě jest to nenávist. Touto vyrozumíváme
odpor a nepřátelské smýšlení proti jisté osobě nebo
věci. Nenávist vede snadno ku poškození bližního na
těle a životě, ba častokráte i ku vraždě. Proto praví
písmo svaté (I Jan 3, 15.): »Každý, kdož nenávidí
bratra svě/zo,vražednz'kemjest (t. j. dopouští se vraždy
v duchu na bližním svém), a víte, že žádný vražedm'le
nemá života věčně/io v sobě zůstávajíoi/tox
Příklady: Bratři Foxe/živi. Patriarcha jakob miloval Josefa
více než jeho bratry, a proto nenáviděli bratří josefa. Když
pak Josef otci_vypravoval, co bratří zlého učinili, rozhněvali
se na něho tak velice, že s ním ani slova přátelského pro—
mluviti nechtěli. A když pak 'im konečně vypravoval svůj
sen, z něhož patrno bylo, že Buh jej chce povýšiti, nenáviděli
ho ještě více. Další následek této nenávisti byl, že, když jej
spatřili jedenkráte k sobě se přibližovati, ustanovili se na tom,
že jej zabijí. —Esazt nenáviděl bratra svého Yakoba, poněvadž
jej připravil o požehnání. Nenávist tato se tak velice v něm
rozmohla. že zvolal: »Přija'ou dnove' smutku na otce me'lto, neboť
zabijí _7aboba, bratra sve'lzo.:——
Nejvyšší kněží, zákonm'ti a fari

seove'nenáviděli ]ežíše tak velice, že se ustanovili na tom, jej
zabiti a že jej skutečně ukřižovali. — Herodia: žádala z ne
návisti k sv. janu Křtiteli na králi Herodesovi hlavu světcovu
a obdržela ji.

Za'vist. Závist je zármutek nad přednostmi. nebo
statkem bližního, protože nechceme, by nás předčil
anebo se nám vyrovnal (ot. *780.).
Závist vede k nenávisti, škodolibosti, k pronásledo—
vání, ano i ku vraždě, čehož nejlepším důkazem jest
jednání Kainovo. Písmo sv. praví: »Za'vist vylučuje
z království nebeského: (Gal. 5, 21.) a jest a'a'belske'lzo

původu.:
Příklady: Kain záviděl Abelovi, že Hospodin tak milostivě
shlédl na oběť jeho. Závist tato jím Iomcovala dnem i nocí,
až zabil svého bratra. ——
Nejvyšší kněží, zákonníci a fariseové

ze závisti odsoudili ježiše; žádali jeho smrt. Sv Matouš praví:
>Nebo věděl (Pilát), že jej ze závisti vydali.< — »Ze za'vistz'
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ďábla přišla .rmrt na obršlek země: náxledují pak 110ti, kteříž
jmu .re .rtnzny jeho.: (Moudr. 2, 24. 30.)

Hněv. Hněv jest nezřízené rožčilení mysli spojené
se žádostí pomstíti se. (Ot. *784.) »Slunce nezapadej
nad hněvem vaším.: (Ef. 4, 26)
Hněv se rozeznává od nenávisti tím, že je hněv
rychlé (brzo pomíjející) rozčilení mysli, kdežto ne
návist je delší, zakořeněné nepřátelské smýšlení proti
bližnímu Hněv často jest příčinou nenávisti.
Příklady: Když Kain pozoroval, že shlédl Hospodin se zalí—
benim na dary Abelovy, rozhněval se náramně. tak že opadla.
tvář jeho.: Když se vracel Saul .r Davidem z vítězného boje
nad Goliášem, vyšly jim vstříc ženy ze všech měst s bubny
a cimbály, radostně prozpěvujíce: »Zabilt' jest Saul tisíc, ale
David deset tisíců.: I rozhněval se Saul náramně. a od,toho
dne nelibě hleděl na Davida, ano chtěl jej i zabiti. -— Aman.
Když žid .Mardaelzeur nechtěl před Amanem na kolena pad
nouti a jemu se jako bohu klaněti, chtěl Aman v jednom dnu
všechny židy dát pobiti.

Žárlivost. Žárlz'zzosljest nezřízená snaha něco do
brého získati jen pro sebe a spolu “obava, aby toto
dobro nezískal jiný, neboť tím by vlastní prospěch
byl poškozen.
I tato nectnost vede ke hněvu, nenávisti, poškození bliž—
ního, ano ik vraždě, jak toho jest důkazem Saul, který chtěl
Davida zabiti.

Spí/ání a „členíjsou hanlivá slova, jichž kdo proti
bližnímu užívá.
Spíla'nz' j=ou všechny nadávky, dále všechna slova,
jimiž kdo bližnímu něco nečestného vytýká s tím
úmyslem, aby jej pohnéval, na př. když bychom mu
vytýkali, že je nízkého původu, nebo že je nehezký,

nebo kdyby mu vytýkali nepravosti jeho a jeho pří
buzných. Spilání často vede k hádkám, pranicím a
rvačkám.
Ve svém kázaní na hoře pravil Pán ]ežíš: ...Kdož by
z hněvivosti haněl bratra svého, hoden bude vysoké rady,
(t. j. zasluhuje, aby jej, vysoká rada židovská odsoudila a po
trestala.) A kdož by řekl bratru svému: Ty bezbožníku! hoden
bude pekelného ohně. (Bezbožník bylo u židů hanlivé slovo.)

Slovy: » Vůbec vším, co může býti příčinou tělesně/zo

poškození bližní/za,“ vyjadřuje katechismus všechny
druhy hříchů, jež jsou proti pátému přikázání Božímu.
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Chraňte se hněvu, nenávisti a závisti. Vedou nejen
ku vnitřnímu hříšnému jednání proti pátému přikázání,
nýbrž i k vzdorovitému a hrubému jednání s bližním.
Vedou k hádkám, pranicím a často i ku vraždě.
Take' jest hříšno, z omrzelostz' nebo zoufalostz' sobě
nebo bližnímu smrtí přdti — poněvadž nemáme práva
nad životem ——a tudíž

takovým

přáním si přejeme

do práva Božího zasahovati — což zajisté jest hříchem.
Smíme ovšem Boha prositz', aby nás z křížů, utrpení,
bolestí a zármutků vysvobodil, prospělo-li by to k na
šemu spasení. Modlitba tato musí ovšem vykonána
býti s dokonalou odevzdaností do vůle Boží, tak že
dáváme najevo, že jsme ochotni dále trpěti, je-li to
vůle Boží.
Páté přikázání chrání nejen život těla (tělesný) nýbrž
i život duše. Proto jest v pátém přikázaní zapovězeno
sobě nebo bližnímu na duši škoditi.

428. Kdo škodí bližnímu na duši?
Bližnímu škodí na duši, kdo mu dává pohoršení.
Pohoršení da'vatí bližnímu znamená, duševní stav
bližního horší činiti. Pohoršení jest vše, co zavdává
podnět nebo-li příčinu, aby se náš bližní horším stal,
co ho svádí k hříchu.

429. Kdo dává bližnímu pohoršení?

'

Blížm'mu dává pohoršení, kdo mu vlastní vinou,
slovem, anebo skutkem zavdává příležitost ke hříchu,
nebo jej mad úmyslně ke hříchu svádí.
Dvojím způsobem můžeme bližním dávati pohor—
šení: vlastní vinou nebo—li úmyslně anebo bez úmyslu.
Bez úmyslu dává pohoršení, když někdo slovem
anebo skutkem zavdává příležitost ke hříchu, aniž by
chtěl ku hříchu SVádČtl. — Vlastní vinou nebo-li
úmyslně dává pohoršení, kdo ví, že to nebo ono slovo,

tento nebo onen skutek může snadno sloužiti jiným
za příležitost ke hříchu a přece toto slovo vysloví,
anebo onen skutek vykoná.
Pohoršení toto jest vždycky těžkým hříchem, ježto
ke hříchu svádí. Pohoršení se dopouští člověk všemi
cizími hříchy (když ke hříchu někdo radi, pomáhá,
hřích schvaluje atd.), zvláště pak ošklivými řečmi, ne
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způsobným a nemravným chováním před jinými, ne
stoudným odíváním sebe sama, rozšiřováním špatných
knih, obrazů, návštěvou rozpustilých zábav tanečních
i divadelních. Pamatnjme slov apoštola národů sv.
Pavla: »Špalne' řeěz'hazía'obre' mravy.: (I. Kor. 15, 33.)
Od pohoršení má nás odstrašovatz':
1. Pomyšlení, že pohoršení dávající jest pomocník
ďáblův a že duše, které Kristus krví svou vykoupil,
usmrcuje (pro Boha).
2. Hrozné následky hříchu toho, neboť bývá pří
činou mnohých jiných hříchů. Svedení svádějí zase
jine'. Písmo sv. nám dotvrzuje, že potomci Kainovi
svedli veškero lidstvo.
3. Výstražná slova Kristova: »Kdo by pak pohoršz'l
jedno

z malz'čhýoh těchto, jenž

ve mne věří, lezoeby

jemu bylo, aby zavěšen byl žernov oslz'ěí na hrdlo jeho
a on pohřížen byl do hluóohostz' mořshe'. Běda světu
pro pohoršenz'.a (Mat. 18, 6. 7.)
Příklady: Yobova manželka vysmívala se manželi svému a
pravila k němu: »Ty ještě trváš v sprostnosti své.> Dobrořeč
Bohu a umři,- t. j. co ti prospěla tvá zbožnost? Nezbývá ti
jiného, než ohyzdnou smrtí umříti. Proto nebuď již pobožný,
odřekni se Boha! Chtěla manžela svého k těžkému hříchu
svésti — dávala mu pohoršení. — Dvanáete vyzvědačzž, jež
Mojžíš napřed poslal, aby shlédli zemi Kanaan, vyprávělo
o zemi té vymyšlené věci. Pravili: >Země ta má obyvatele
velmi silné a města převeliká a ohrazená. Viděli jsme tam
i obry, k nimžto my přirovnání zdáli jsme se jako kobylky.:
Touto řečí pobouřili neškeren lid proti Aronovi a Mojžíšovi,
tak že si někteří až smrt přáli. Hospodin je potrestal tak, že
mimo Tome a Káleótz žádný z Israelitů z Aegypta vyšlých ne
přišel do zaslíbené země, nýbrž toliko děti jejich. — Abrolan
svedl mnohé z Židů ku vzpouře proti otci jeho králi Daví
dovi. — ?eroóoam, prvý král říše israelské po jejím rozdělení
(na israelskou a judskou), řekl v srdci svém: »Jestliže bude
choditi líd tento, \t j. oněch deset pokolení, které se byly od
Judy odtrhly) dn jerusalema k obětování obětí v domě Hospo
dinově, obrátí se srdce jeho zase k Roboamovi, 'synu Šalo
mouna', králi judskému, a říše navrátí se opět k domu Daví
dovu.: Ahy tomu zabránil, postavil dvé telat zlatých, jedno
v Bethel na jihu, a druhé v Dan na severu, a řekl: »Nechoďtež
více do jerusaléma! Hle, tito jsou bohové vaši, kteříž vás vyvedli
z Egypta!: A tak zavedl lid k modlářství; nebo lid chodil
klanět se telatům. Proto zhynul král i s celým domem svým.

Kdo by
pohoršení,
a jednáním
prozrazuje

z dobré řeči nebo jednání bližního bral
jako fariseové se pohoršovalí nad životem
Spasitelovým. be'řefarz'šejshe' pohoršení a
velkou zlomyslnost nebo velký nerozum.
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Fariseové se horšili, že Pán ]ežíš mluvil s hříšníky,
s nimi jedl.
Kdo dal pohoršení, musí řeč svou, radu svoji, nebo
rozkaz, jímž ku zlému sváděl, odvolatí, pohoršeného
skrze dobrý příklad a skrze opravdovou zbožnost
k dobrému nakloniti a zvláště se má modliti, aby Bůh
svedené osvítil, by hříchy své poznali a k pokání se
navrátili.
Varujte se pohoršení! Pamatujte na slova, jimiž
Spasitel tak výstražné hrozil těm, kdo někoho po
horšili. Rozvažte,jak nesnadno jest pohoršení napraviti!

*430. Co se poroučí v pátém přikázání Božím?

V páte'm přikázání Božím se porouči, bychom:
]. o život svůj a duši svou pečovali,

2. s bližním v pokoji a svornosti žili;
. každe'mu dobrý příklad dávali;
. škodu, kterou jsme bližnímu na těle nebo na duši způ
sobili, zase napravili.
Ad 1. Páté přikázání chrání tělo i duši nejen před
jakýmkoli poškozením, nýbrž ukládá i povinnost, ne
bo-li poroučí nám, abychom o tělo i duši pečovali.
jednotlivé povinnosti jsou v katechismu uvedeny.
Máme o život pečovati, t. j. máme všechno konatí,
co v naší moci jest, k zachování a upevnění zdraví
svého.
Život tělesný má pro nás přenesmirnou důležitost,
neboť jest dobou setby pro království nebeské; komu
Bůh popřeje dlouhého života, udílí mu velikou milost.
Zdraví tělesné jest jedno z největších dober pozem
ských Jsme-li zdrávi, můžeme řádně povinnosti své
vykonávati a ku blahu našemu i bližního zdárně pra

AGO

covati.
A-poněvadž život náš a zdraví naše tak velikou
cenu pro nás má, jsme povinni rozumně se o ně sta
rati, t. j. jak nám to rozum náš velí, a jak to od
povídá vůlí B'oží. O život svůj pečujeme: 1. střídmosti,
v jídle a pití; 2. čistotou těla a obydlí; 3. náležitou
měrou v práci a odpočinku; 4. varováním se všeho,
co by životu našemu škoditi mohlo.
Máme se starati o dostatečnou výživu, o řádný
stavu našemu přiměřený oděv a obydlí, o nutné
zaměstnání, zotavení a oddechnutí. Máme zvláště
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dbáti toho, bychom náležitou míru v jídle a pití za
chovali, v práci a odpočinku máme vášně své kro—
titi atd.
Roznemzžžeme-li
se, máme potřebných prostředků užíti, bychom

předešlého zdraví nabyli. Máme především zkušeného lékaře
v pravý čas povolati a jeho radou se Hditi. Ičasné záležitosti
máme v pravý čas urovnati. »Ctz'le'kařepro potřebu.: »Nejvyšší
stvořil ze země le'ky, a muž opatrný nezošklivi 'ic/t sobě.: „Synu
:)nemoci sve' nepolirdej sám sebou, ale modlí se dna, a on uzdraví
!č . . . a dej místo lc'kaři neb i jej Pa'n rtvořil; nec/tt“neodchdzí
od tebe, protože díla jeho jsou potřebna'x (Sir. 38, 1.—12.) —
JWimořddnýo/zprostředků hledali (jako velmi bolestné & nebez

pečné operaci se podrobiti, užití vzdálených lázní atd.) není
přikázáno.

JWa'meo duši svou pečovali, t. j. máme se především

snažiti, bychom duši své zabezpečili život věčný. Ale
máme také přirozených sil a mohutností duše moudře
užívati a je pěstovati. Proto jest povinností naší,
bychom se učili, vzdělávali a rozumné výchově rodičův
a učitelů se podrobovali.
O nadpřirozený život duše se Staráme, když se při
čiňujeme, bychom pravdu sv. náboženství čím dále
tím lépe poznávali, modlitbu horlivěji vykonávali, sv.
svátosti přijímali a vůli Boží dokonaleji plnili. jsme-li
těžce nemocní, jsme povinni sv. svátosti přijímati.
»Stůně—likdo z vás, povolej sobě kněží církve.: (Jak.
5, 14.

Ale křesťanjest povinen i o život tělesný a duševní
bližní/zo se starati. To se stává, prokazujeme-li mu
duchovní i tělesná dobrodiní.
Te'lťsna'dobrodiní, t. j. na tělo se vztahující: tělesné
skutky milosrdenství (ot. 840.).
Duchovní dobrodiní, t. j. na duši se vztahující "';
duchovní skutky milosrdenství.
Ad. 2. Pátým přikázáním se nám poroučí, bychom
s bližním v pokoji a svornosti žili, t. j. v dobré shodě,
v přátelství a lásce k němu.

Nestačí bližního ne nenáviděti, neboli s ním se ne
vaditi, jemu příkoří nečiniti, nýbrž povinni jsme jej
milovali. K jeho chybám máme býti shovívavými,
v snahách jeho jemu nápomocnými. Kéž bychom žili
jako první křesťané, o nichž nám písmo sv. vypravuje,
že byli »jedna mysl, jedno srdce <
Příklady: Abraham řekl k Lotovi: »Necht', prosím, není
sváru mezi mnou a tebou, mezi pastýři mými a tvými, nebo
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bratří jsme. Blahoslavení pokojní, neboť synové Boží slouti

budou.

Avšak není vždy v naší moci, se všemi lidmi v po—

koji a svornosti žíti; neboť někdy se stává, že s jistými
lidmi pokoj míti nemůžeme, leč bychom s jejich
nepravostmi souhlasili — což jest nedovolený pokoj.:
(Tom. aq) Proto píše sv. Pavel: »Může-liv to býti, což
na vás jest, se všemi lidmi pokoj mějte.: (Rím. 12, IS.)
Ad 3. Dobrý příklad máme bližnímu dávati
Příkladem vyrozumíváme jednání, jež někoho k tomu
pobádá, aby rovněž tak jednal. Dobrý příklad dávati,
znamená, nábožným, křesťanským jednáním a životem
k dobru nabádati n povzbuzovati a zároveň ukazovati,
jak dobro konati můžeme a máme.
» Tak svět; světlo vaše před lidmi,

at' 'uz'dt' skutky

vaše dobre', a slaví Otce vaše/zo, jenž jest v nebesích.
(Čl. 21., str. 139)
Příklady. Eleazar chtěl raději zemříti. než by vepřové maso
jedl, — aby tak dobrý příklad dal. Když mu domlouvali, aby
se alespoň tvářil, jakoby maso vepřové jedl, zvolal: ::Nesluši
se na můj věk, přetvařovati se. Kdybych to učinil, myslila
by mládež: Stařec Eleazar stal se pohanem, a dal se ke zlému
svésti. I uvalil bych ohyzdu a opovržení na své stáří. A co
by mi z toho bylo, kdybych nyní ušel mukám lidským? Ruky
Všemohoucího neušel bych zajisté ani živ, ani mrtev. Protož
statečně podstoupím pro vzácné a svaté zákony počestnou
smrt. Tak ukáží se hodna starého věku a mládencům zůstavím
hrdinský příklad.:

Slova ýovzbuzujz', příklady ta'/mou — praw'přz'slom'.
Ad 4. Škodu, kterou jsme bližnímu na těle nebo
na duši způsobili, jsme povinni zase napraviti. Nestačí
nad spáchaným hříchem vzbuditi jenom lítost a vy
znati se z hříchu toho, nýbrž kdo bližnímu na těle
nebo na duši škodu způsobil, musí škodu takto způ
sobenou snažiti se napraviti.
Kdo bližního na těle nebo na zdraví poškodil, musí
jemu samému škodu nahraditi, anebo jestliže jej do
konce zavraždil, musí: 1. za spásu duše jeho se mo
dlili, almužnu udíleti atd.; 2. pozůstalým, pokud lze,
nahraditi všecku škodu, kterou předčasnou smrtí za—
vražděného utrpěli.
Kdo bližního na duši poškodil, musí pohoršení způ
sobené odvoláním nebo pokáním, užitím vhodných
prostředků, modlitbou, postem atd. napraviti.
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Páté přikázání nabádá nás, bychom zvířata netrápili,
bez potřeby je nezabíjeli, domácí zvířata, jež nám
k užitku jsou, obsloužiti nezapomínali a jich netýrali.
Karel, vévoda v Kalabrii, spatřil hladem zmořeného koně.
Nechav sobě majetníka jeho předvolati, káral ho, proč ne—
chává koně svého v tak bídném stavu? »Milosti,c ospravedl—
ňoval se majetník, »neni již k tahu, a nestoji ani za obrokk
>Ale někdy býval ti dobrýmřc tázal se vévoda. >O býval to
výborný kůň; ve válce mi výborně sloužil a život mi za
choval.< — >Nevděčníku! za to mu v stáří jeho tak odplácíš?
Zasluhuješ, aby tě tvoli domácí v tvém stáří z domu vyhnali
& nedali ti pokrmu, jakž ty koni tomutoh ')

Zvířata zabiti, kdyz toho nouze nebo potřeba žádá,
není zapovčděno; neboť zvířata jsou k užitku člověka,
a Hospodin výslovně velel: »A všecko, což se hýbe, a
živo jest, bude vám za pokrmu (I. Mojž. 9. 3.) Do
voleno je, zabíjeti zvířata: 1. jichž masem se živíme a
2. jež jsou nám na škodu; jako myši, hmyz domácí atd.
Ku práci smíme zvířat upotřebiti, je k rychlejšímu

konání práce pobídnouti, ale mírně, nesluší též je
překládati těžkým nákladem. Kdo se zvířaty nemilo
srdně nakládá, je hladem a žízní trápí, bije — ten
prozrazuje otupělé srdce a též k bližnímu nemilosrdné
se chová. Císař Domitián v mládí trhal mouchám
křidélka. Bylo to jeho zábavou. Když dospěl, byl
velkým ukrutníkem.
»Ví spravedlivý take' 0 duší dobytka sve'lzo, ale bez
božnýck srdce jest ukrutně. (Přísl. 12, 10.1 »Uzřel-lz'
bys, an osel toko, jenž tě nenávidí, leží pod břemenem,
nepomineš, ale pozdví/znes' ho s nímw (II. Mojž. 23, 5.)
>1Wa'š-lz'dobytek, dohlížej k němu.“ (Sir. 7, 24.)
Ale hříšno jest, zvířata jako lidi milovati a o ně se
tak starati. Mnohý člověk mazlí se s psíčkem a ko—

čičkou, vaří jim nejchutnější stravu, ale žebrákovi
almužny nedá. To jest falešná a hříšná láska ku zví
řatům.

Naučení. Neškod' bližnímu nikdy ani na duši ani
na těle! Chraň se též bližního proklínatí nebo mu
zlořečz'tz'! Take' jest hříšno, zvířata
bez příčiny zabíjeli.
') Okáč III., str. 189.

bez potřeby nebo

—416—
O šestém přikázání Božím.
Přechod. Páté přikázání nám udává povinnosti, jež máme
plniti k sobě a k bližnímu vzhledem na naše tělo a duši. Za
povídá toto přikázání sobě nebo bližnímu na životě těla anebo
duše si škoditi. Šerte' přikázání Boží zapovídá sobě nebo bliž—
nímu škoditi na nevinnosti a čistotě duše a těla.

43.

lak zm šeste přikázání Boží?
Šesté přikázání Boží zm': »Nesesmz'lm'š.:
Poznámka. Mnozí činí zvláštní úvod k 6. přikázání, jiní opět
upozorní dětí na důležitost tohoto přikázání a pomodlí se než
začnou mluviti: »Mzmda eor mozem et labz'a mea.: Katecheta
budiž velmi opatrný, aby dětem neřekl více než třeba. a aby

neužíval výrazů, kterými by duše nevinné ještě pohoršeny,
anebo upozorněny byly na něco, co jim posud bylo neznámo.
Proto jest svatou jeho povinností, aby se na výklad „rám dobře
pripravil a nespoléhal na svoji obratnost. Budiž dětem hned
z počátku řečeno, aby tázajícím se snad doma: »O čem jste
se učily dnes v náboženství?: — odpověděly: :O šestém při
kázání,- a nikoli o »smilstvíc. — Mohlo by se při této příleži
tosti i tím dětem škodití, kdyby se jim neřeklo, čeho jim
vzhledem k šestému přikázání věděti třeba. Mnozí dopustili
se jistých hříchů proti šestému přikázání, protože se jim ne
dostalo o nich potřebného poučení a nutné výstrahy. Proto
kdyby katecheta, chtěie nesnázím s katechesí touto spojeným
uniknouti, raději o věcech těch ani nemluvil, nejednal by
správně a bylo by mu snad jednou s prorokem [.raz'a'r'emzvo
lati: » Vae mz'lzz', quia taouz'a

(6, s.). —- Uvod by na př. zněl:

M. (1 ') Víte, že vás mám všechny rád a že vás rád vyučuji.
Ale o 6. přikázání mluvím nerad. Neboť 1. Jsou hříchy, jež se
tímto přikázáním zapovídají tak hnusné a ošklivé, že bychom
jich ani vyslovovati neměli. So. Pavel dí: »Smílrtoí (to jsou
vlastně hříchy proti 6. přikázání), pak a ošelz'ba' nežil-tota . .. .
nebuď am"jmenována mezi vámi, jakož .rluří mz .roate'; anebo
mrzkost anebo blázm'oe'mluoem'.: (Efess. 5. 3. 4.) Já ovšem o nich
musím mluviti k vám, a to proto, abych vás před nimi va

roval. Učiňte všichni opravdový úmysl, že se všemožně vyna
snažíte hříchů těch se varovati po celý život! Ve jménu Páně
tedy začněme!

V šestém přikázání se zapovídá všechno, co jest ne
čestné, nečisté, nestoudné, nemravné a vše, co k tomu
svádí. Ze šestého přikázání patrno jest, že chce Bůh,
abychom mravně, čistě, cudně a počestně živi byli.
Následující otázka nám o tom podrobněji vykládá.

432. Cu se zapovidá v šestém přikázání Božím?
V šestém přikázání Božím se zapom'dá:
') Dle Dr. Jak. Schmitta III. p. 304.
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1.

všecko, co porušuje čistotu nebo stydlivost;

2. všecko, co k porušení čistoty svádí.

Ad 1. Dvojí věc se v šestém přikázání zapovídá:
všechny hříchy proti čistotě a vše, co k těmto hříchům
svádí.
Čistota jest ctnost, která záleží v krocení všech ne
čistých náklonností a vášní.
Stydlí'oost jest starostlivá péče o čistotu.
zstota a stydlivost se porušuje, když něco myslíme,
nebo něčeho si přejeme, mluvíme a činíme, co jest
proti čistotě a stydlivosti, tak že tím stydlivost a či
stota škodu trpí, neboli se porušuje.
Všechno, co čistotu a stydlivost porušuje, nazývá
se nestoudné, nemravné, nepočestné a děje-li se to
vědomě a svévolně, jest těžkým hříchem.
Ad 2. Všechno, co k porušení čistoty svádí, t. j.
všechno, co jest nejbližší příležitostí ku hříchům proti

čistotě (_k

nemravnosti), anebo alespoň býti může;

dále: všechno, co jest nejbližší příležitostí, aby nečisté
myšlenky, pocity a žádosti v srdci se—vzbuzovalyanebo,
abychom k nečistým a nestoudným řečem sváděni byli.
Co porušuje čistotu anebo co k porušení čistoty
svádí, jest obsaženo v následujících dvou otázkách.

433. Co porušuje čistotu?
Čistotu porušují:

UDMH

. dobrovolné nepočestné myšlen/ey a žádosti,
. nepočestné reší, žerty a písne,
. nepočestné pohledy a všecky nepočestné skutky;

Nečisté 1) myšlenky, vznikající v nás bez uaší víny
nejsou hříchem, když jen je potlačiti a zapuditi se
snažíme a v nich zalíbení nehledáme. Ale dobrovolné
nepočestné myšlenky jsou hříchem. Z nečistých my
šlének rodí se nepočestné žádosti. t. j. touha něco ne
čistého, nestoudného spatřiti, slyšeti, konati. Taková
nepočestná hnutí a pocity jsou hříchy proti čistotě,
vznikají-li zaviněné a má-li v nich člověk zalíbení.
Ad 2. Kdybyste něco mluvily, o něčem žertovaly
nebo zpívaly nebo o něčem si vypravovati daly,
') Za co byste se před rodiči a. hodnými lidmi styděti musily,
nazývá se a jest uečíste'.
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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o čem byste se před rodiči mluviti, žertovati a zpívati
neopovážily, a za to se styděti musily — pak by to
byly nepočestne' řeči, žeríy a písně.
Sv. Bernardín ze Sieny proslul zvláštní stydlivostí. Když
jsa dítětem, jen poněkud neslušné slovo uslyšel, ihned se
zarděl a svou nevoli projevil A tím způsobil, že se nikdo ne
osmělil před ním nestoudné slovo promluviti. »Ticho! Ber
nardzn přichází,: říkávali lidé, když neslušně mluvíce, přichá
zeti jej viděli.

Ad 3. Nepočestnýmz'pohledy hřešil kdo dobrovolně
beze vší potřeby na nepočestné věci, skutky, obrazy,
sochy atd. se dívá. Tak hřešil Cham, který se zalí—

benim na obnaženého otce hleděl. Tak hřeší děti,
které před spaním a koupáním úplně se obnaží, tak
pobíhají, že se na ně jiní dívati mohou.
Písmo sv. praví (Mat. 5, 27, 28): »Slyřelz'jste, že řečenojest
starým: »Nezeizoloz'zš. ale ja't' pravím vám, že každý, lzdoz'by po
ltlea'e'l na ženu (%požádání ]1) jZŽ zez'zzolo
zl s m v srdci sve'm (

Nepočestnými skutky hřeší, kdo sám na sobě nebo
na jiných činí, anebo spolu s jinými činí něco nepo
čestného I nepočestné dotýkání sama sebe nebo
jiného, jest hříchem proti čistotě.

*434. Co svádí k porušení čistoty?
X porušení čistoty sva'di:
všetečnost očí ;

339353?

nemravné obrazy a čtení nemravnýclz knih a spisův:
nepočestnost v oděvu;
příliš volne' obcování s osobami druhé/zo pohlaví a
lelzleova'žna' společnost;

9.0“

neslušné tance, divadelní hry a představení,
zahálka a nestřídmost v jídle a pití.
Ad 1. Všetečnostočíjest nezřízená žádostivost neboli
zvědavost všecko bez rozdílu, dobré i zlé, dovolené
i nedovolené viděti. Pohlédne-li člověk na něco, co
by v něm hříšnou žádost vzbuditi mohlo, má ihned
oči odvrátiti a mysl svou k Bohu povznésti, volaje:
»Pane Ježíši, chraň mneh
Přiklady. Žena Putzfarova, Susana, David.- »Učz'níl' jsem
smlouvu s očima svýma, aóye/i ani nemyslil opanně. (Job 31, i.)
Známo jest o sv. Aloz'sz'ovz',
že, ač jako jinoch šlechtický po

dlouhá léta denně s císařovnou rozmlouvati musil, přece na
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tvář její se nedíval, tak že ani neznal její podoby. Uchoval.
však také takovou čistotu, že nandělfky'mjinac/tem. se nazýval.
Oči jsou takřka okna do vnitř člověka vedoucí; kdo chce
rozličným bouřím duše předejití, musí pilně střežiti svůj zrak.

Ad 2. Nemravuýmí jsou takové obraz , které před
stavují nahé postavy a necudné skutky.
Nemravné lení/iy a spisy líčí nestoudné věci svůdným
způsobem, dráždí zlé žádosti a v srdci vyluzují nečisté
představy. (Krvavé romány, špatné časopisy atd.)
Když sv. Pavel v Efezu kázal, byli přemnozí dojemnou řečí.
jeho tak jati, že přinesli své knihy, (v nichž mnoho nemrav
ného napsáno bylo), jež měly cenu 50000stříbrňáků a všechny

'e s álili.
]
v. Terezie praví: »Čítala jsem zábavné knihy, a pozbyla
jsem záliby v pobožnostech; a to bylo příčinou, že nepřístu—
povala jsem ku sv. přijímání, srdce mé vzdalovalo se od Boha.
Starala 'sem se 0 svět, jeho radosti — byla jsem marnivou.
Bože muj! jak daleko bych byla klesla, kdybys mě nebyl
vzpamatoval !c
Ariytoleler praví: »Ne kdo velmi mnoho, ale kdo užitečné
věci čítává, za způsobného se považuje.

Ad 3. Nepočestuosl v oděvu v tom záleží, že člověk
nezakrývá oděvem ony části těla, jež každý stydlivý
a slušný člověk zahaluje.
Člověk neužívá roucha jen proto, aby tělo své před zimou
chránil, nýbrž také, aby nahotu svoji zakryl. Proto Adam a Eva
se přikryli po spáchaném hříchu fíkovým listím. rŽeny maji
.re v oděvu „rlur'ne'm objevovali,

.rlydlivorlz' a .rt/"“i'zlz'voytlse ozdo

bujz'ee, a ne kadeřavými vlary, neb zlatem, ueb perlami, aneb
dra/tým raut/zem : ale _jakž sluší na ženy, ktere'ž ukazují pobožnorl
dobrými :kulky.: (K Timot. 2, 9. 10.) — »Odvral' tva'ř .vvou od
ženy vyrtrojeneíc (Sir. 9, 8.) Císař Augurlur (pohan): »Marný,

nádherný oděv jest prapor pýchy a svůdce ku všeliké prosto
pášnosti.:

Ad 4. Příliš volným obeova'm'm : osobami druhé/zo
pohlavi rozumíme příliš důvěrné styky s nimi zvlášť
o samotě (mluvení, procházení, prodlívání s nimi atd.).
Sv. Bernard praví: »Bylo by snáze mrtvého k životu pro—
buditi, než při příliš volném obcování s osobami druhého po
hlaví čisté mysli zůstati. Adam zhřešil sveden jsa Evou,
Sami—on,
nejsilnější, David nejpobožnější, Šalomoun nejmoudřejší,
zhřešili lstí ženy.c')
Umírající matka pravila k třem dcerám svým: »Přislibte
mi rukou dáním, že se budete varovati důvěrného stýkání
s osobami druhého pohlaví.c Dcery tak učinily. »Nedovolené
') Gruber V., p. 482.
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známosti,: pokračovala matka dále, »jsou záhubou pro _mladé
lidi, neštěstím pro tělo i duši, pro tento i věčný světů)

Nechť si hrají chlapci s chlapci, dívky 5 dívkami!
Lenkova'žnou je:! společnost, když členové její berou
na lehkou váhu ctnost vůbec a čistotu zvláště a z hříchů
proti nim si šašky tropí, anebo žádného svědomí si ne
dělají.
Sv. Vincenc Ferarxký praví: »Položme shnilé jablko mezi
20 zdravých; shnilé jablko nebude zdravým, nýbrž oněch
20 zdravých pomalu nahnije. Tak jest is lidmi mravnými,
blízko jednoho nemravněho. Obcování se špatnými lidmi podobá
se řeřavému uhlí, jež do ruky bereme; i když není řeřavé
a ruku nepálí, přece ji pomaže (početní), Špatné společnosti
kazí dobré mravy.

Ad 5. Sv. František Saleský píše o tanci: »Smýšlím
o tanci jako lékařové o houbách, že totiž nejlepší
houby za mnoho nestojí. Máš-li tedy houby jísti, hled
je dobře uvařiti a okořeniti; a máš-li nevyhnutelně
tančiti, hleď to s dobrým úmyslem, ctně a vážně
dělatí. — Jez málo hub a zřídka, radí lékaři; po
dobně radím já: >Tanči málo a zřídka, neboť při vší
opatrnosti jest to věc nebezpečnáx 2)
Tanec jest výrazem radosti. Tančí-li se počestně a
mírně, na slušném místě, v pravý čas a s osobami
řádnými, není to hříchem; že však tance, které zdraví
ničí, zlé žádosti podněcují, jsou hříšny, jest patrno.
Římané říkávali: »Nikdo netančí, leč toliko opilý.a
Divadelní hry vůbec se nezapovídají, nýbrž toliko
špatně, a to proto, poněvadž se jimi mravnost ničí. Tolik
platí i o představeních v cirkusech atd.
Ad 6. Zahálka jest počátkem všech nepravosti,
zvláště počátkem smilství.
Člověk, který pilně pracuje, nemá času, aby na
něco špatného myslil. Heslem našich předků bylo:
»Maa'li se a pracuj: a to budiž povzbuzením i pro vás.
Kdo více jí a pije (je nestřídmým) než třeba jest,
bývá obyčejně nakloněn k nečistotě. jako bývají
zvířata, když málo pracují a přece hodně se krmí a
napájí, příliš bujná a divoká, tak bujní též tělo lidské
nestřídným požíváním pokrmů a zvláště nápojů. (»Ubi
Bacchus — ibi Venus,: dí latinské přísloví)
Písmo sv. praví : »Neopzý'ejteIE vínem, v němž je:! proda
pa'šnart.: (Efes. 5, 18.)

') Gruber V., p. 482. — ') Filotea, kniha 3., hlava 33.
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435. Co máme činiti, jsme- Ii v pochybností, je--Ii něco proti
šestému přikázání Božímu?

Ýsme-li :) pockýbnosti, jeli něco proti šestémn při
kázání Boží,?nu nesmíme toko činiti, nýbrž máme ro
dičců nebo zpovědnz'ka poprositi za poučení.
Nesmíme se spoléhati v pochybnostech sami na. sebe nýbrž
těch se máme o radu tázati, kteří k tomu od Boha určeni
jsou, t j rodzců, aneb zkušeného zpovědníka.

436. Proč se máme hříchů proti čistotě zvlášť pečlivě
chrániti?
Hr'z'ckůproti čistotě máme se zvlášť pečlivě chrániti :
. protože křz'clzý týto, ba i zcela dobrovolné, nečisté mý—
šlenky jsou lzříc/zý te'žké;

. protože poskvrňujz' nejen duši, nýbrž i tělo člověka,
kteréž jest chrámem Duc/za svatého,
.com—

protože mají nad mim krozné následky.
Hřz'cký tyto jsou těžké, t. j. smrtelné, poněvadž
hříšník úplným vědomím, dobrovolně a ve věcech
důležitých zákon Boží přestupuje. I dobrovolné, ne
čisté myšlénky jsou hříchem těžkým.
Nejen duše ale i tělo se jimi pohoršnje, kteréž na
křtu sv. chrámem Ducha sv. se stalo; jiné hříchy
znesvěcují jen duši, ale nečistota poskvrňuje i tělo.
Pohled'me na následky nečistoty.

3437. Které jsou následky nečistoty?
Následky. nečistotyjsou:
. nechuť k Bohu a božským věcem,

. zaslepenost rozumu a zatvrzelost vůle,
Amm—

. rozličné nemoci, hanba a bz';da
. věčné zavržení.
Každý hřích smrtelný proti sv. čistotě zbavuje kře—

sťana posvěcujícl milosti Boží a přátelství jeho, a zá
roveň nároků na nebe. Mimo těchto zlých následků,
jež o věčná dobra nás připravují, uvaluje nečistota na
člověka časné zlo.
Ad. 1. Člověk nečistého srdce ma' nec/mf k Bohu a božským
oe'cem,neboť ví, že jej Bůh nemiluje, poznává v Bohu rozhně
vaného a přísného soudce a následek toho jest: že má.k němu

—422_
nechuť — ba i odpor. Nemiluje-li Boha, nemůže pak ani na
božských věcech míti zalíbení, — naopak nenávidí je a tak
se stává, že člověk spěje nečistotou k nevěře a zoufalství. -—

Noční ptáci prchají před sluncem vycházejícím; a tak i ne
mravný odvrací se od Boha.
Ad 2. Nečistota oslepuje ducha lidského, pro vše, co k jeho
věčnému spasení jest. Nečistý nepoznává onen hříšný stav,
do něhož upadl, nepoznává velikost nebezpečenství spáse
duše jeho hrozící. Vhodná jsou tu slova sv. apoštola Pavla.
»Tčlemý pak c'lowe'knechápe těch věcí, ktere'ž jsou ducha božího,
nebo bláznovslvz'mjsou mu, a nemůže jim rozumčtz',protože mají
nehoz/ne'posuzovány býtz'.< .1 Kor. 2. 14.) — K tomu se druží

i zatvrzelost wile, t. j. vůle nečistého člověka tak se zatvrdí
ve zlém, že ani napomínáním, ani tresty, ani Božím dopuštěním
od nepravosti odvrátiti se nedá. Tak nemravnost schopnosti
duše, rozum i vůli otupuje a ničí. Vlohy duševní, pamět
a bystrost ruší.
Ad 3. Ve velkých městech mají nemocnice zvláštní oddě
lení, v nichž nemravní následkem hříchů proti čistotě úpí
a sténají. Hříchy z nemravnosti bývají často nevyléčitelny. A tací
nešťastníci v zoufalství volají smrt. Ale i ta váhá, jakoby se

nemravům vyhýbala. Ba, hřích tento zahnal mnohé až do blá
zinců. Tak Bůh trestá člověka na těle i na duši, jimiž hřešil.
— »Kdojest cizoložmkempro nedostatek srdce, ztratí duši svou :
mrzkost a hanbu shromažďuje sobě, a hanba jeho nebude shla
zena.: (Přísl. 7, 32. 33). Lidé, kteří jsou této nepravosti oddáni,
nemohou na dlouho hřích před jinými skrývati; následek toho
jest, že jimi všickní opovrhují, ano i ti, kteří s nimi hřešívali.
——
Vedle toho přináší hřích tento rozmanitou bídu s sebou,
jako chudobu, nedostatek, nouzi, nespokojenost, nešťastná
manželství atd. —-Do jaké bídy-vrhá hřích tento člověka, na
značuje též podobenství o marnotratne'm synu.
Proto Bůh trestá již na zemi tento hřích tresty zvláštními.
Pro tyto hříchy seslal na Sodomu a Gomorrhu oheň s nebe.
Ad 4. Ve'e'ne'pak saw-žení jest nejhroznější ze všech ná
sledků, jejž hřích tento v zápětí má, poněvadž ten, který
hříchu tohoto se dopouští, sotva kdy opravdově pokání činí
>Kd0 jest

cz'zoložnz'kem . . .c

,

_

Proto volám k vám, milé dítky, slovy starého Tobiáše: » Kv
střz'hej se pilně, synu můj, všelz'ke'l/osmílstva; neopovažuj se
poznatz' hříchu to!/fm (Tob. 4,13.) »Nezapomínejte, že: »Hříc/zu
rozkoš zdá se býti medem, kdežto vskutku záhubným jest jedem.:

438. Co se porouči v šestém přikázáni Božím?
V šestc'm přikázání Božím se porouči.
. bychom 'o myšlenkách a pohledech, slovech a skutcích
[\DH

počestni a stydlžvi byli;
bychom užívali prostředků

k zachování

čistoty po—

třebnych.

Čistota jest dvojí: manželská & nemanželská (pa
nenská a vdovská). Prvá přikazuje manželům, aby dle
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vůle Boží k sobě navzájem se chovali a ničeho ne
činili, co by vůli Boží odporovalo. —-—
Čistota

vdovska'

přikazuje vdovcům a vdovám, aby po úmrtí manžela
nebo manželky své veškeré nepočestnosti se varovali.
Čistota panenská neboli panická záleží v úplném zdržo
vání se všeho nepočestného. Čistota panenská jest
nejcennější.
Každý má v myšlénkách, pohledech, slovech a skut
cích počestným a stydlivým býti, jak to jeho stav
(povolání, úřad) vyžaduje; jest to podmínkou věčné
spásy u každého člověka.
ježto však člověk následkem hříchu dědičného ku
zlému jest nakloněn (k nečistotě), musí užívati pro
středků vhodných, jimiž by se v dobru (v čistotě)
zachoval. Následující otázka nám ony prostředky
udává.

439. Kterých prostředků máme užívati, abychom čistotu za
chovali ?

Abychom čistotu zachovali, máme:
. nebezpečenstw' a příležitostí k nečistotě se varovali,“
. za zac/zování čzstaty se madlz'tz'a nejčastěji svaté sva'
tosti přz'jz'matz;
99 pokušení rychle odpíratz' a Pa'na _*7ežz'še
z'Marii Pannu
důvěrně vzývatz';
:> pamatovati,
že Bůlz všecka m'a'z', a že každé chvíle
y_n

můžeme umřz'tz'.

Nebezpečenstvz', jež k nečistotě svádí, jsou na př.:
četba románů, nestřídmost (*434.) atd. (Z“.vše, co při
činou býti může, aby někdo do hříchu toho upadl.) —

Příležitostííco

k nečistotě podnět, záminku dává,

na př. obcování s lehkomyslnými společníky, navště
vování oplzlých her atd.
Nebezpečenství a příležitostí k nečistotě máme se
varovati, vědouce, že samo Písma sv. nás k tomu na
bádá slovy: »Ka'o nebezpeče/zstvz'miluje, zahyne v něm.“

(Sir. 3, 27.) Kdyby nám nebylo možno nebezpečenstvz'
a příležitost odstraniti, hled'meje vřelou modlitbou, při
jímáním sv. svátostí, vzpomínkou, že Bůh jest všudy pří—
tomný, vzdáliti. Zvláště máme prositi o pomoc blaho
slavenou Pannu Marii. — Pokušení podobá se vzňaté
jiskře, která zapadla do šatů. Spatříme li ji a ihned
uhasíme, předejdeme jistému ohni. Necháme-li ji,
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vzplane v oheň, který nebude možno uhasiti. Proto
volá w. Bernard: »Zapud špatnou myšlénku hned
v zárodku, jakmile se zrodí.: Poltanský básnik Ovid
praví: »Braň se na začátku! Pozdě připravuje se lék,
když zlo dlouhou pevně se uhnízdilo dobou.a Vzývejme
důvěrně přesvatá jména ?ežz'š, Maria a řasef. Sv. ka—

jicnice Maria Egyptská,') byvši tázána opatem Zazimem,
zdali po svém rozpustilém životě, jaký dříve vedla, ještě
nějaké pokušení snášeti musila, takto se vyznala:
»Č),otče! Na počátku zdálo se mi, že neobstojím'! Ale
u tebe, Matko Boží, nalezla jsem pomoc v pokušení!
Spasitel k nám volá: »Bděte a modlete se, abyste nevešli
v pokušem'.c (Mat. 26, 41.) A jako ýosef egyptský v po—
kušení myslil na Boha vševědoucího, tak čiňme i my
a volejme s ním: »Kterak bych mohl takovou nešleelzet
nost učiniti a lzřešiti proti Bolzu sve'muřc — Když
dva nešlechetm'ci dali na volbu Susaně buď smrt anebo
k hříchu nečistoty svolití, volala k Bohu: »Soužemz
jsem se všech stran; nebo učinim-li, co na mně žádáte,

ztracena jsem u Balm: pakli neučim'm, neujdu rukou
vašich. Avšak radeji clzci bez zle'lza skutku upadnouti
:: ruce vaše, nežli hřešitz pře/t obličejem Pánem Za hříšný
okamžik, chtěli bychom celou věčnost ztratitiP! —

Sv. Ignác mučeník volá: »Pamatuj na Boha a ne
zhřešz'šx — Sv. yan Zlataústý dí: »Ostýcháme ,se
něco zlého učiniti před mužem vážným, ba i před
svým služebníkem neopovážili bychom se něco ne
stoudného učiniti: jak mnohem více hleděli bychom
zdržeti se hříchu, kdybychom Boha stále před očima
mělilřa

Milujte sv. čistotu! Duše čistých a stydlivých jest
jako krásná lilie, když rozkvete v celé kráse svojí.
Sám Bůh dokázal zjevnými důkazy, kterak si váží
ctnosti čistoty a nevinnosti tím, že vyvolil přečistou
Pannu za matku jednorozeného Syna svého, panického
Yosefa za pěstouna jeho, a andělského 711ml Křtitele
za předchůdce jeho. Panictví ýana apoštola bylo při—
činou, že se stal miláčkem Páně, že při poslední ve—
čeři odpočívati mohl na prsou Božského Mistra svého.
V pohanském Římě opatrován byl svatý oheň ke
cti pohanské bohyně Vesty, od panen, které se Ve
sta'lky nazývaly, a u veliké cti a vážnosti byly, tak že
.) Brynych III. p. 259.
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i císařové jim podle sebe čestného místa dopřáva1i_

Potkal-li odsouzený a k smrti vedený panenskou
Vestálku, musil hned na svobodu propuštěn býti.
Jestli však Vestálka proti čistotě se prohřešila, byla
za živa do hrobu uložena. Písmo sv. volá: » jak
krásne' jest čistotne'ple'mě ve stkvělosti, nesmrtelná za
jiste' jest památka jeko, nebot' i u Boka známo jest
i u lidí. Když přítomno jest, následují ko, a když se
vzdálí, žádají ho, a na věky korunováno jsouc, slaví
vítězství, dobyvši odplaty bojů neposkvrněnýo/m (Moudr.
4, 12.) Panicům, kteří se nikdy neposkvrnilí, zaslíbena
jest Bohem vyšší oslava, neboť »pe'ti budou na hoře

nebeskéhoSionu písně, jichž nikdo jiný zpívati nemůže
a následovati budou beránka, kamkoli půjdem (Zjev.
14, 3. 4.) »Blalzoslavení čiste'ko srdce nebo Boka viděti
budou.< (Mat. 5, S.) Vzory panické čistoty jsou: Sv.
Václav, sv Kazimír Polský, sv. Aloisius, sv. Stanislav
Kostka a sv. _7an Berckmans.
Katechismus nabádá nás k čistotě těmito slovy:

Naučení. Opatruj ctnost čistotyjakožto největší ozdobu
svou a varuj se, bys nečinil nikdy nic neslušně/zo ani
sám ani s jinymz! Čistota tě činí podobnym andčlum
a jest Pánu Boku zvláště milá. » , jak krásne' jest
čistotne'ple'mefc (Moudr. 4,1.)— ?ak krásní jsou
před očima Božíma Panna Maria, sv. ?osef, sv. Alois!

O sedmém přikázání Božím.
Páte' přikázání zapovídá sobě nebo bližnímu na těle nebo na
duši škoditi, šeste'sobě nebo bližnímu drahocennou ctnost čistoty
poškoditi a sed/ne' zapovídá bližnímu škoditi na majetku (na
polích, příbytku, zvířatech, šatstvu, knihách, penězích atd).

440. lak zni sedmé přikázání Boží?
Sedme'přikázání Boží zní: »Nepokradeš.c

Krásti : bližnímu nespravedlivě, t. j. bez dostatečné
příčiny a proti jeho vědomí a vůlijmění jeho mu bráti.

44.

Co se zapovídá v sedmém přikázání Božím?

V sedme'm přikázání Božím se zapovídá, škoditi
bližnímu nespravedlivě na jeho majetku nebo statku.
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jměním vyrozumíváme všechny časné statky, (peníze, pole,
louky, dobytek, dům atd.) jež někomu spravedlivě náležejí, t. j
nad nimiž někdo vládne, je prodati, darovati atd můze.
V nevýslovné dobrotě a lásce dal Bůh člověku právo nad
celou zemí. Učinil to slovy: :(,čiňme člověka k obrazu a podo
óemtm' .rzze'mu:a ať pauze/e nad rybamz mw.rkýmz, a nadptactzzem
neba—kým,i nad zwřatjv, z' nade vší zemí, i nad vřelz'kj-mplazem
kterýž .re l/ýbe na zemím (1. Moj. 1, 26.). Slovy těmi dal sice

právo nad majetkem Bůh člověčemlw, avšak přece v jistém
smyslu zároveň i každému jednotlivci. V ráji a stavu blaže
nosti bylo by vše, co na zemi jest všem lzdem společno. Po
hříchu však tento řád z vůle Boží se změnil. Každý člověk si
může a má .rprawdlz'zrým zpzŽJ—abem
ze statků pozemských

tolik

přivlastniti, kolik ku živobytí svému potřebuje. Rozkazem Božím,
aby člověk nad veškerou zemí panoval, jest vysloveno i právo
aby i jednotlivec jmění si vydobýval.
Následkem hříchu prvotního bylo i nutno, aby každý člověk
jmění si dobýval, a to: 1.1 Aby malt! lepejmění (.n-latky,.rpmwaati.

Každý člověk se zajisté stará o to více, co jemu toliko náleží,
jeho vlastnictvím jest, než o to, co jest několika lidem společno.
Kdyby všechno bylo společné, snažil by se každý práci se vy
hýbati aji druhému přenechati. Tím způsobem by se pak stalo,
že by pozemské statky byly špatně spravovány. 2.) Aby bylpo
řádek mezilzdmz (jest třeba osobního jmění). Kdyby se měl
jednotlivý člověk a všeelmo starati, nastal by všeobecný nepo
řádek, neboť by každý druhému starost o to přenechával.
Každý by si též vyhledával snažší a důstojnější práce a těž
kým, namáhavým by se vyhýbal. Tím však, že jest možno, ba
nutno, aby si kazdý sám majetku vydělal, rozděluje se práce
sama sebou a tím se i zároveň pořádek zachovává. 3.) Ab)
se zac/mm! mír mezi lídmz, jest třeba majetku soukromého
.si dobývati, neboťjinak by pro lidské sobectví a ziskuchtivost
byly mezi lidem stále sváry, a různice a život spokojený by
naprosto možný nebyl. ') (Abraham & Lot.l Bůh sám ochránil
a posvětil .raukrome'jmění již ve Stare'm Zákoně dvěma přiká
záními, a to sedmým a devátým. Z toho patrno, že soukromé
jmění m.ti, nepříčí se vůli Boží a tudíž není nic nedovoleného.
Starozákonné t_vto předpisy' jsou potvrzeny v Nove'mZákoně.
Pravdu toho dosvědčuje odpověď Pána ježíše, kterou dal jino
chovi, tázaiícímu se, co má činiti, aby do života věčného vešel,
ravil:

»7d1,pmdej

všecko, co máš a mzdy to mezi e/tua'e'.<

Mar, 9,24). Z těchto důvodů se i církev katolická práva soukro
mého jmění uznává a schvaluje.
Z toho je patrno, že zásady kammunimm, .raez'alzmue atd.,
které soukromný majetek zavrhují, nesprávné jsou.
Kammuuzrmm » dí: >Vlastnictví je krádež: a proto chce,
aby vše bylo všem společno. Soez'alumur dí: :]ediným vlast
níkem všeho jest stát, proto ať všechny majetníky vyvlastní a
zorganisuje práci. Všecky rozdíly rodu a stavu budte zrušeny
úplná rovnost všech zavedena, náboženství potlačeno, manžel
ství odstraněno, děti za majetek obecný prohlášeny a stejným
způsobem vychovány. Každému občanu nechať přiměřenápráce

')Tomáš aqu. Summ. 2, 2, qu. 66, art
') » Výklad katee/111mm od Dr. Ant. Podlahy p. 449.
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se vykáže, jeji plody pak ' echať připadnou státu, z nichž jedno
tlivcům se vydávati bude buď po stejných dílech, anebo dle
vykonané práce, vždy však tolik, kolik zapotřebí jest k důstoj
nému životu. Nauky tyto sluší zavrci; neboť 1. plynou z bludu,
jako by smyslný požitek byl nejvyšším dobrem, odporují zřej
mému zákonu Božímu, a hlásajíce odnětí statků mnohým, zahr
nují v sobě kruté bezpráví proti bližnímu. 2. Podvracejíce
sloupy, na nichž společnost lidská spočívá (Bůh, rodina), ohro
žují trvání lidské společnosti. 3. Těmito zásadami umrtvuje
se úsilovná snaha jednotlivců, dusí se všecka podnikavost a
vynalézavost, naproti tomu vymáhá se ochablost a tupá lho
stejnost. 4. Ve státě socialistickém osobní svoboda by zanikla
a hrozně otroctví by se vytvořilo, život by pozbyl svého pů
vabu, a všude by se rozložila odporná jednotvárnost, ze které
se rodívá nespokojenost a zoufalost. 5. Měli-li by jednot
livci prací a odměnou spravedlivě podíleny býti, množství
úředníků, dozorcův a odhadců bylo by nutno ustanoviti, což
přímo čelí proti duchu těchto nauk. 6. I za nejspravedlivějšího
dělení pokoušeli by se leniví nespokojenci o násilný převrat,
aby zlepšili svůj osud. Socialistický stát z rozbrojů 'by nevyšel
& žádoucí ráj lidem by v něm nevykvetl. —
V sedme'm přikázání se zapovídá nejen krádež, nýbrž i na
majetku nebo .rtatku bližnímu ne:)ravfdlz'vč škodz'li (nesprave

dlivě: vědomě a schválně od Boha ustanovený pořádek po
škozovati.)
jsou případy, ve kterých jest bližní na majetku poškozen,
ale nikoli nerýravedlz'vč— tedy ne hříšně. Takové jsou na př.,

když se to děje proti naší vůli, jako z nezaviněné neopatrno
stí; nebo když se poškození děje :: nouze, jako ve válce nebo
k zachování svého života. Na př. když někdo v nebezpečen
ství zahynutí hladem se nalézá, a jinak nijakým způsobem by
si pomoci nemohl, nedopustil by se krádeže, když by tolik od
pokrmu sobě z majetku bližního vzal, kolik v té nouzi ku za
chránění života jemu potřebí jest. To platí však jen v největší
nouzi, a jen tehdy, když by majetníka o tu věc sobě nevyhnu
telně potřebnou již poprositi, aneb jej o tom uvědomiti s to

nebyl

Avšak o tomto poškozování bližního v 7. přikázání se ne
mluví, nýbrž jen o nerprazredlz'oe'm.

442. Čím se škodí bližnímu nespravedlivě na jeho majetku?
Bližm'mu se škodí nespravedlivě na jeho majetku:

+wwe

krádeží a loupeží,
líc/zvou a podvodem;
nespravedlz'vým zadržováním cizí/zn majetku,
dobrovolným a nespravedlivým poškozováním cizí/zo
majetku.
Co vyrozumíme každým z těchto hříchů, poučují
nás následující odpovědi.
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*443. Kdo se prohřešuje krádeži?
Krádeží se prohřeš'uje, kdo potajmu a bezprávně cz'zz'
majetek bere.
Kniha Soudců vypravuje, že vyšlo druhdy šest set mužů
z pokolení Dan hledat sobě zemi, úrodnou k obývání. Ipřišli
až k hoře Efraim, a to k domu muže, jehož jméno bylo lilie/za:.
Pět pak mužů z oněch šesti set, bylo již dříve vysláno na pro
hlédnutí země. Tito tedy znali již leckteré obyvateléjejí, a řekli
k ostatním, že v domě tomto jest ze stříbra slitá a vyrytá modla,
ano i jiné modly. I vešli do domu, anť Mže/mr, majitel domu,
právě přítomen nebyl. Bez vědomí (potajmu) jeho vzali tedy
stříbrnou
modlu.Mz'etooazpozorovala
a jiné modly a mnoho
věcíse drahých
a odešli. Čeleď
však jiných
brzy, co
stalo, a
učinila pokřik. flite/za:, majitel věcí, pustil se za muži oněmi
& počal za nimi křičeti, žádaje svých věcí zpět.

2 příkladu toho patrno, že se muži oni dopustili
krádeže. Vzali 1. cizí majetek, t. j. věc, která jinému
náležela; 2. vzali ji potajmu, t. j. majitel Mio/zas o tom
nevěděl; 3. vzali ji bezpráoně, t. j. neměli práva na
ony věci a proti rozumne vůli majetm'ka; majetník,
kdyby byl přítomen, nebyl by věci jim dal. Nebylo
by tudíž krádeží, kdybychom si vzali věc, na kterou
máme skutečné právo, anebo kdybychom si vzali věc
cz'zz',vědouce, že majitel proti tomu ničeho míti nebude,
anebo konečně ani míti nemůže, jako na př. kdybychom
mu vzali nůž, jímž někoho jiného zabiti chce.
Podobně: Kdyby na př. do domu Mz'e/tooabyl přišel muž
Boží, prorok od Boha vyvolený, a ten modlu Míchovu rozbil,
aby modloslužbu páchati a tak hřešiti nemohl; a lilie/zzz:by
byl odporoval, ač by mu stříbro modly v domě zůstalo: tu by
jeho vule proroku odporující byla nerozumná, a poškození modly
nebylo by hříchem.
Žebráci, kteří tolik mají jmění, anebo tolik si vydělati mohou,
co k živobytí potřebují, provozujíce žebrotu krešz', poněvadž
opravdově chudým almužnu berou.

*444. Kdo se prohřešuje loupeži?
Loupežz' se prohřešuje,

kdo na'sz'lz'm a bezpráwze' cz'zz'

majetek bere.
Když Mio/ta: víc a více křičel, svůj majetek zpět žádaje,
obořili se naň muži oni a řekli mu: »Varuj se, abys více ne
mluvil k nám, aby na tebe nepřišli muži rozzlobení, a ty sám
se vším domem svým nezahynul- .. . k tomu dokládá písmo
sv. :»Vida pak Alte/za:, že by silnější byli, navrátil se do domu

svého.:

„429—
Z uvedeného patrno, že lidé ti dopustivše se krá
deže, vyhrožují zabitz'm_Míchovi, a on vida, že čeleď
jeho jest slabší, ustupu_1e nász'lz'jejich.
Barabáš přepadal zámožné lidi, je rdousil, smrtí jim hrozil
a majetek jim bral, je loupil. Dopouštěl se loupeže. jidáš na
proti tomu, který v nepřítomnosti apoštolů peníze za společné
bral, byl zloděj. Dopouštěl se hrddez'e.

*445. Kdo se prohřešuje lichvou?
Lz'ehvou se prohřešuje :
1.

kdo z půjčky nespravedlz'výoh úroleů žádá;
2. kdo zboží a potraviny umělým způsobem nad jejich
skutečnou cenu zdražuje ,'
3. kdo nouze bližního k nespravedlz'věmu prospěchu nebo
zisku zneužívá.
'
Slovo rlz'ehvac') jest nejasného původu. Někteří míní, že
utvořeno jest od kmene »lz'e/tc; »lz'e/te'cjest tolik, jako prázdné,
ku př : lie/td výmluva. Jindy znamená toliko jako špatne' (na

Moravě: lichou neb lichem bráti tolik co: nepoctivé 'ednati,

šiditi.) Lichva jest tedy tolik jako: výtěžek získaný lie em, bez
práce, beze všeho právní/to důvodu, nespravedlivě, nepoctivé.

Půjčkou vyrozumíváme (obyčejně) peníze, jež někomu půj

Cime.

Ve slově nžrokc vidíme předložku nic a kmen vrak.: Tento
kmen vyskytuje se i v jin ch ještě podstatných jmenech a slo
vech, na př. výrok, na'ro , rokovatz' atd.

Znamenal tedy u'ro/e

původně tolik jako úmluva, ujednání. Během času však slovo
»u'rokc pozměnilo význam svuj. Značiloť nejen úmluvu, nýbrž
i předmět její a povinnosti, z ní vycházející, tedy na'jemne',
platy, dávky, práce a pod. 2 úmluvy povinné, dále pak též ka
ždý jakéhokoliv druhu a původu závazek, jako daně, berně.
desátky, roboty, až konečně pozvolna ustálilo se ve významu
dnešním. Znamenáť úrok dnešní dobou poplatek,jejž dle zákona
neb úmluvy dlužník povinen jest v určitých lhůtách platiti věři
teli za užívánz'zapzžjčene'ho
kapitálu, pokud by dluh nebyl splacen.
Lz'ehvyv širším smyslu dopouští se, kdo vůbec své bližní zi
štně vykořisťuie, v užším smyslu, kdo půjčkou nabývá nespra
vedlivé/zozisku, na př. požaduje od dlužníka vysokých úrokův
a jiných poplatků.
'

Úrok na 3, 4, 5, 6 K ze 100 K jest dovolen a
spravedlivý. Kdo požaduje 10, 15 K a snad více ze
100 K na jeden rok, dopouští se lichvy.
Has odín sám rozkázal Mojžíšovi: »PzŽje'z'š-lz'
peněz lidu me'mu
ehude'mu, kterýž bydlí .r tebou, nebudeš nan nastupovattjaho drtič,

1) Dr. Ant. Podlaha: »Výklad katechismuc

p. 451.
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ani ko lze/mami obtz'šzš.. (II. Moj. 22, 25.) »Peněz .rvýck nedáš
mu na lz',e/zwtaz obilí nepoždddřpříddoku. a (III. Mojž. 25, 37.) —

Sněm late/a'mký V. (r. 1577.) stanovil: »Ustanovujeme, ab
vůbec známí lichváři nebyli ani ku přijímání svátosti oltářní
připuštěni, ani po křesťansku pohřbeni, jestli že by v tom
hříchu (bez pokání) zemřeli..
Sv. Antonín Paduanský byl jednou požádán, aby nad mrtvolou
bohatého lichváře měl pohřební řeč. Příbuzní nebožtíka oče
kávali, že jej bude chváliti, avšak světec plamennými slovy odsu
zoval li,:lwu a maje zvláštní zjevení od Boha, oznámil příto
mným, že duše v Pánu zesnulého lichváře jest zavržena. Na
důkaz pravdivosti svého tvrzení volal: :jděte do příbytku
tohoto zesnulého a najdete srdce jeho u peněz v truhlici. . Na
sta posluchačů hrnulo se k domu lichvařově, nutili příbuzné,
aby otevřeti onu schránku, a skutečně nalezli v ní krvácející
a hýbající se srdce Pak se odebrali ke hrobu, a mrtvola byla
otevřena a srdce v ní scházelo. Mnozí trnuli hrůzou a činili
veřejně pokání. ')

Lie/tvou se prokřešuje i ten, kdo zboži a potraviny
umělým způsobem nad jia/z skutečnou cenu zdražuje.
Umělým způsobemít ne způsobem přirozeným, jako
neúrodou, nepohodou počasí atd. nýbrž prostředky
hledanými (umělýmil, na př. přemlouváním, skoupením
zboží, rozhlášením špatných zpráv, tak že zboží mnohem
dráže se kupovati musí, než jakou cenu má.
Konečně se lichvou prohřešuje, kdo nouze bližní/zo
k nespravedlioe'muprospěchu nebozisku zneužívá. Nouze
nebo nevědomost bližního nás neopravňuje. abychom
mu dráže věci prodávali, než jest spravedlivo. Naopak
máme mu právě v nouzi ukázati křesťanskou lásku a
jemu pomoci. — Někdo znamená, že to či ono bližní
nutně potřebuje a toho využije, aby věc mu dráže
prodal. Ku př. hostinský unaveným, hladovým vý
letníkům.

*446. Kdo se prohřešuje podvodem?
Podvodem se prokr'ešuje, kdo klamem anebo lsti bliž
nímu na jeho majetku škodí, na příklad. '
. kdo jej padělanými penězi. měrou a va'kou šidi;
: kdo ZbOŽZa potraviny padela' nebo podstatne' vady ne
jake'ko zbožz zamlčuje,
kdo za vykonanou pra'ci vetši mzdy požaduje, než za

slukuje,
:>?an

kdo paděldnz'm listin, křwymi výpovědmi neb upla'cemm
svědků czzt majetek si přisvojuje.
') Dr. Jak. Schmitt, II. p. 359.
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Bližního podvádí: kdo mu proti vůli a bez vědomí
jeho k vlastnímu prospěchu jmění odjímá takovým
způsobem, že na oko zevnitř se zdá, jako bychom
svědomitě s ním jednali.
Lstí vyrozumíváme dovednost, nějakým tajným ne—
bo-li druhému neznámým způsobem jej klamati neboli
podváděti.
'
Padělanými penězi podvádíme bližního, když mu
padělané, falešné (bezcenné) peníze za pravé vydáváme.
Nesmíme ani padělané peníze, za pravé vydávati, když
jsme sami je za pravé obdrželi, nýbrž škodu, která se
nám takto stala, máme trpělivě snášeti.
Špatnou měrou. a váhou šidí bližního, kdo menší
míru, menší nebo větší závaží při prodeji nebo koupi
užíyá, než jest spravedlivé, nebo než užívati má.
. Va'lta :pravedlz'vd a rov/ta' afjxou :a'važí, spravedlivý kor-ec
a spravedlivý žey'dlík.: (III. Moj. 19, 36) — »Nebudeš mílí :;pytlíku
rozličných závaží, větší/to a menší/zo: aníž bude v domě tve'm karet:
větší a menší. Závaží budeš mílí .rpravedlz've'a prave', a karet
jeduoxtq'ný a pravý budeš mílí. . .; nebo v o/zavnoftz'ma' Hospodin
Buell tvuj to/lo, kterýž lakove' věcí činí, a prolz'ví Je v_řelíke'nerpra
vedlnostíx (5. Moj. 25, 13—16.) ——»Tat'jest zajíxte' vůle Boží. .
aby žádný nepřeklíval, am" oklama'val v jednání bratra sve'lzo;
nebo mrtz'tcl jext Pán vše/zo tolto.: (I. Thesal. 4, 3—6.)

Zboží a potraviny padělá, kdo ku pravému zboží a
pravým potravinám něčeho přimíchá a přece je za
pravé prodává.
Na př., když do mléka vodu lije, do mouky vápna, písku
přidá atd. a vše to prodává jako pravé neporušené zboží.

Podstatně vady nějakého zboží zatají (na př. koně
dobytka), kdo chyby ty zamlčí, umělým způsobem
zakryje.
Kdo za vykonanou pra'cz' větší mzdy požaduje, než
zasluhuje, t. j. nevědomosti nebo dobroty bližního
využitkuje a více žádá, než zasluhuje — a tak jej
podvádí.
Na př. když dělníci při práci najaté většinu dne prozahálí
a pak přece mzdu tak velikou žádají, jako by byli pracovali.

Padělánz'nz listin podvádí, kdo falešné (nepravé)
listiny jako: smlouvy, poslední vůli (testament), směnky,
dopisy atd. vyhotovuje, nebo podpisy padělá, do pů
vodních listin něco připíše, co tam nepatří, aby se
domáhati jistého mohl prospěchu, na nějž žádného
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aprávai
po . nemá, ku př. peněz, šlechtictví, dědictví, úřadu
Křivýmz' výpovědmz' hřeší, kdo křivě vypovídá, ač

ví, že nesprávně mluví, a to za tím účelem, aby ně
čeho získal. Zvláště jsou křivé výpovědi před soudem,
nebo jinou vrchností učiněné, hříšné a trestuhodně.
Upla'eem'm svědků (nebo soudců) hřeší, kdo jim dává
neb slibuje peníze nebo dary, aby nevypovídali tak,
jak pravda, právo a spravedlnost toho žádají, nýbrž
tak, jak by mu z toho největší zisk plynul.
služebník
proroka
Naamana.v Jordáně,
Naaman
byl Gzezz',
k radě
Eliseově,
(»Jd i,Elz',sea
a umyjpodvedl
se sedmkiáte
&čist budeš !c)od malomocenství uzdraven. Za to mu (Eliseovi)
chtěl dáti Naaman dar. Prorok však žádného nepřijal. ——
Když
pak Naaman odjel a kus cesty urazil, běžel za ním Giezi, slu—
žebník Eliseův, a řekl (lživě): »Pán můj vzkazuje tobě: »Nyní
přišli ke mně dva z synů prorockých, dej jim hřivnu stříbra,
(1.500 zl.) a dvoje roucho svátečné. : I řekl Naaman: »Lěpeť
jest, abys vzal dvě hřivny.. Když pak Giezi s dary domů přišel
ukryl je Byl za to potrestán tím, že malomocenství Aaamanovo
naň přešlo.

3244160 je si pamatovati o malých krádežích & pod
vodech ?
O malých krádežích a podvodeck je si pamatovali,
že z'jz'mz' se může člověk těžce prohřešz'tz', a to:
|.:

když se Zakovýe/zkrádeží a podvodů dopouští s úmyslem,
aby sobě znenáhla značnou částku přisvojil,

.“ když ]zmi značnou část/eu zzskal, byt' toho původně ne
zamýšlel.
Pří malých krádežích se lidé obyčejně vymlouvají: » Vždy!

toj'ejen

malzčkost, . ——
>Nestoj'z to am za řeč,< atd. — Ale krádež

sebe nepatrnějši jest hříchem. A byť věc Odcizená byla nepa_
trnou, může člověk těžce hřešiti. Když učeň svému mistrovi
třeba jenom několik haléřů často vezme, obchodník své odbě
ratele jen o něco málo šidí, — činí--li to častěji, tak že odci
zená věc značnější jest, — hřeší těžce. —
Slýcháme často: »Ten to ani neaez'jtz ten to ani nepozná.:
I kdyby tomu tak bylo, — smíme to činiti? Bylo by nám to
milo, kdybychom zámožní byli, a někdo nás takto šidil, vymlou
vaje se, že to nepoznámeP!

ty jim. :

»Co nechceš, aby tzjlnl čmz'lz',nečz'n

Jindy se namítá: »Ne'jaký zisk (profzt) musíme mz'tz,vždyťby
_ se člověkam"neužzvillc >Poctivý, zasloužený zisk, a ano; znepo

ctivýc ne! člověk poctivý se dobře uživí, nepoctivý nemá nikdy
dost. jak obstojí při posledním soudě?
Aneb se lidé vymlouvají: »?z'm' to či'nz také.: I kdyby to
činili, přestává to již proto býti hříchem? Spasitel náš pravil,
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že mnozí jdou cestou širokou, která do pekla vede. Co ti to
prospěje, když se k nim přidáš? Prospěje to něco zloději nebo
vrahu, že ještě jiní zavření jsou nebo odpraveni byli.>

*448. Kdo se prohřešuje nespravedlivým zadržováním cizího
majetku ?
Nespravedlivým zadržováním cizí/zo majetku se pro—

hřešuje na přiklad.
p—

[\3

. kdo nalezených, vypůjčených anebo svěřených věcí ne
vrací,“

. kdo neplatí 2) čas, co platiti jest povinen.
Cizí majetek sluje ten, který tomu, jenž jej v držení
má, nenáleží.
Dvojím způsobem můžeme cizího majetku míti: vě
dome anebo nevědomě a proti své oůlz.
Kdo nevědomě a proti své vůli cizí majetek nabyl,
na př. koupí, darem, nebo jej zdědil od nepravého
držitele atd., tomu náleží spravedlivě tak dlouho, pokud
se nedoví, že to je cizí majetek, a nenavracuje jej,
jest nespravedlivým jeho držitelem.
Včdomě můžeme cizího jmění nabytí nespravedlivě

anebo ne nespravedlivě Nespravedlivě__loupeží, krá
deží, podvodem, lichvou atd. Ne nespravedlioě—
___když
na př. něco nalezneme.
Rakouský') zákoník občanský stanoví o věcechnalezenýchtakto:
% 389. Nálezce jest povinen věc držiteli předešlému vrátiti, po
zná-li jej zřejně buď ze znamení na věci, aneb z jiných okol
ností. Neví-li, kdo jest držitel předešlý, a stojí--lí věc nalezená
za více než za zlatý, dej to v osmi dnech ohlásítí, jak v každém
místě obyčej, stojí--Ií však věc za víc než dvanáct zlatých, oznam
to úřadu místnímu. 5390 Úřad má to, co mu bylo oznámeno,
neprodleně, jak v každém místě obyčej,vyhlásití, nepřipomí—
naje však znamení zvláštních, kteráž věc nalezená má; nepři
šlo-li by však v čase s okolnostmi se srovnávajícím najevo,
čí věc jest, a stála- li by věc nalezená za více než 25 zl.,
ji ve veřejných novinách třikráte oznámiti. Nemůže-li se věc
nalezená nechati bez nebezpečenství v rukou nálezce, budiž
uložena u soudu, nebo někomu jinému ke schování dána, a
jestliže by se bez patrné škody nemohla schovatí, budiž to, co
se za ní o veřejné licitaci utržilo, týmž způsobem uloženo nebo
ke schování dáno %391. Přihlásí-li se předešlý majitel nebo
vlastník nalezené věci do roka ode dne vyhlášení uplynulého,
a prokáže--lí náležitě právo své, má se mu věc nebo peníze za
ni utržené vydatí. Bude však povinen nahradití útraty, a ná
lezci, požádá-li toho, deset ze sta z obecné ceny nalezeného

') Dr. Ant. Podlaha: »Výklad katechismu- p. 453.
P. Davidek: Methodický výklad nového katechismu.
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dáti. Ale jestli že dle tohoto výpočtu odměna dosáhla sumy
tisíce zlatých, vyměřeno buďz ostatku jen po pěti ze sta. %392.
Nehlásí-li se do roka k věci nalezené právem nikdo, nabude
nálezce práva užívati bud'věci neb toho, co se za ni utržilo,
i s úroky, jsou-li jaké. Teprv když projde čas promlčení, ná
lezce nabude práva vlastnického.:
O nalezene'mpokladě stanoví obč. zákonník rakouský: »Jsou-li
nalezené věci, peníze, šperky nebo jiné věci drahé, ježto skryty
byly tak dlouho, že nelze vypátrati vlastníka, slovou poklad. . .
Poklad rozdělí se rovnou měrou mezi nálezce a majetníka
půdy.c

Vypůjčené jsou ony věci, jež nám někdo na určitý
čas k používání propůjčil, a jež pak opět vrátiti mu
síme.
Svěřene'věcí nazýváme takové (peníze, šperky a p.),
jež nám někdo odevzdal k dočasnému opatrování (na
př. příbuzný, jenž odcestovati hodlá) anebo za tím
účelem, abychom s nimi náležitým způsobem ve pro—
spěch majetníkův těžili (ku př. záložna má peníze
svěřené).
Křesťan má v čas platiti, co jest povinen. Neplatí-li,
hřeší, a může jej omluviti to, že bez sve' viny platiti
nemůže.
Tak hřeší zvláště ti, kdo dluhy nadělali a neplatí jich, ač mohli,
kdyby byli šetřili. ještě více hřeší, kdo při vypůjcování peněz
již předem učiní úmysl, že jich nevrátí (nezaplatil, — anebo
již předem ví, že jich nebude moci zaplatiti. — Ani tenkráte
nepomíjí povinnost dluhy platiti, když na jmění se uvalí kon
kurs. Co po vyčerpání utržených peněz se nezaplatí, jest za
vázán dlužník ve svědomí zaplatiti.
Sem náleží i hřích zadržování mzdy dělníkům, služebným atd.
Pán Ježíš pravil: »Hoden jert dělník mzdy „rveía (Luk. 10.\
A kniha Mojžíšova (V., 24): .\'esapře.ř mzdy potřebně/lo a eknde'llo
bratra .rve'lzo,aneb příchozí/zo, kterýž .r tebou bydlí v zemi, . . . ale

te'lzoždne dáš jemu mzdu za práci jeko před západem slunce, aby
nevolal proti tobě k Horpodz'nu, a počtěno bylo by tobě za břit/t..

*449. Kdo se prohřošuje dobrovolným a nespravedlivým
poškozováním cizího majetku?
Dobrovolnym a nespravedlivým poškozováním cizího
majetku se prohřešuje na příklad:

1. kdo povinnou práci zanedbává nebo špatně vykonává ,'
2. kdo bližnímu pomluvou kupce odráží nebojinak mu
v jeho živobytí škodí;
3. kdo zámyslným žkářstvím cizí majetek ničí nebojinak
svévolně poškozuje.
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Povinnou práci zanedbává nebo špatně vykonává,
kdo práci, již mu ukládá jeho úřad (povolání), v čas
neb dobře nevykonává; ku př. řemeslník, jenž špatné
zboží odvádí, obuvnik špatnou obuv, krejčí špatný
oděv zhotoví.
Kupce pomluvou odrážime, když jsme příčinou, že
u bližního již nenakupuji, a tím mu neposkytují vý—
dělku (ku př. rozhlašuje o něm, že má špatné zboží,
malou míru neb váhu atd.).
.
Stává se to pomluvou, t. j. když něco ošklivého, vylhaného
o něm vypravujeme; užíváme tak nedovolených prostředku,
abychom bližního na jeho výdělku poškodili.

Žhářscvi' jest vinen, kdo zúmyslně majetek bližního
zapaluje. 1)

Sve'volně poškozujeme jmění bližního, t. j. ze zlo
myslnosti, aniž bychom k tomu vůbec nějaké pří
činy měli.
Na př. kdo bližnímu po oseni běhá, jezdí, na něm pase
svůj dobytek, kdo stiomky reže, stromům kamením větve uráží,
kamením okna vytlouká atd.

3450. Kdo se stává Spoluvinným hřichy jiných proti cizímu
majetku

Spoluvinným hříchy jiných proti cizímu majetku
stává se:
. ka'o poroučz', radi nebo pomáhá škoditi bližnímu na

jeho majetku;
kdo nespravedlzvý majetek přijímá, kupuje nebo pře

chovává,

. kdo ke hřichům proti cizímu majetku míči nebo jinz

angor—

nebrání, ač by je vyjeviti nebo jim zabrániti mohl

a měl.

Spoluvinným hříchy jiných proti cizímu majetku
stává se člověk různým způsobem. To uvádí tak
zvané: »Devatero cizích hříchu:. (Ot. 793.)
Spoluvinným hříchyjiných znamená: působiti ať přímo
či nepřímo, poroučeti, raditi, mlčeti k tomu atd., že
hříchy, jimiž se bližnímu na jeho majetku škodí, od
jiných vykonány byly. Z toho je patrno, že člověk
') Casus reservatus in confessionali.
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takový má účastenství na vině, a proto musí míti účasten
ství i na následcích, t. j. na trestu.
Nespravedlivý majetek (nespravedlivým způsobem
nabytý) přijímati, t. j. dáti si jej darovati, nebo si jím
zaplatiti, nebo jej jako dědictví přijati. Kdo ví, že to
a ono jest nespravedlivý majetek, nesmí jej přijímati,
jinak hřeší proti sedmému přikázání.
Anna, manželka Tobiás'ova, přinesla jednoho dne kozelce
domů, kteréhož kromě mzdy své darem byla dostala. Svědo
mitý Tobiáš nevěděl, zdali ho snad dárce sam nepravým způ—
sobem nenabyl, i řekl tedy: »Hled'tež, ať není snad kradenýu
Navraťtež jej pánu jeho; neboť nesmíme ani jisti, ani dotý—
kati se ničehož, co by bylo kradeno.:

Ad 2. Tak hřeší, kdo na př. kupují rozmanité věci
(obilí, slámu, brambory) od dětí, jež ty věci rodičům
svým byly ukradly.
Nespravedlivý majetek přechovávati jest tolik, jako
skrývati jej. Přísloví dí: »Přechovávač není lepší nad
zloděje.: »Kdyby nebylo přechovávačů, nebylo by
mnohdy zlodějů.:

45.

Co se porouči v sedmém přikázání Božím?

V sedmémpřikázání Božím se porouči:
p..-A

. bychom každému, což jeho jest, nechávali, dávali a

prokazovali;

E\)

bychom nespravedlivý majetek co nejdříve navrátili a
učiněnou škodu podle možností zase napraviti. Není-li
možná na jednou, třeba po částkách; nelze-li však ma—
jetníka nebo jeho dědice vypátratz', třeba majetek ne
spravedlivý vynaložiti na zbožné účely.

Každému, což jeho jest, nechávati, znamená: jmění
nikoho nepoškozovati, jemu ho nebrati.»Co nechceš,
aby ti jiní činili, i ty nečin jimx (Tob. 4, 16.) —
»Každému své,: říkávali již pohané.
Každému, což jeho jest, dávati, znamená: dávati to,
na co má právo. Povinni jsme tudíž každému to vrátiti,
co _námpůjčil — jistinu i s úroky. »Dávejte každému,

co jste povinnic (Řím. 13, 7.)
Každému, což jeho jest, prokazovali, t. j. každému
to činiti, co jest naší povinností, co od nás právem
očekávati a na co si právo neboli nároky činiti může.
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Tak musí na př. sluha pánovi ony práce vykonávati, k nimž
službou zavázán jest. Poddaný musí pána svého poslouchati;
pán pak musí poddanému to povoliti, na co tento opět právo má.

Nespravedlivý majetek musíme co nejdříve vrátiti,
t. j. vrátiti pravému majiteli (nebo na pravé místo -—
tam, kam vlastně náleží).
Učiněnou škodu podle možnosti zase napravili, zna
mená: tolik navrátiti, jakmile můžeme a tak, aby bližní
žádné škody neměl.
452. Kdo jest povinen nespravedlivý majetek vrátiti &způ
sobenou škodu nahraditi?

Nespravedlivý majetek navra'lili a způsobenou škodu
nahradili, jsou po řadě povinni:
y_n

. kdo nespravedlivý majetek nebo slržene' za něj peníze
drží nebo spotřeboval;
kdo škodu způsobili rozkázal;
kdo poškození vykonal,
všichni, kteří mimo lo k poškození bližního nějak při
spěli nebo poškození dle své povinnosti nezamezili nebo

95.00.53

nevyjevili. ?esl pak každý z nich povinen, nahradili
všecko, když lak neučinil nikdo z těch, kdož před ním

k lomu zavázáni jsou.
Poškozením jmění bližního jest spoluvinen, kdo radí,
přemlouvá, napomáhá ku poškození. Jestliže škodu
učiněnou nenahradí, kdo jsou na poškození spoluvinni,
musí ji nahraditi, kdo lomu nezabránili, ačkoli to bylo
jejich povinností, a ačkoli to mohli bez obtíží učiniti.
C0 ajak máme náhradu učiniti?
Pravidlo zní: Navrať nespravedlivý majelek a uči
něnou škodu. — Kdo ') vědomě si cizí majetek

při—

')Kdo hříšně cizí věci se zmocnil, aneb vědomě drží věc,
která mu nepatří, slove »držzlel abmyslnýc. Kdo však myslí, že mu
cizí statek, jehož bez hříchu \koupí, dědictvím) nabyl, právem náleží
nazývá se »drz'ilel bezelstný.: jakmile držitel bezelstný svůj omyl
pozná, má ihned. 1. navrátiti věc, komu právem náleží. Ztrávxlll
nebo spotřeboval--li ji v domnění, že jeho jest nebo zanikla-li, ať jeho
vinou, ať náhodou, nemusi dáli nze'e/zo.2. Vydati má plody :: užilk),

jež věc učinila, na př. ovoce stromu, mláďata zvířat, úrodu polní, ovšem
po odrážce výloh. Není-li již těchto plodů, jest mu nawa'tili pouze
to, oč se j"zmz obohatil; neboť nemůže podržeti přírůstku, jenž jeho
majetku vzešel ze statku cizího. Na př.: Někdo ovoce se stromu,
jež mylně svým býti mní, dílem rozdal, dílem snědl, jiný však ovoce
prodal a stržené peníze uložil. Onen se neobohatil, tomuto však jmění
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vlastnil, musí škodu tím způsobenou nahraditi, t. j._
cz'zz'majetek (nebo cenu jeho) a celý užitek, který
z něho měl, a všecka škodu, kterou poškozený utrpěl.
(Smíme však útraty od toho odečísti, jež by i majitel
byl býval měl.)
Někdo člověku, jenž dopravou zboží se živí, ukradl koně.
Vozka, pokud koní nemá, ničeho nevydělá; aby svých zákaz
níků nepozbyl, musil si koně vypůjčiti a za půjčení platiti;
aby nového koně dobře koupil, musil najati dohazovače' ne
maje potřebných peněz ktomu pohotově, musil si je vypujčiti
a z nich úroky platiti atd. Zloděj musí navrátiti vozkovi nejen
koně, ale i ušlý zisk a vzniklou škodu, jsa vším vinen, co zlého
pošlo z jeho hříchu.
Ukradne-li někdo bližnímu krávu a užíval ji 5 let, musí nejen
krávu neb cenu za ni vlastníkovi vrátiti, nýbrž i cenu za telata,
kteráž v tom čase měla, jakož i veškerý užitek z ní zapraviti,
odpočítaje vyživu krávy, kterouž by i vlastník obstarávati musil.
Příkladem svědomitého navrácení nespravedlivěho jměníjest
nám Zac/zem, který čtyřnásobně vrátil, o co jiné ošidil. — Svatý
Parka? poznamenal si bedlivě, když mu na pastvě dobytek na
cizí pole přeběhl a obilí na tomto poškodil, a zaplatil vše ze
své služby, anebo pomáhal poškozenému na poli pracovati.
Sw. Ignác odcizil ve svém mládí tajně s několika sourozenci
z jisté zahrady ovoce a zničil je tam. Podezření padlo na
chudasa jakéhosi, který škodu vzešlou nucen byl nahraditi.
Když se pak w. [gvza'e později do své otčiny navrátil, aby
k lidu kázání měl, vypravoval tuto příhodu a odprosil veřejně
ráiezi
kázáním muže onoho, jemuž pak jako náhradu dvě pole
al. —
Dcera bohatého lichváře vrátila po smrti otce svého veškero
jmění, jež nespravedlivým způsobem (lichvou) byl nabyl. Při
pravila se tím ovšem o velkou část majetku, avšak dosáhla
toho, že — kdežto dříve otec její i ona byli předmětem opo—
vržení, — nyní všeobecnou úctu si získala. Požehnání Boží a
spokojenost srdce byly jí bohatou odměnou za navrácené po
míjející jmění. (Dr. Jak. Schmitt p. 374.)

Jestliže však máme majetek cizí nevědomky a proti
své vůli, jsme povinni, jakmile se dovíme, že to je
majetek nespravedlivý; všechno vrátiti, co nám z něho.
zbylo, jakož i to, o co jsme majetkem oním zbohatli.
(_Izde smíme útraty k dobru si přičísti, jež by i ma
jitel byl měl.) Kdo se dověděl, že koupil věc ukra
denou, nesmí si ji ponechati aniž prodati, nýbrž jest
povinen vydati ji_pravému vlastníku, byť isám škodu
trpěti měl. Vlastník zajisté má právo ku věci své a
nemůže za to, trpí-li kupec škodu nepoctivostí třetího.
vzrostlo, proto vydá prvý pouze strom, tento i peníze; avšak výlohy,
jež mu vzešly ošetřováním stromu, smí si počítati. (Dr. Ant. Podlaha :
>Výklad katechismu: p. 454.)
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Na př.: Někdo zdědil 1000 K. Po dvou letech doví se,
že ony peníze jistému kupci ukradeny byly. Přišel-li mezi tím
časem lstí, krádeží atd. o ty peníze, není povinen jich navrá
titi, aniž úroky z nich zapraviti; jestliže však peníze bez zisku
ležeti nechal, postačí jemu 1000 K vrátiti, protože se jimi ne
obohatil. Kdyby však na př. koupil za ně pole aužíval jeho, pak
musí kupci nejen pole, nýbrž i vytěžené peníze neb zásobené
obilí svědomitě navrátiti, odpočítaje výlohy za obdělávání jeho.

Komu máme cizí majetek jakož i vzešlou tím škodu
nahraditi? — T,omu komu to náleží, tedy vlastníku,
nebo komu škoda způsobena byla; není-li však tento
na živu, jeho právním dědzcům. — Nejsou- li ani tito
na živu nebo k nalezení, chudým anebo k nějakému
zbožnému účelu.
Věci obcínebo :polku odcizené jednotlivcům dávány nebudte.
Kupec, jenž odběratele své šidil, ať nahrazuje těm, kteří u něho
kupují, poněvadž ošizení mezi nimi nejspíše budou. Kdo .rta't
na daní a clu zkrátil, může nahraditi, koupí- li přiměřený počet
poštovních známek nebo kolků, a zničí-li je

Kdy máme škodu učiněnou nahraditi? Co nejdříve,
kdo může rychle, učiň to hned. Nemůžeme-li, tedy
pozvolna ——ale musíme

se přičz'nz'tz', aby to pokud

možná nejdříve bylo.
Nespravedlivý majetek navrátiti a způsobenou škodu
nahraditi, jest tak důležitá povinnost, že, nevyplníme—li
jí, nemůžeme dosáhnouti ani odpuštění hříchů. Kdo ne
může všeonno navrátiti, má aspoň navrátiti tolik, kolik
může. Má se však přičiniti, aby ponenáhlu vše na
vrátil. Kdo nemůže ničeho navrátili, má za povinnost
se stále přičiňovati, aby všechno navrátiti mohl. Kdo
alespoň vůle této nemá, nemůže dosáhnouti odpuštění
hříchů. — Má—li kdo pochybnost o navrácení jmění
anebo nahrazení škody, nechť se otáže zkušeného
zpovědníka o radu.
Od navrácení a náhrady sprošťuje nás jen: ne
možnost (nahraditi), anebo když nám to pravý majitel
promine.
Nemožnost jestjjvsieleá a morální. Quicky nemožno nahraditi
jest tomu, kdo opravdu nemá, čim nahraditi. l/ozalně nemožna
jest náhrada tomu: 1. kdo by, chtěje nahraditi, nucen byl obě
tovati své dobro vyšší, na př. život, svobodu, čest, svědomí
dobré; 2. kdo by náhradě, sebe i rodinu svou do veliké nouze
uvrhl. Ale důvod tento neplatí, je--li ten, jemuž nahrazeno býti
má, velikou nouzí sevřen sám, 3. kdo by náhradou utrpěl
škodu mnohem větší, než jakou utrpěl ten, komu škoda způ
sobena byla, na př. kdyby nucen byl statek prodati daleko pod
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cenou. Zadrží-lí člověk za takových okolností cizí statek, ne
může to býti proti rozumné vůli vlastníkově. Prohřešil by se
dozajista proti lásce, kdo by žádal, aby mu nahrazeno bylo
s obětmi tak velikými. (Dr. Ant. Podlaha p. 457.)

K tomu, abychom cizí majetek navrátili a škodu
způsobenou nahradili a vůbec cizí majetek nepoško
zovali, má nás nabádati:
1. Vzpomínka, že nám smrt jistě jmění to odejme —
snad dříve nežli se nadějeme.
Bohatec, jehož pozemky hojnost obilí přinesly, pravil sám
u sebe: »Nyní máš, duše má, mnoho zboží složeného na mnohá
léta; odpočívej, jez, pij a hodujlc I řekl jemu Bůh: »Blázne,
této noci požádám duše tvé od tebe, to pak, což jsi připravil,
čí bude?: Takť jest, když sobě někdo shromažďuje poklady
a není bohatý v Bohu.: (Luk. 12, 16—21.l— »Nic jmze zajz'rte'
nepřz'nerlz' na tento .ročt : bez pochyby, že také m'c odne'rtz' nemů
žeme.: (1. Tím. 6, 7.)

2. Myšlénka, že nespravedlivý majetek nepřináší po
žehnání Božího, nýbrž neštěstí, kletbu a nešťastnou
smrt.
Lidé říkávají: »Lehko nabyl, lehko pozbyl.< Zkušenosti jest
stvrzeno, že nespravedlivý peníz deset spravedlivých vyloudí.'
bičuje takové, a ztrpčuje jim každou
ra CE\Iepokojnésvědomí
ost. —
Zloděj ukradl .ro. Medardooi krávu, kteráž měla na krku
zvonec. Veda ji domů, slyšel ustavičně zvonec zaznívati; vy
cpal jej slamou, ale zvonec zněl přece; i když jej krávě sňal
a do truhly zavřel, zněl ustavičně. I zakopán byv do země, vy
dával hlas. Proto nešťastník poděšen, vrátil raději krávu a
zvonec přestal zaznívatí. — Tak bičuje a znepokojuje svědomí
zloděje, dokud odcizených věcí nenavrátí. )
»Na Božím paže/mání nejvíce záleží.: »Pože/ma'ní Hospodinova
óo/tate' c'z'ztz'.. . . (Přísl. 10, 22.) — >Ka'o rozxz'wí nepravou, žití
bude zle've'cz'k (Přísl. 22, S.) — »Běda tomu, kdož .rtam' dům .rozŽj
v nepravortz', a oečeřadla .roa' ne :; .roudu: kterýž přítele .roe'lzo

utzlrknedarmo, a mzdyjeho nenavrátí jemzu (]er. 22, 13.l rýmčuí
nerpravedlioýc/t jako potok vyu/me, a jako ltřz'ma'm'veliké v dešti
za:/znít. (Sir. 40, IS.)

3. Myšlénka,jak pošetilé jest pro pomíjející poklady
(věci) ztráceti věčnou blaženost a duši svou uvrhovati
ve věčné trápení.
>Kdo ubírá něco otci .voe'mn, aneb matce, a praví, že to není
lfřz'clz,zžc'axlm'kjert oražoa'níkax (Přísl. 28. 24.) — »Cojext plotna
clooě/žu, byt' z'šeckerz .rzržt sir/zal, (: mz soe'duší škodu trpěl Pu (Mat.
16, 26.)
') Okáč 111. p. 219.
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Sedmým přikázáním se velí, abychom byli dobro
činnýmz' ku svým bližním,- nebot' Bůh ustanovil, aby,
kdo více pozemských statků má, než k živobytí svému
potřebuje, tomu, kdo tolik nemá, aby z toho řádně
žíti mohl, pomáhal. To se děje zvláště almužnou.
Kterak budeš moci, tak bud' milosrdným. Budeš-lz" míti mna/za
dávej mna/lo,'jesliže ma'/a mílí budeš, take'i z mála udělovali hledíc
(Tob. 4, 8. 9.)

Na vlastním jmění se prohřešuje, kdo majetek svůj
nechává poškozovati, nebo, kdo- lakatným jest, tak že
ho ani ku prospěchu svému ani bližního neužívá; dále
iten, kdo jměním svým mrka', t. j. na zcela zbytečné
věci jej vydává.
Příklady: Marnotratný syn. »Kdo miluje zlata, neóude spra
wedlz'v.: (Sir. 31, 5.)

I ten se prohřešuje, kdo sil svých nevynakládá, aby
chleba vezdejšího pro přítomnost i budoucnost po
jistil.
uVec/eeeli kdo děla/:", a! take nejí. . (II. Thess 3,10.)

Jak

se pilně lang/'e, jest hojnost. ale kde mna/zo slozv, lze časlak/ dle
nouze.: Přísl. 14, 23.)

Chraňte se proto vší poctivosti, neboť žádný ne
spravedlivý nebude královstvím Božím vládnouti! Po
mněte, »co jest platno člověku, byt' všecken svět získal,
4 na duši sve' škody trpěch (Mat. 16.) Nechtějte
nikdy zbohatnouti hrou (v karty, kostky) o peníze!
jste-li chudí, pracujte a hospodařte, abyste nikdy
v nouzi, a tak i jen na myšlenku, krádeže se do
pustiti, nepřišli. Budte přičinlivi a Bůh vás neopustí
nikdy.
Naučení: Nikdy m'če/za neodcízuj, am' věci sebe ne
patrnějšz', am rodzčům ne! Málem se začíná, mna/zem
se končí. Také mlsa'm' a by 0 peníze se chraň!

O osmém přikázání Božím.
Pátým přikázáním zapovídá. nám Bůh škoditi sobě neb bli
žnímu na těle a na duši, šestjm na nevinosti a čistotě, sedmým

a?ižního.
majetku. Osmjmpřikázáním hájí se hlavně čest a dobré jméno
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453. lak zni osmé přikázání Boží?
Osme' přikázání Boží zní: »Nepronzluvíš hřive'ho
svědectví prot: bližnímu svému.
:Sve'deetvz'promluvili" znamená u přítomnosti jiných lidí vy
povídatí o někom, nebo o něčem, co jsme sami viděli, nebo

sl šeli.

ySvědectvíujež vydáme, může býti pravdivě anebo křivě, ne
pravdive.
Svědectví vydáváme pravdive, když to. co tvrdíme. je sku—
tečně pravda, — když jsme to skutečně tak, jak tvrdíme, sly
šeli anebo viděli. — Svědectví vydáváme křive', když něco

v podstatě jinak vypovídáme, než jest pravda (než jak se to
skutečně stalo. a jak jsme to skutečně viděli anebo slyšeli). —
Zcela zvláště hříšné jest křive' :vědeetví před soudem vydávané.
Tento hřích — mimo jiné — se nám zvláště zapovídá. aymým
přiháza'ním.

454. Co se zapovidá v osmém přikázání Božím?

V osmém přikázání Božím se zapovídá.
1. hřive' svědectví,

2. lež a přetvářha;
3. každý hřích proti cti a dobrému jme'nu bližnímu.
Co se těmito hříchy rozumí, vysvětluje se nám v ná—

sledujícím.

*455. Co jest křivě svědčiti?
Křivě svědčiti jest před soudem vědomě vypovídali,
co není pravda.
Pixma „rv. vypravuje, že .ry/zove'ďa'óla křivé svědectví vypo

vídali. Když král Ae/zab žádal na Nihat/taví vinici, kterou mu
tento nechtěl dáti, řekla uštěpačně Yeeabel k Achaboví, man
želu svému: »Já ti ji zjednám.: I napsala listy starším a předním
města: »Postavte dva nešlechetné muže proti Na'óothovi, kteří
by vydali křivé svědectví proti němu, řkouce: »Rouhal se Bohu
i králi. Na to vyveďte ho a ukamenujtelc Oni pak přivedli
dva muže, .ryny ďáblovy, . .. a ti učinili tak. Nevinný Nábolh
ukamenován jest a psi lízali krev jeho.<
Křivých svědků užili židé roti Pánu Ježíši. Písma .rv. zmi
ňuje se o tom těmito slovy : » m'žala pak kněží-hd a všecka rada
hledali falešní/zo svědectví proti Yežz'šovz',
aby je' na Mir! vydali:
a nenalezli, ačkoli bylo mnoho falešných .rvědku přistoupilo, .Va
poxledypah přišli dva falešní Jvědhove',a řekli : Tenlo řekl : Mohu
zbořili ehra'm Boží, a_ve třech dnech jej zal-e vystavěli.: (Mat.
26, 59. 61.) — Proti Stěpa'novi přivedli žirje'křivě svědky. kteří
před nejvyšší radou takto vypovídali: -Clovčk tento nepřexta'va“
mluvili Ilov rouhavýeh proti .rvate'mu měxln i proti záhonu.
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Kdo křivé svědectví vydal, musí — aby obdržel od—
puštěm' — škodu učiněnou nahraditi, a v případě, že
by na cti byl uškodil, všěchno odvolati. jinak svatá
zpověď mu není platná

*456. Co jest Iháti?
leáti jest vědomě jinak mluvili, než jak myslíme,
Kdo jinak mluví, než myslí, s tím úmyslem, aby
jiné klamal, lže. Lhářem tedy není, kdo něco ne
pravdivého vypravuje, co za pravdu pokládá. Ten se jen
mýlí. Naproti tomu lže, kdo rozhlašuje pravdu, kterou
mylně pokládá za lež.
Ke lži se vyžadují tři podmínky: 1. ten lže, kdo mluví ne
pravdu, t j. řiká, co není pravda; 2. kdo to vědoměčiní, t. j.
Co mluvím, není pravda; 3. kdo to [Zmarlněčiní, t. j. má
úmysl, chce nepravdu mluviti.
Příkladem to osvětlím: Chlapec by si hrál po školním vy
učování se spolužáky. Ježto přišel pozdě domů, tázal se ho

otec: »Kde jsi byl tak dlouho ?- :Ve škole < odpovídá chlapec;
»učili jsme se déle, pan učitel nám ukazoval pokusy atd.
Chlapec ten lhal Proč.>(1. řekl, co není pravda;2.
.atd.)

Rozeznáváme lež škůdnickou, služebnou a žertu/nou.
Škůdnic/eč lži se dopouští, kdo lže, aby bližnímu
uškodil. Tak lhal na př. Aman králiAsz/e'rovi, když mu
tvrdil, že židé spiknutí kuli. Chtěl lží touto přemluviti
krále k ukrutnému rozkazu, aby jednoho dne všickni
židé, pacholata i starci, _děti i ženy pobiti byli a statek
jejich byl pobrán. — Zena Putzfarava proti josefovi.
Lži služebně se dopouští ten, kdo lží touto sobě
nebo jinému prospěti hledí.
Příklady: Lži této se dopustil Gigas:služebník proroka Elizza.
Bez vědomí a proti vůli proroka běžel za Naamanem a řekl:
>Pán můj vzkazuje tobě: Nyní přišli ke mně dva muži z synů
prorockých, dej jim hřivnu stříbra a dvoje roucho svátečné. :
I řekl Naaman: »Lépeť jest, abys vzal dvě hřivny.: Když pak
Giezi s dary domů přišel, ukryl je a všel k pánu svému. Ale
/;"lz.reu.rřekl: »Odkud přicháziš, G1e21>c On odpověděl jemu:

»Služebnik tvůj nikam nešel. c Lži .rluz'ebnese dopustil i Pet:
v předsíni velekněze, když Pána ]ežíše zapřel — 37005-7011
_fbwlhali otci ]akubovi, když tak to nastrojili, aby otec myslil,
že divá zvěř roztrhala josefa.

Lži žertovné se dopouští, kdo lže, aby jiné obveselil.
I taková lež jest člověka nedůstojna, ano může se jí
velice prohřešiti, když při ní neopatrností svou někomu
na cti aneb jinak ublíží. jestliže však při lži žertovné
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nepravdivost vypravovaného tak zřejmá jest, že to
každý poznává (že to není pravda), pak lež žertovná je
toliko vtip a proto žádný hřích.
Lháti není nikdy dovoleno. Písmo sv. praví: »Ústa
lživá zabíjejí duši.: (Přísl. 12, 22.) »Nelžete jedni
druhým. (Kol. 3, 9.) Člověk lžz' džíbtu se přzpodobujk,

jenž jest otcem lží (jan 8, 44.) a zneuctivá svoji dů
st0jnost.
Matka sv. Františka Salerlze'ltačasto říkávala: Jenom nelži
milený Františku! Lež zbavuje člověka cti před Bohem. lidmi
a svědomím. Lež pochází od ďábla, a proto se stává člověk
skrze lež dítětem d'áblovým. František si zapamatoval tato slova
a po celý život svůj lži se nedopustil. ]esliže se z přenáhlení
anebo z neopatrnosti chyby dopustil, raději trest trpěl, než aby
si lží pomohl.
Císař Maximian, urputný pronásledovník křesťanů, vyslal je—
dnoho dne vojíny, aby zbožného a horlivěho biskupa Nikomed
ského, Antima, jali a soudu odevzdali. Vojínové ti biskupa
neznali. I přišli v Nikomedii do jistého domu nevědouce, že
právě tam biskup přebývá. Stařičký biskup je přívětivě přijal
a pohostil. Vojínové se ho pak tázali, neví-lí, kde by mohli
biskupa Antima naleznouti. Vypravovali, že byli vysláni, aby'
ho iali. »já jsem Antz'mm, biskup Nikomedský,c řekl jim cti
hodný kmet. Vojínové se zarazili a zvolali: »Tebe bychom
tedy měli jati? Toho neučiníme!
ekneme raději, že jsme
biskupa Nikomedskěho nenašli.: »Bůh uchovejc pravil biskup,
»nechci, abyste lhali. Raději chci umřítí, než abych vám ke
lži radil.: To pověděv šel dobrovolně s nimi.

Lež jest těžkým hřzchem, když se jí Bůh zvláště
zneuctívá, anebo bližnímu velká škoda se způsobí
»Olzyzda zlá na člověku jest lež.: (Sir. 20, 26.) Oby—
čejně bývá lež škůdnická smrtelným, lež služebná a
žertovná všedním hříchem.
Varujte se lži! Již přísloví naše praví : “»L/ta'řz' se nevěří,
byt'z'pravdu mluvil.- >L/za'řePán Bůh ka'ře.: ——
»Mladý l/ta'ř, .rtarj"
zloděj.: »Lež ma' krátkém/ty.: Anam'a'š “a.S'afz'ra byli za svou lež

okamžitou smrtí potrestáni. Ohavnost lži před Bohem dokazuje
ctihodný Farnerur')takto: Písmo sv. svědčí, že Kristus Pán ze
všech druhů hříšníků mnohé obrátil. Z lakomců a lichvářů
obrátil Zac/tea a .Matazúe; z pronásledovatelů a protivníků
církve obrátil zuřivého Šavla v pokorněho Pavla, ze smilných
Máří Alagdaltmt, z loupežníků a vražedníků lotra. Bit-mam;
z modlářských pohanů setnika pod křížem svým; ale — slyšte
ze lhařů a pokrytců neobrátil žádného. A proč? Protože Kristus
jest věčná pravda, a následovně není většího protivníka Kristova
nad lháře a pokrytce, jenž příbuzenství své mají jen s otcem

\— lži — ďáblem.

') Okáč III. p. 224.
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Nemusíme však každému a vždycky pověděti, co
víme. Někdy sluší i věc pravdivou zatajiti, když to
povinnost káže, jakož: kněžím, lékařům, soudcům, před
staveným, aneb když dovoleným mlčením velké po—
horšení neb velká škoda se zameziti může.
Člověk se může dopustiti lži také iskutky, zvláště:
ýřetvařovám'm

*457. Co jest přotvařovati se?
Přet'oařovati se jest, dělali se lepším anebo nábožněj—
šz'm, nežli skutečně jsme.

Přetoa'řz'se, kdo vnějšími úkony nebo věcmi označuje
opak toho, co myslí. Dělá se hodným a není upřímným,
zbožným a není takový. Přetvařova'm' bývá tím těžším
hříchem, chce-li někdo tím bližního ke hříchu svésti,
anebo mu nějakou škodu způsobiti.
Kristus Pán pravil : »Běa'a oa'm zabomzícz'a fartxeooe', pokryta:
nebo jste podobní hrobů/lz sbílerzým, kteříž. .re zdají lidem zevnitř
krámz' ale vnitř j.vou plni koxtí umrlčz'c/z, z' vší nečz':toty.c (Mat.
23, 27.) _7z'a'a'š,
když políbil Pána ]ežíše. Her-ode: se přetvářel, když

pravil k mudrcum, že se chce též klaněti dítku ježíši. Yoab,
přijda k Amasooi a pojav ho za ruku, líbal ho s největší přívě
bud', bratřelc Ale druhou rukou mečem jej od

tivostí: erráv
zadu proklál.

Sem náleží též pochlebova'm'.
Pochlebova'm'm hřeší, kdo někoho do očí chválí a
dobré vlastnosti mu připisuje, ačkoli ví, že jich nemá,
aneb alespoň ne v té míře, v níž mu je pochlebník
připisuje.
Tak poc/zlebooalz'na př. židé králi Herodesoai Agm'jbpow':»jako

nějaký Bůh mluvíš a ne jako člověk.: — Pochlebování dě'e se
obyčejně z prospěchářství, a nazývá se jinak patolz'zalxt'oz'.» ěda,
kteříž řz'ka'te zle'mu dobre', a dobrému zle': kladouoe tmu za xočtlo,
(: .rvětlo za tmu : pobla'a'ajz'ce Izořke'za .rladke', a sladké za hořké..
(Isai. 5, 20.)

K Abrahamovi a Sonata Clara přišla jedna pobožnůstkářka
a stavíc se svatou s povzdechem pravila: >Ach, velebný otče
jsem největší hříšnice na světě!: Při těchto slovech zůstala
zkřivena státi očekávajíc, že Abraham její pokoru chváliti bude.
Abraham však, dobrý znatel lidí, dal jí za pravdu, a napomínal,
aby hříšného života zanechala a opravdu se polepšila A hle,
jak hned ukázala svojí domnělou pokoru! Všecka rozhořčena
odcházejíc volala jen, kdo může o ní co špatného říci.>
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'458. Čím se hřeši proti cti a dobrému jménu bližního?
Proti cti a dobrému jménu bližního se hřeší:

9350?

křivým podezříváním a opovážlívým posuzováním;
pomluvou, na ctí utrha'ním a, donášením ,'
.rpíláním anebo nadáváním.
Slova >če3tc a »dobre'jmenoc znamenají téměř jedno a totéž.
Řeknu-li na př., že má někdo dobré jméno, — že má čest, —
chci tím říci, že jej jeho spoluobčané mají za hodného, řádného
a spravedlivého muže a že jej jako hodného, řádného a pocti
vého muže ctí. est jest tedy příznivý úsudek jiných o nás.
Pírmo .rv. praví, že jme'no dobre'jert lepší, než bohatství. (Přísl. 23.)

Jak právě uvedené hříchy cti a dobrému jménu škodí, v ná
sledujícím se vysvětluje.

*459. Kdo se prohřešuje křivým podozřiváním?
Křívým podezříváním se prohřešnje, hdo bez dostá
tečné příčzny o bližním něčeho zlého se domýšlí.
Kdo z dostatečných důvodů o bližním zle smýšlí, ne—
hřeší. Člověku neznámému nemusíme hned důvěřovati,
ale bez dostatečné příčiny nesmíme o něm křivě sou
diti. Sv. Pavel praví (I. Kor. 13, 5.): »Lásha nemyslí
zléhow Bůh zapovídá křivé podezřívání výslovně:
»Ažádný nevymyslelezlého proti přítelísve'mu v srdcích
svých.: (Zach. 8, 17.)
Přiklady: Když Kristus Pán, chtěje nemocného uzdraviti,
k němu promluvil: »Odpouštějí se tobě hříchové tvoji,c tufarz'
.reove'hned myslili, že se rouhá. — jindy opět se domnívali,
že Kristus Pán sám jest také hříšníkem, protože obcuje se hří
šníky. — Přátelé ýoboví, kteří se domnívali, že Job musil hře
šiti, poněvadž jej Bůh soužením navštívil. — Očenící řežz'šovz'
křivě posuzovali slepce. když se domnívali, že musil on sám
anebo rodiče jeho hřešiti. — »Kdo v le' pecí bývá, jiného tam
vídá.:

Křivé podezřívání jest tudíž hřích spáchaný myšle'nhon

460. Kdo se prohřešujo opovážlivým posuzováním?
Opovážlivým posuzováním se prohřešnje, hdo bez do
statečně příčiny a bližním něco zlého za jisto a prav
dz'vo pokládá.

Opovážlz've' posuzování jest větším hříchem než
křivé podezření. Ten, kdo křivě podezřívá, domnívá se
o bližním něčeho zlého, ale nepokládá to za-pravdivé
nebo za jisté; podezřívá z toho (zlého) jen svého
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bližního (že by se toho snad byl dopustil). Kdežto ten,
kdo opovážlivě posuzuje, má mínění určité ustá
lené, ač žádných dostatečných důvodů k tomu nemá.
Kdo opovdžlz've'posuzuje bližního, činí se samozva

ným jeho soudcem, a k tomu ještě nespravedlivým.
Sáhá tak do práva, jež toliko Bohu přináleží, neboť
o myšlénkách, úmyslu a pohnutkách, z kterých někdo
něco činí, může jen Bůh, který zkouší ledví a srdce,
pravý úsudek pronésti. Proto napomíná nás písmo sv.:
»Nesud'te a nebudete souzeni: nepolupte, :; nebudete po
tupenz'.a (Luk. 6, 37.) Opovdžlifoe'posuzovdm'plyne oby
čejně ze samolibosti: »Cožpak vidíš mmu v oku bratra
svě/zo: a 7; oku we'm břevna nevidíškc (Mat. 7, 3.)
Příklady: Anna, manželka Elkánova, vroucně se modlila před
svatostánkem Hospodinovým. »Stalo se pak, když ona rozmno
žovala prosby před Hospodinem, že Heli, nejvyšší kněz židov
ský, pozoroval na ústa její. Anna pak mluvila v srdci svém,
a toliko rtové její se hýbali, a hlasu žádného nebylo slyšeti.
Domníval se tedy Heli, že by byla opilá; iřekl jí: »Dokavadž
budeš opilá.> Zažij maličko vina, kterým's se opila.: (I. Král. 1,
12—14.) — Když apoštolové po seslání Ducha sv. bez bázně
vystupovali a kázali, pravili o nich židé, že jsou podnapili. —
Když .ro.Paz/el vysvobozen po ztroskotání lodi na ostrově Maltě
něco suchého roští sebral a do ohně hodil, neboť bylo chla
dno, vyšel náhle had z roští a otočil se kolem ruky svatého
Pavla. A když uzřeli to lidé ostrova toho, an had visí u rukou
jeho, domnívali se, že sv. Pavel jest zločincem. (Tím se dopu
stili křivé/zopodezření.) Ale nemajíce na tom dosti, řekli to, co
si myslili, zjevně : »Yz'ste'tento člověk oražedníkjerl,

neb ač : moře

vyšel, všakpomrta nedá mu živu býti; (Sk. ap. 28.) (Tím se dopu
stili kř. formování) A on vyraziv hada do ohně, nic zlého ne
utrpěl. Ale oni se domnívali, že uštknut umře. Když pak vi
děli, že se mu nic zlého nestalo, změnivše se pravili, že je bůh.
Pánu ztratila se tobolka s penězi; on věděl že ve světnici,
kde peníze měl, byla služka. I soudil hned, že ona mu ji vzala,
a proto ji propustil ze služby. Ale po nějakém čase nalezl ztra
cenou tobolku s penězi pod postelí; tu poznal, že služku křivě
poruzooal a. proto ji zase hned do služby vzal.

46 Kdo se prohřošuje pomluvou?
Pomluvou se prohřešuje, kdo o bližním ohyby vymýšlí,
nebo jeho skutečně chyby zveličuje.
Příklady: Zena Pze/(faraon pomluvila Josefa u svých domácích
a u muže svého slovy: »Hle, jak zlého člověka muž můj uvedl
nám do domu. Všel ke mně sem a chtěl mi zlého učiniti. A
když jsem zkřikla', zanechav pláště, utekla —- ide' pomluvili
Pána ]ežíše u Pilata, dovozujíce, že P. ježíš bouří lid a zaka
zuje císaři daň odváděti. - Falešní .roedkove'pomluvilisv. 'te'
pána, když říkali: »Člověk tento nepřestává mluviti slov rou
havých proti svatému městu i proti zákonu.:
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Bůh trestá pomluvače. To zakusil Aman, miláček krále
Asvéra. Když mu Jarda:/zeus, hlídač královského paláce, jako
ostatní lichotíti nechtěl, ustanovil pyšný a závistivý zlosyn po—
mstiti se na něm. Pomluvil ho u krále jako buřiče, a podvedený
král nařídil, aby národ židovský vyhuben byl. Mardocheus
i nábožná Ester vzývali Boha za ochranu, aBůh vyslyšel mo—
dlitby jejich. Národ byl zachován, a pomluvač Aman pověšen
na šibenici, kterouž stavěti dal pro nenáviděného Mardochea.
Tak upadl sám do jámy, kterou kopal jinému. —
Sv. Alžběta,') královna portugalská, měla v komonstvu svém.
jinocha, jehož si pro jeho ctnost a nábožnost vysocc vážila.
Závistí plným okem patřil na to jiný sluha, jenž podlízavostí
a pokrytstvím uměl si získati přízeň krále Diviše, manžela Alžbě—
tina. ]sa stálým průvodčím jeho, vnukl mu na honbě myšlénku,
jako by královna se svým služebníkem potají hříšný život vedla.
Král uvěřiv mu, šel ničeho nemluvě svou cestou dále, až
se k železné huti dostal. kterouž za popraviště osočeného sluhy
ustanovil. I nařídil tajně nejsurovějšímu kováři, aby toho, jenž
zítra ráno první přijde a tázati se bude, zdaliž rozkaz králův
vykonán jest, hned chopil, a do ohnivé peci vhodil, zároveň
ale nejpřísnějšímtrestem hrozil, nezachová-li se dle rozkazu jeho.
Navrátiv se z honu domů, poručil král nevinně osočenému
služebníku, aby časně ráno k železným hutím pospíchal, a tam
se tázal', zdali rozkaz králův jest vykonán? Poslušný jako jindy,
hned na úsvitě vstal služebník a pomodliv se nastoupil cestu
k hutím. Když přišel do blízké vsi, zvonilo se právě na mši
svatou. Hlas zvonu tak mile dojal ucho a srdce jeho, že upo—
slechnuv příjemného hlasu jeho, vešel do chrámu Páně. V pobo—
žnosti pohřížen modlil se s důvěrnosti k Bohu; a bylo mu, jako
by ho jakási tajná moc déle zdržovala od osudné cesty jeho.
Mezi tím, co nevinný sluha v chrámě pobožně se modlil,
nemohl onen pomluvač dočkati se chvile, aby králi oznámil,
že poručení jeho vyplněno jest. Proto s hříšnou radostí pospíchal
k hutím, aby se přesvědčil, zdali rozkaz králův byl vykonán.
Sotva však tam ona slova vyslovil. v okamžiku byl popaden,
a bez milosti, bez váhání do ohnivé peci vhozen a upálen.
Tu přichází nevinně nařknutý sluha, a na otázku jeho: zdali
rozkaz králův vykonán jest, s ochotností ukazují hutnící na
spálenou kostru. — Uslyšev to král, užasl a zhrozil se nad
neočekávanou a podivnou událostí. Po pilném vyšetření celé
příhody velebil i s královnou svrchovaného Mstitele bezbožnosti
a pomluvy. >Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.: —
(»Bůhtaké vzpomene na svéc t. j. odměnou neb trestem. »Všecko
se do domu vrátí: t. j. co dobrého neb zlého do světa vysíláš.)
Sv. AuguJ—tz'n
měl nad stolem svým pověšenou tabulku s násle
dujícím nápisem:
»C/traň .re každý .rtalu ma'/w,
bližní/za kdo tupz' „mé/w.:

Pomluvou hřeší i ten, kdo skutečné chyby bližního
zveličuje, t. j. dělá je těžší, větší, hroznější atd.
Tak na př., kdyby někdo člověka spořivého hned
za lakomce vyhlašoval. Písmo se). praví: »Had zatkne-lz“
') »Mehleir's Beipielec I.
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tajně, m'cme'něnemá nežli ten, kdo tajně utrhá.c (Kaz.
10, II.) »Pomluvač má ďábla na jazyku a posluchač
(pomluvy) má ďábla v uchu.<

*462. Kdo se prohřešuje na cti utrhánim?
Na otz' utrha'm'm se probřešuje, kdo skutečně chyby
bližní/zo bez dostatečně příčiny vyjevuje.

Na cti utrlza'm' liší se od pomluvy tím, že pomluvač
z.;/myšlené zle' o bližním roznáší. kdežto na cti utrhač
mluví o bližním zlé, jež sice pravdive jest, ale skryté
(mluví to bez dostatečné příčiny). Pomluvač mluví tudíž
lež, na cti utrhač pravdu. A což pravdu mluviti je hříšno?
Hřeší tím, že bez potřeby chyby

bližního roznáší. ——

Hřích ten jest tím trestu hodnějším, čím vznešenější
jest osoba a čím horší následky působilo na cti
utrhání. — Na cti utrháni může se státi ústně nebo
písemně anebo i tiskem. V posledním případě jest
hříchem nejtěžším.
Cest náleží jistě mezi nejvzácnější statky člověka a proto
těžce hřeší, kdo bližního o dobré jméno olupuje. jeho hřích
jest lehčím vraždy, ale těžším krádeže. »Lcýšíjertjme'no dobre',
než bohatí-lví veliké.: (Přísl. 22, l.) »Ra'na bičem ])IŽJ'OÚÍ
modřínu,
(zz/šak rzí/m jazykem rozrážz'kortz'.: (Sir. 28, Zl.) »Slyřel—lz'jrz'něeo
proti bližnímu „roč/nu,nee/iťto : tebou umře, (: věř, že tím nepukneš.:

(Sir. 19, 10.)50. František Seraf. : .Utr/za'rzz'jext horší bezbožuorf,
nežli zjev/ze loupežnz'otozh

Jistý 1) farář, který mnoho trpěl na cti .rve', zlými jazyky ně

kterých osadníků, ležel na smrtelném lůžku. I přišli k němu
dva muži, kteří ho nejvíce tupívali a pomlouvali a odprošovali
ho. Kněz onen byl doiat; iřekl: »Milerád vám odpustím ; doneste
jen tento polštář na věž, a peří z něho vysypte do větru: Když
tento divný úkol vykonali navrátili se oni muži k svému faráři.
A ten jim řekl: »Jděte nyní 3. seberte opět rozpuštěné peří
v polštář.: — »To jest nemožno.: odvětili oni. — Umírající
pak doložil: »Vidíte, právě tak jest nemožno všecka slova
proti mé cti pronesená odvolati a ze srdcí veškerého lidu dobýti.
já vám odpouštím. Budiž vám to však poučením, že lehko jest
pomlouvati, těžko však následky pomluvy napraviti. Prosím
vás tedy, aspoň po mě smrti mluvte jen dobře o mně a modlete
se za mne.< Hluboce dojati odešli osadníci z pokojíku kněze
svého. Budiž i vám, m. d., příklad tento výstrahou a poučením.

*463. Kdy smíme chyby bližního vyjeviti?
C/zyby bližní/zo smíme a máme oyjem'tz', kdyžje to/zo
') Brynych 111. p. 295.
P. Davidka: Mcthodický výklad nového katechismu.
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třeba !%polepšení
větší/zo zla.

chybujícílzo nebo k zamezení ještě

Ze dvou příčin je dovoleno chyby bližního vyjeviti:
1. když to směřuje k polepšení chybujícího a 2. k za—
mezení ještě většího zla.
Příklady: ad 1. »Když Josef s bratry jdnou pásl stáda otce
svého, učinili bratři něco velmi zlého. Josef zhrozil se toho a
ověděl to otci, aby se to více nestalo.< — Pán 7ežíš praví:
»Hřešíl—li by jak proti tobě bratr tvůj, jdi, a potru—eilzo mezi
Jeboze a jím

„ram_ým. Upošlee/me-lí tebe, zárka! '.rz'bratra

:z'e'lto :

pat-li tě neupoflee/me, pří/mí k .roběještě jedno a, anebo a'zva, aby
z: u'štee/z dvou neb tří .roe'a'kzž .rta'lo každe šlooo.

Paklz' jz'e/z nea

pošlee/me, poz/ěe církví.: (Mat. 18, 15—17.)

Ad 2. K zamezení ještě větší/zo zla, t. j. vyjeviti
smíme a máme chyby bližního, když zjevením jeho
zabráníme, aby několik nebo více osob neutrpělo ve
likou škodu na jmění, anebo dokonce celá společnost
lidská, národ, církev, vlast nebyla poškozena.
Rodina, která seznala, že sluha jejich je šidil a že jest nespo
lehlivý a nemravný, může před ním jinou rodinou varovati, aby
i tato poškozena nebyla. Víili někdo, že ten, a onen snaží se
potají někoho k odpadnutí od víry přemluviti, nebo špatné
knihy rozšiřovati, proti vládě bouřiti, můžeme a smíme to ozná
miti, aby církev i vlast před větší škodou byly uchráněny.
Příklady: Když k Pánu Ježíši přišli fariseové, vytýkal jim
jejich chyby; když to nic nepomohlo, pokáral je před mnohými
zástupy, poukazuje na jejich pokrytectví, aby (zjevením 'eho)
tak zabránil, by jiní jich v tom nenásledovali. — So. aoel
psal právem Tímotlzeom':»Alexarzdr, botla'ř, mno/to zlí/to mí učinil.
To/zo.re oaruj i ty; nebo velmi .re protivil šlowžm naším.: (II.
Tim. 4, 14. 15.)

Připomenouti ovšem sluší, že vyjevujeme-li chyby
bližního, že to nesmí býti z hněvu, pomsty, škodo
libosti nýbrž se šla/zelným, dobrým úmyslem, aby se
bližní polepšil, nebo, abychom jiné uvarovali před
větším zlem.
3464. Go_mž_ímečiniti, musime-Ii slyšeti
() bllžmm?

pomluvačné řeči

Musíme-lí slyšeli pomlzwačne' řeči o bližním, nemáme
z; nich mítz' žádne/zo zalíbení, nýbrž máme co možná
na jew a'a'tz',že se nám nelíbí, a, seč jsme, jim bránitz'.

Pomluvačné řeči nemáme nikdy dobrovolně po
slouchati, tím méně vyptáváním se k nim podnět dá—
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vati. »Opleť uši we' trm'm, neslyš jazyka zle'lzoa ústům
svým udělej dveře a zámkyc (Sir. 28, 28.)
Musíme-li slyšeti pomluvačné řečí, t. j. nemůžeme-li
se jim vyhnouti, nemáme v nich míti žádného zalíbení.
]e-li možno, máme dáti svou nelibost najevo nad takovými
řečmi, na př. svým mlčením, nebo obhajováním pomluveného
nebo svými posuňky, nebo že řeč na jiné věci obrátíme.
Když') věhlasný kancléř jindřicha VIII., krále anglického,
Tomáš Mora: ve společnosti pomluvy uslyšel, postaviv se proti
pomluvačům pravil takto: »Mluv si, co chceš, já pravím, že
tento dům jest mistrně postaven, a že stavitel jeho byl výtečným
mistremlc Tím učinil pomluvě konec! Dle rady .ro. Yeronýma
máme takovouspolečnost, která se pomlouváním zabývá, hned
opustiti. —-So. Bernard praví: »Pomluoač ma' džíbla na jazyku,
podm/zač v uchu.:

*465. Kdo se prohřešuje donašemm?
Donášem'm se prokřešuje, kdo někomu donašz', co
jeho přítel nepřízmoe'lzo o něm pověděl, aby je zne
soa'řz'l.

Hříchem donošení chce člověk způsobiti svár různice a p.
Poněvadž donášeč vždy rozdílně mluví, tak že bychom se domní
vati mohli, že má dva jazyky, nazýváme jej doojjazyčm'kem.Samo
písmo
.ro. vyslov112e
nad zlořečený,'
ním klatbu.
člověkjazyka
dvojí o jert
nebo uVaa'ýmač
„mo/le; kteří(donášeč)
pokoj majía
zoouřz'.: (Sir. 28, 15.) —- Donášeč mluví obyčejně asi takto:
»Příteli, mám tě rád, proto ti musím něco duležitého říci. Do
mníváš se, že ten a ten jest tvůj přítel, ale mýlíš se; slyš, to

a to o tobě povídal. Chraň se ho! Lituji tě. žes mu tolik
dobrodiní prokázal. Vidíš, jak se ti za to odměnil.: —
Santabarf) pověstný bezbožník, chtěl si domíšenz'mpřízeň
královu získati. Proto radil jeho synu Lear/i, aby vždycky dýkou
ozbrojen byl nejen k ochraně své, nýbrž i k ochraně svého
otce proti úkladníkům, kteří po bezživotí jeho touží. Věrný
syn uposlechl rady služebníkovy, doprovázel brzy na to dýkou
opatřen svého otce. Bezbožný služebník přesvědčiv se otom,
přiloudil se potají k císaři, napomínaje ho, aby se měl na pozoru
před svým synem, jenž dýkou ozbrojen zavražditi chce otce
svého. I radil císaři, by pro jistotu dal prohledati šaty svého
syna. Lehkovčrný císař poručil prohledati šaty synovy a dýku
tam skutečně nalezl. Rozzloben rozkázal hned, aby synu never—'
nému oči byly vyloupány. A to by se bylo skutečně stalo, kdyby
rada královská nebyla se ujala nevinného syna, a nebyla doká
zala bezbožnost lstivého ohavníka Santabara.
>Nadýmač zamezuje daší .rz'ou, a mezi všemi bude z:nenávidí.:
(Sir. 21, SI.)

*466 Kdo se prohřošuje spilánim anebo nadáváním?
sz'la'm'm anebo nadávám'm se prokřešuje, ka'o čest
') Okáč

111. p. 231. — *) Okáč

111. p. 240.
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v:

sve'ho bližního :) jeho prztomnosti slovy nebo shnthy
zlehčaje.
Pomluva a na cti utrhání děje se obyčejně za »sa'dycbližního,
v jeho nepřítomnosti, spílání se však děje u přítomnosti našeho
bližního, jemu »v lva'řlc —

Spila'nz' (nebo lání) záleží v urážlivých řečech, jež
někdo druhému do očí povídá; nebo v opomenutí
známek slušnosti (neodpoví mu na pozdrav). Sprave
dlivou domluvu smíme ovšem bližnímu dáti, ale spílání
jest hříchem těžkým: »Kdo by řehl bratru sve'mn
blázne, hoden bude pehelne'ho ohně.: (Mat. 5, 22.) Čím
důstojnější jest osoba, tím větší jest hřích spílání,
Pohaněti pak tishem někoho jest ještě trestuhodnější
a hříšnější, než pohaněti někoho ústně.

467. 00 jest povinen činiti, kdo bližnímu na cti a dobrém
jménu ,uškodil

[\Ji—n

Kdo bližnímu na cti a dobre'm jme'ně ušhodil, jest
povinen:
„pomluvu odvolali a hdyž bližního zneuctil, ho odprositi;
. ve všech případech podle sil svých napraviti škodu,
kterou bližnímu na jeho cti, jeho dobré pověsti a tim
snad také na jiných statcích způsobil.
1. Pomluvu potřebí odvolali, poněvadž pomluvač
mluvil lež a to u všech osob, před nimiž se stala.
Šlechtic dopustiv se pomluvy, přišel k výtečnému učiteli a
zpovědníkovi Alfonsovi, aby u něho útěchy a rady hledal. »Přišel
jsem nedávno,: vypravoval šlechtic, »dojisté společnosti, kde se
mluvilo o jedné kněžně. Celá společnost vychvalovala výtečné
vlastnosti její. Usmíval jsem se k tomu a honosil jsem se její
náklonností. Ale obvinění to bylo nespravedlivé; proto mě
svědomí činí výčitky a já přicházím vás prosit o radunx
Alfou: umlkl, zamyslil se, a po chvíli pravil: »Pane, váš pád
jest nezhojitelný; po vašem spasení jest vetalc
Slova ta velice překvapila šlechtice, odešel a tázal se opět
v jiném městě výtečného kněze o radu, který mu za pokání
uložil, aby všecky osoby navštívil, které tehdáž v oné spole
čnosti byly, a je na svou čest ubezpečil, že to, co o kněžně
mluvil, jen lež a na cti utrhání bylo. »Toho jak živ neučinímlc
vzkřikl mladík zlostně; >tím bych zlehčil zas čest a vysoký
stav svůjlc »Pak jest rána vaše nezhojitelná,c odpověděl zar
moucený kněz; >vy jste se uvrhl v náruč smrti věčnélc Bez
odvolání, není odpuštění.

Cest napraviti dlužno týmž způsobem, jakým byla
porušena, t. j. ústně, veřejně, tiskem atd. — Poddaní
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mají své představené odprositi, představení k pod
řízeným blahosklonněji se chovati, rovni mají způso—
bem pro ně vhodným (podáním ruky atd.) učiněnou
si urážku napraviti.
2. Ve všech přzjoadeolz škodu učiněnou at' na cti, či

na majetku napraviti vyžaduje zajisté křesťanská spra—
vedlnost.
Podivno, jak za naší doby, kdy jen po statcích zevnějších
se mnohý honí, leckdo pomluvu téměř ani za hřích nepova
žuje a povinnost napraviti následky pomluvy ani necítí. Před
zlodějem majetku hmotné/zo každý prchá, zloděj ze společnosti
slušných lidí jest vyloučen. Ale před :lodějem cti, která přece

dražší jest než majetek hmotný, mnohý se nechrání a ten
může zcela volně ve společnosti se pohybovati.

*468. Co se porouči v osmém přikázání Božím?
V 0sme'm_přikázání Božím se poroučí:

1. bychom vždy a všudy prizvdu mluvili a upřímni byli;
2. byc/iam of: a dobrého jména blzžnz/zo šetřili, si vážili
a co možná lidj.zlz
1. Vždy a všudy mluvíme pravdu, když se srovná
vají naše slova a činy s vnitřním naším přesvědčením.
»Mluvte pravdu jodenkaždy s bližním svýma (Ef. 4, 25.
Máme také šetřiti upřímnosti a to v řeči i v jednán.
Upřímný v řeči a v jednání jest, kdo tak jedná, jak
v srdci svém smýšlí.
Ale pravdomluvnosti nesmí tak se rozuměti, jako
bychom vždy všecko, co víme, musili pověděti. »Bud'te

opatrní jako budově a prostni jako holubice.: (Mat.
]O, 16.) Zejména jest se držeti těch sdělení, jež jsou
zbytečna, bezúčelna a škodliva. — Vše, co o některé
věci víme, povinni jsme upřímně a bez obalu pověděti
toliko těm, kteří právo mají plné pravdy od nás žá
dati, t. j. rodiče, představení, soudce. Ctnost, která
učí při mluvení šetřiti příslušných mezí, slove mlčelz'

vost; opakem jejím jest žvatlavost, tlachání, mno/zo
mluvnost. »Mno/ze'mluvení nebývá bez hříchů.: (Přísl.
10, 19.) »Smrt i životjest v mooijazyka.: (Přísl. 18, Zl.)
Dle důvodu, jež nám ukládají, abychom některé věci utajo
nvli, rozeznáváme tajemství: ]. při/“osmi, t. j. náhodné seznání
věcí, kterou bližní tajiti právo má; 2. slíbenc',jež zachovati jsme
připovčděli; 3 svěř'eneneboli úřední, jež porušiti brání povinná
věrnost, na př. lékaři, advokátu, telegrafnimu úředníku atd. 4.
svátostne' neboli zpovědní. jen povinnost zachovati tajemství
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:óave'dni jest naprostá. Spása věřících a blaho celé církve
vymáhají, aby se tohoto talemstvi naprosto šetřilo. -—Tajemství
;zewa'toxtne'lse vyjeviti: 1. stala-li se věc tajená obecně známou ;
2. jsou-li tajemstvím prospěchy veřejné nebo jednotlivců těžce
ohroženy. — Lstivě & násilně do cizích tajnosti se vtírati také
se zapovídá, na př. otvirati soukromé listy, prohledávati pří
bytky k věcem podobným z podstatných příčin jen vrchnost
jest oprávněna, na př. vláda naproti poddaným, rodiče naproti
dětem. ')
Krásný příklad upřímnosti dal nám mezi jinými :o. Fan
Ákizlrký (Kenty).

Světec tento upadl kdysi na cestách svých do rukou loupež
níků. Ti na něm žádali, aby jim vydal, co při sobě má. Světec
učinil tak; loupežníci se ho tázali, nemá-li ještě něčeho. jan
odpověděl, že nemá. Loupežníci ho tedy propustili. Avšak
když odešel několik kroků, vzpomněl si, že má ještě něco peněz,
"které mu do oděvu zašity byly; i vytýkal sobě, že nebyl pravdo
mluvný. Vrátil se tedy bez odkladu k loupežníkům a vydal jim
i ty peníze. Loupežníci byli jeho upřímnosti tak pohnuti, že
mu i věci dříve odňaté navrátili. ") Rovněž o Epaminondovi,
státníku a slavném vojevůdci thébském se vypravuje, že byl
tak pravdy milovný, že ani v žertu nelhal.

2. Čest &dobré jméno bližního jsme _povinnišetřiti,
t. j. povinné úcty a pozornosti v řeči a jednání mu
prokazovati a hdjiti, t. j. proti pomluvě, na cti utrhání
a pod. brániti.
]e-li pomluvač nižší důstojnosti nežli my, máme
jej přísně napomenouti a nad urážkou dáti na jevo
své opovržení. ]e-li vyšší důstojnosti anebo te'že důstoj—
nosti jako my, hajme čest bližního dle daných okol
ností, zvláště se snažme rozhovor obrátiti na jiný
předmět.
, Osmé přikázání velí, abychom jazyk svůj na úzdě
drželi; to se stane, když dříve, než promluvíme, vše
rozvážíme. Pamatujme, že Spasitel náš výstražně pravil:
»Praw'm pole vám, že z každého slova prázdné/zo, kteréž
mluvili budou lide', vydají počet v den soudný.: (Mat.
12, 36.) Co zla již způsobila lež! Proto volám k vám,
slovy:
Naučení: Měj z) ošklivosti ošelikou lež; přicházz't' od
džíbla a činí te' podobným jemu. Nemluv o bližním
nikdy nelaskcwě; »čeho nechceš, aby od jiného ddlo se
tobě,hled; abys iy nikdy jinému nečinil.: (Tob. 4, 16.)
Nikdy rád neposlouchejpomluv a na cti ulrlm'nz'! Uvaž
') Dr. Ant. Podlaha: »Výklad katechismu: p. 465.
2) Jak. Procházka II., p. 178.
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slova svate'lza písma.- >Mnaka mluvení nebývá bez
lzříelzu- (Přísl. 10, 19,) a: »?azyk jest sice malý úd,
avšak velz'ke've'ez'provozuje.: (Jak. 3, 5.)

O posledních dvou přikázáních Božích.
Deváte' přikázání jest doplňkem přikázání šestého.

469. Jak zni deváté přikázání Boží?
Deváz'e'přikázání Boží zní: »Nepožádáš manželky
bližního své/zo.:
470. Co se zapovidá v devátém přikázání Božím?
V devátf'm přikázání Božím zapavz'dají se všecky
dobrovolné nečisté myšlenky a žádostí.

Nečisté myšlénky a žádosti nazývají se vnitřními
lzříelzyproti čistotě; deváté přikázání je proto zapovídá,
poněvadž jsou pramenem, z něhož skutky nečisté po

chodí

Duše lidská jest dle slov Pána Ježíše podobnapalz', na němž
roste obilí, zrno i koukol, jenž rovněž jako obilí má stéblo, květ
a kořínky, a pochází jako obilí ze zrna. Má-li na poli dobré
zrno se dařiti, musí dobré símě v zem naseto býti; kdo nechce
koukole na svém poli míti, musí pilně zabraňovati, aby tam
semeno koukole nepřišlo. — Na duchovním poli duše lidské
nazýváme koukolem zlé skutky; dobré skutky jsou dobré símě.
Žádosti jsou kořínky a myšlenky símě skutků. Kdo chce duševní
pole své bez koukole míti, musí je jen semenem dobrých
skutků — dobrými myšlenkami ——
obsívati. A to poroučí nám
Bůh v devátém přikázání.

Nečíste' myšlenky má člověk, který myslí na něco
nepočestného. Takovéto myšlenky jsou hříchem, když
člověk ví, že to, nač myslí, jest nepočestno, & kdýž
v tom se kochá neboli zalíbení má. »Olzavnastz'jsau
Hospodina myšlení zlá.: (Přísl. 15, 26.)
Nečiste' žádostí má člověk, jenž chce viděti čísti,
slyšetí nebo činiti něco nepočestného. Zlé žádosti ze
hříchu pocházejí a ke hříchu zase svádějí, avšak samy
hříchem nejsou. »7edenkaža'ý bývá pokouším, svou žá
dostí jsa uckváeen a přilauzen.: (Sv. jak. 1, 14.) Žá
dostivost záleží ve vzpouře těla proti duchu; ona
usiluje str/znami rozum k tomu, aby věc smyslům
lahodící uznal pravým dobrem apo/znam? vůli, aby
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se pro ni rozhodla. Dokud tedy proti zlým žádostem
bojujeme a k nim nepřivolíme, dotud jsou pokušením,
nikoli hříchem; jakmile k nim však svolíme, stávají
se hříchem.
I ti svatí a světice Boží, kteří nám vzorem jsou andělské
čistoty, byli pronásledováni nečistými myšlenkami a žádostmi
(na př. sv. Kateřina Sienská). Tyto však neuškodily jich čistotě,
nýbrž tím cennější a záslužnější ji učinily. — Poustevník, který
drahná léta žil na poušti, pravil k jinochu, který byl nečistými
myšlenkami sužován: »Nemůžeš zabrániti, aby vrabci na střeše
nesedali, ale aby tam zůstali a do konce hnízda si tam zbudo
vati, tomu zabrániti můžeš. Atak i nemůžeš zabrániti, aby zlé
myšlenky a žádosti do duše tvé nepřicházely; ale můžeš zabrá
niti, aby tam nezustaly a tam se nezmáhaly. <

47I. Co se porouči v devátém přikázání Božím?
V devátém příházám' Božím se poroučí, bychom srdce
zachovali čisto ode všech nečistých myšle'neh :; žádostí.
Není sice v moci naší, aby v nás nečisté myšlénky
a žádosti nevznikaly, neboť bývají pokušením (které
Bůh na člověka sesílá, aby jej zkusil), ale jest vmoci
naší jim odpírati a s pomocí Boží je potlačovati a za
puzovati. To máme činiti hned z počátku, jakmile
v nás začínají vznikati. Přemoci je lze modlitbou neb
vzpomínkou na přehořké utrpení Páně. na poslední
věci člověka atd. Pamatujme, že písmo sv. pravi:
»Bláhoslávem' čistého srdce, nebo! Boha viděti budoux

(Mat.5,.8 )

So. yan opál říkával, že pravý křesťan musí si počínati jako
muž, jenž sedě pod stromem, a vida zvěř divou přicházeti na
se, vylezl na strom: tak musí ikřesťan, když zlá myšlení naň
dorážejí, pozdvihnouti se k Bohu, a on bude pomocníkem a
ochráncem jeho.

472. lak zni desáté přikázání Boží?
Desátépřikázání Božz'zm':»Am'žpožádás'sta thujehox
Desáté přikázání Božíjest doplňkem přikázání sedmého,
které zapovídá bližnímu na statku jeho škoditi.
473. Co se zapovidá v desátém přikázání Božím?
V desátém přzházám' Božím se zopovídá všelzhá
hříšná žádost toho, co náleží blzžizzmu.
Žádost toho, co náleží bližnímu jest tehdy hříšnou,
když se protiví vůli Boží, a je-li nezřz'zmou, t. j. když
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je hotova po případě i zločinem (krádeží,' loupeží,
podvodem) domáhatí se svého splnění.
Za času Eliáše proroka byl králem v Israeli Achab. Vedle
paláce krále toho měl jistý muž jménem Náboth vinici. I pravil
Achab k Nábothu: »Dej mi vinici svou! Udělám si z ní zahradu,
neboť jest podle domu mého.: Náboth nechtěl však vinici
svou prodati, jelikož zákon Mojžíšův zapovídal prodati pole,
dědictví otců svých. Irozhněval se Achab tak, že vrhna sebou
na lůžko své, odvrátil tvář svou a nejedl.
Již zde je viděti nezřízenou žádostivost cizího statku. Ale ne
šťastný Achab nezůstal jen při tom. _7ezabel,manželka jeho,
vidouc krále smutného a zvěděvši příčinu smutku jeho, najala
(lva nešlechetné muže, kteří obžalovali křivě Nábot/za z rouhání
a způsobili, že nevinný Náboth byl ukamcnován. Na to řekla
jezabel králi: >Vládni vinicí Nábothovou, nebo již není živ.<
Tím slovem se roznítila více žádost cizího statku v srdci Acha
bove', a že nedovedl hříšné žádosti přemoci, cizího statku se
též nespravedlivě zmocnil.

Není však hříchem žádost toho, co náleží bližnímu,
přejeme-li si toho nabýti způsobem poctivým, na př.
koupí, výměnou a pod. Ale při tom musíme býti
opatrní a žádostivost svou na uzdě držeti vědouce,
že: »Kořen zajz'sté všeho zle'ho jest žádostivosto:
(I. Timot. 6, 10.)

474. Co se poroučí v desátém přikázání Božím?
V desáte'm přikázání Božím se poroučí, bychom kaž—
de'mu, což jeho jest, přáli a se svým spokojení byli.

Každému. což jeho jest přátz', znamená radovati se,
že každý má svoje (t. j. to, co mu Bůh přisoudil, co

jest jeho jměním, majetkem).
Se svým spokojena býti znamená, nezřízenou žádostí
po cizím jmění se nepachtiti, nýbrž s tím — byť to
bylo sebe méně, — co máme se uskrovniti. Sv. Pavel
praví: »fřestz't'pak zisk veliký, pobožnost s dostatečností
(: s myslí na mále přestávající). Nz'cjsme zajíste' ne
příneslz' na tento svět: bezpochyby že také nic odne'stz'
nemůžeme. Ale majíce pokrm a čím bychom se odívalz',
dostz na tom mějme. Nebo, kteří chtějí zbohatnoutz',

upadávají v pokušení, a v osidlo dáblovo, a v žádosti
mnohe' neužitečne' z'škodlivě, ktere'ž pohřz'žují lidí v za
hynutí a" zatracená: (I. Tim. 6, 6.—9.) — »Žz'vot sobě
dostatečného dělníka oslazen bude, a v něm nalezneš
poklad.< (Sir. 40, 18.)
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475. Čemu nás učí poslední dvě přikázání Boží?
Poslední dvě přikázání Boží nás učí, že jest Bůh
pánem i našeho srdce, a že se tedy nejen ve svých
skutcí,ch nýbrž i v myšlenkách á žádostech nejsvětějšz

vůlí Boží řídítí máme.

Z posledních dvou přikázání se učíme, že jest Bůh
pánem i našeho srdce, t. j., že i naše srdce prohledá,
a že i srdcem mu sloužiti máme neboli, že nemáme
jen skutky své, ale isvé myšlenky a žádosti jeho
svaté vůli podrobovatí. Zákon Boží máme plniti nejen
zevnitř, nýbrž i vnitř nás.
Světský soudce může člověka jen dle jeho skutků
a řečí souditi, ale nikoli dle myšlenek. Bůh však
zpytuje srdce i ledví člověka a proto nás bude sou
dití i dle myšlének a žádostí našich. On jediný může
2 naše myšlenky a žádostí záhonu podrobili.
Zevně plnili přikázání Boží fáríseove', zvláště když
jiní na ně patřili, ale v srdci svém byli dalecí od jich
plnění. Pánu ježíší se nemohlo takové jednání líbiti,
a proto často nazýval je »pokrýtcic a »hrobý obílenýmí.<

476. Co slíbil Bůh těm, kteří jeho přikázání zachovávají?
Těm, kteří jeho přikázání zachovávají, slíbil Bůh
mnohonásobně požehnání a život věčný.
Mnohonásobne' požehnání, t. j mnohé dary a dobro—

diní pro tělo i pro duši dá Bůh těm, kteří přikázání
jeho plniti budou.
Z plnění »Desáterác plyne nám velký užitek. Tak
na př. ve čtvrtém slibuje Bůh dlouhý a spokojený
život těm, kdo ctí své rodiče, v pátém přikázání Božím
chrání se jak blaho těla a duše naší, tak i bližního;
šestým a devátým nevinnost, sedmým a desátým jmění
a statek náš, osmým čest a dobré jméno. Zda již
v tom nepoznáváme požehnání Boží?
Žz'vot věčný, t. j. království nebeské.
»Chceš-lz' do
života věčne'ho vjítz', ostříhej příkázání.< (Mat. 19, 17.)
A starý zákon: »fřá jsem Hospodin . . ., činící milo

srdenství nad tisící těm, kteříž milují mne a ostříhají
přikázání mých.< (II. Moj. 20, 5. 6)
Máte pěkné naučení v katechismu, vztahující se na
tato dvě poslední přikázání. Zní:
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Naučeni: »Clzovej své srdce čisto a přema'lzej zlé
myšlenky a žádostí; svádějít' znenáhla i k činům
ztým. — Krot' také žaa'ost po statcích pozemských,
nebo kteří chtějí zbokatnoutí, upadávají z; pokušení a
a z; osz'a'lo ďáblovac (I. Tim. 6, 9)

Milé dítky! Tak dokončili jsme učení o desateru
Božích přikázání. Jsou jako cesta do nebe, protože
jistě do nebe přijde, kdo je zachovává; jsou i cesta
ku prave'rnu štěstí na zemí.
O jak ') mnozí lidé se již přivedli do neštěstí již
na zemi, že činili, co Bůh zapovídá, a nečinili, co Bůh
velí. Přemnozi už litovali hořce, že přikázání Božích
nezachovávali, ale ještě nikdo, zvláště při smrti toho
nelitoval, že přikázání Boží zachovával. Na to stále
pamatujte!
Kdo přikázání Boží věrně zachovává, shromažďuje
sobě poklady, kdo jich nezachovává, sám na sebe
metlu připravuje; nebot' Bůh jest nejvýš spravedlivý,
dobré odměňuje a zlé tresce.
Vůli Bóží, milé děti!
Vždycky mějte na paměti.
Plňte věrně bez ustání
Deset Božích přikázání.

Oddělení třetí.

0 pattern přikázání církevních.
Jak písmo sv. vypravuje, žili první křesťané nábožně a svaté.
V neděli, která hned od času apoštolských za den sváteční
ustanovena byla, shromaždovali se k službám Božím, při nichž
zpívali sv žalmy, pismo sv. čtli, poslouchali kázání, památku
večeře Páně slavili a z hříchu se zpovídali. Rovněž 1na výroční
svátky Páně, v památné dny blahoslavenné Panny Marie, andělů
a mučeníků se shromaždovali, aby příkladem jejich k stálosti
ve víře a ctnosti se povzbuzovali.
Čím větší byl svátek, tím více se k němu postem připra
vovali. Tak na př. před vzkříšenim Páně čtyřicet dní a před
narozením Páně čtyři předcházející týdny (advent), ano před
každým výročním svátkem aspoň jeden den se postili. Též ve
středu na památku zrady jidášovy, v pátek na památku umu—
') Dle Dr. A. Skočdopole Il. p. 512.
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čení a smrti Páně a v sobotu na památku odpočinutí Ježíše
v hrobě se postilí. Každého pak čtvrtletí po tři dni ve středu
v pátek a sobotu, — když totiž biskupové nové kněze vysv ě
covali, postíce se, Boha za dobré duchovní pastýře prosili.
(Sue/ie dni.)
Kd ž pak na rozkaz císaře Konstantina (r. 313.) víře křesťan
ské o daného pronásledování křesťanů přestalo, ochabla prvotní
horlivost křesťanů, chrámy nebyly v neděli a ve svátek tak
navštěvovány, křesťané zřídka ke stolu Páně přistupovali a
postů nezachovávali: Proto byla přinucena církev sv. své
vlažné dítky napomínati a kárati a majíc na zřeteli duševní
blaho dítek svých, dala církevní přikázání. —

Církev učící (sv. Otec a biskupové) má moc zákony
čili přikázání udíleti. Má-li každá společnost právo svým
členům rozkazy a předpisy dávati, tím více jest k tomu
oprávněná církev, jsou společnosti od Boha založenou,
samostatnou, dokonalou, po všem světě rozšířenou a
stářím vynikající. Obdržela tuto moc od Krista Pána.
Pravilť ku sv. Petrovi: »] obě dám klíče království nebe
ské/zo. Cožkolz'svážeš na zemi. bude svázáno i na nebi, a
oožkoli rozvážeš na zemi, bude rozvdzdno i na nebi.:
»Pasz'ž beránky meíc A k apoštolům: »Cožkoli svážete
na zemi, bude svázáno z' na nebi a oožkoli rozvážete
na zemi, bude roevázduo z' na uebz'.c
Sl0vo »:r'a'za/ic') znamená »ddoati zákon:, trestati, tresty uklá
dati; slovo »rozodzatic : »zdkonodvolatic, zrušiti zákon nebo
od viny a trestu osvoboditi.
'

Pán Ježíš tedy pravil Petrovi a ostatním apoštolům:
Jakékoli zákony na zemi dáte anebo kterékoli zákony
zrušíte, bude to míti takovou platnost, jako by to ode
mne nařízeno bylo.
Apoštolové užili této moci jim propůjčené, a předepsali po
svém sejití se v jerusalémě křesťanům tento zákon: » Viděla

xe Due/zu .wate'mu, i nám, žádné/zo více na vás břemene nevklá
dati, kromě [ěe/zlo potřebuje/z věcí: Abyxte .re zdržovali od věci
obětovaných modldm, a od krve, a od uddveue'lzo, a od .rmilrtzrz';
od který:/tělo včez'budete-li .re ortřz'lzati, dobře učiníte.: (Skut. ap.

15, 28.—29.) A o sv. apoštolu Pavlovi píše písmo sv.: »! e/zodil
po Syrii a Cilz'eii,apotorzooal air/wi, a přibazoval ortři/zalipřiká
::a'm' apoštolu> a .rtaršz'e/z.: (Skut. 15, 41.)

Nástupcové sv. apoštolů používali také tohoto práva
a dávali zákony kdykoli toho za vhodné uznali, že to
bude'ku spáse věřících.
.
Zřejmo jest pak dále, že, má-li církev moc zákony
') Viz p. 200., ot. 197.
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dávati, že se musí starati, aby zákony ty byly plněny —
neboli, že musí míti právo a moc všechny ty, kteří je
přestupují, trestati. Církev tuto moc obdržela, jak patrno
ze slov apoštola národů Timotheovi psaných: »Kaž
slovo, nabízej v čas,“ tresci, žehři ve vší trpělivosti a:
učeníc (II. Tim. 4, Z.)
(Tresty církevní viz ot. 3225., str. 224.)
Církev katolická užívala též práva zákony dávati od času
svého založení. Ať pak dávala, anebo odvolávala zákony, vždy
to činila jen ku spáse svých svěřených oveček.
Některé zákony církevní vztahovaly se na veškeré věřící,
jiné zase jen na ue'ktere'stavy,na př. kněze. O těchto posledních
nebudeme jednati, nýbrž toliko o těch, které se vztahují na
všechny křesťany.

Máme pět církevních přikázání, jež všichni křesťané
zachovávati mají.

477. lak zni patero přikázání církevních?

Patera přikázání církevních zní:
íve—

.Ulřf-Ú

Zasvěcene' svátky světiti.
V neděli a zasvěcne' svátky celou mši svatou pobožně
slyšeti.
Ustanovene' posty zachovávatz'.
Alespoň jednou za rok zřz'zene'mu knězi se zpovídati
a v čas velikonoční velebnou svátost oltářní přijímati.
V zapovězený čas svatebního veselí nedržeti.

Všichni křesťané jsou povinni přikázání tato plniti,
kdo tak nečiní, dopouští se těžke'ho hříchu.

478. Proč jsme povinni, přikázání církevní zachovávati?
Přikázání církevníjsme povinni zachovávati, protože
řešíš Kristus výslovně a pod těžkým hříchempřikázal,
abychom církve poslušni byli, když pravil: s'festliže
(kdo) církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a pu
blikán.: (Mat. 18, 17.)
_*7ežz'š
Kristus výslovně to přikázal,

t. j. jasnými a

srozumitelnými slovy řekl, že máme církevní vrchnosti
poslouchati a přikázání její zachovávati.
Kristus přikázal církev těmito slovy poslouchati:
»Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou po
hrdá.: (Luk. 10, 16.) Slovy těmi chtěl Pán Ježíš říci:
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Kdo vás, jakožto představené mé církve poslouchá,
jest to právě tak, jako by mě poslouchal; a kdož vás
neuposlechne, jest to právě tak, jako by mě neupo
slechl, jako by mnou pohrdal »Kda se mocnostiprotíví,
zřízení božímu se protíví: a kteříž se protíví, odsouzení
sobě dobývají.: (Řím 13. 2.) »
?estlz'že pak am'
církve neuposlechne, budiž tobějaka pohan a publikánxr
(Mat. 18, 17.)

Pohané nenáležejí k církvi a zjevní hříšníci jsou lidé,
kteří zjevně, beze studu a bázně, přede všemi lidmi
přikázání Boží přestupují. Pokud v hříších trvají, ne
mohou přijíti do nebe. Spasitel tedy chtěl říci: Kdo
církve neposlouchá, má u Boha takovou cenu, jako
by k církvi vůbec více nenáležel, proto jej můžete
z církve vyobcovati ; podobá se člověku, který přikázání
veřejně přestupuje, a pokud v hříchu trvá, nemůže
přijíti do nebe. Z toho patrno, že chceme-li do nebe
se dostati, musíme přikázání církevní právě tak zacho—
vávati, jako přikázání Boží.
Pán Ježíš přikázal církev poslouchati pod těžkým
hříchem, t. j. výslovně pravil, že ten, kdo církevní přiká
zání neplní, podoben jest pohanům a vřejným hříšníkům.
t. j. velkým hříšníkům.

O prvním přikázání církevním.
479. lak zní první přikázání církevní?
První přikázání církevní zní:

světiti.

»Zasvěceně S'Z'átky

U všech národů nalézáme slavnosti a svátky. V rtare'm
zákoně ustanoveny byly rozličné slavnosti, by se svěcením jich
zachovala památka na mnohá, od Hospodina obdržená dobro
diní. Byly to: ]. Svátky velikonoční(slavnost přesnic, fáse, pessah)
ustanovené na památku vysvobození Israelítů z Egypta a zacho
vání prvorozenstva. Slavnost tato se slavila každoročně dne
14. měsíce nisan s týmiž obřady jako v Egyptě, toliko že místo
veřejí pokropil se oltář krví beránka velikonočního. Trvaly
8 dní. Slavnost ta nazývala se též .rlavnoxtípřes-nic, poněvadž
v těch dnech požívány býti směly toliko chleby přesné (nekva
šené), anebo .rlavnoxtí přec/zadu (hebrejské »pessachc, z čehož
řecké pascha), poněvadž anděl, který zabíjel prvorozence
\! Egyptě, přešel či bez pohromy pominul domy israelské.
O svátcích těchto povinni byli Israelité 14. nisnn zabiti, t. j.:
obětovati v nádvoří svatostánku beránka velikonoční/zaa upečené
maso jeho 5 polním salátem — jako v oné noci před odchodem
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z Egypta — při posvátné hostině jísti. 2. Slavnost letnic, (v tu
dobu počínalo léto) padesátý den po velikonoci, jež také slavností
žnz'(prvotin) na poděkování za úrodu polní (v ten čas končily
se žně) a na památku zákonodání na hoře Sinaj, slavena byla.
3. Slavnost stánků. jež konána byla na podzim po 8 dní na.
poděkování za dobrodiní, jež Hospodin lidu israelskému na
" poušti byl prokázal. V těch dnech přebývali Israelité ve stán
cích, jež sobě z větví stavěli, připomínajíce sobě, že předkové
jejich po 40 let ve stanech na poušti přebývali. — To byly
hlavní slavnosti israelské a v nich musil se každý z Israelitu
pohlaví mužského ukázati se před obličejem Hospodinovým,
t. j. musil dostaviti se k svatostánku, v dobách pozdějších
pak do chrámu. 4. Veleden očišťování nebo smíření, konán byl
10. dne měsíce >Tišri< (října), tedy 5 dní před slavností stanův.
Ten den byl lid prostřednictvím velekněze ode všech hříchův
očištěn a s Bohem smířen. Všickni Israelité povinni byli po
celý ten den se postiti. Velekněz obětoval zápalnou oběť za
hříchy lidu a vstoupil pak do svatyně (toliko v tento jediný-den
sme'l tak učínz'tz), nesa krev obětního zvířete, kterou pokropil
archu úmluvy.
To byly svátky sborne'; vedle těchto ustanovili velekněží
židovští mnohé jiné svátky (purim, slavnost posvěcení chrámu
atd.) Podobně ustanovila církev vedle neděle mnohé jiné
svátky, které rozkázala právě tak světiti jako neděli.

480. 00 se poroučí v prvním přikázání církevním?
V prvním přikázání

církevním se poroučz', bye/zam

svátky od církve ustanovené právě tak zachovávali a
světílz'jako nedělí.
Ustanovení svátky od Církve máme sve'tz'tz'
jako neděli,
t. j. katolický křesťan má ve svátek právě tak od slu
žebné práce odpočívati, službám Božím obcovati a jiné
bohumilé skutky konati jako v nědělil)

48I. Kterak dělíme svátky od cirkve ustanovené?
Svátky od církve ustanovené dělíme na svátky Páně,
Panny Marie a svatých.

Církev katolická ustanovila, by na každý den v roce
připadala památka buď některé události z života Páně
(svátky Páně), nebo Panny Marie (sv. P. Marie) nebo
některého světce, nebo světice Boží. O některých
svátcích církev ustanovila, že se mají světiti jako neděle
a ty slovou svátky zasvěcenág)
' Srovnej 3. přikázání Boží, ot. 394. a násl.

* Veřejná závaznost tato slove latinsky »proforoc. Ostatni
památky, jež s pozorností nikoliv tak přísnou a zároveň při pracích
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Svátky tyto následují za sebou v určitém pořádku.
Tímto pořadem svátku tvoří se cz'rkevnírok, jenž počíná
1. neděli adventní') a dělí se na tři doby: va'nočnz',
velikonoční a svatoa'ušnz'.
Řada dnů, v nichžto očekáváme slíbeného Spasitele, pak
jeho narození a působení kazatelské se připomíná, slove
obdobím vánočním. — Řada dnů, v nichž sebezapírání, utrpení,
smrt, vzkříšení a nanebevstoupení Páně se připomíná, nazývá
se obdobím velikonočním. — Řada dnů, v nichž seslání Ducha

svatého. založení církve a vzrůst její až ku dni poslednímu na
pamět se uvádí, jmenuje se obdobím svatoa'ušnz'm.

Každá doba skládá se zase z částí tří: předhodí či
části přípravné hodu hlavního (vánoc, velikonoc a hodu
svatodušního) a pohodí či části závěrečné. Svátky
Páně protkány jsou svátky Panny Marie a svatých.

* 482. Které jsou zasvěcené svátky Páně?
Zasvěcene' svátky Páně jsou .
]. lzori Boží vánoční, slavnost obřeza'nz'Pa'ně (nový rok)
a zjevení Páněr (svatýe/z tří králův) ,'
2. Izod Boží velikonoční, a slavnost nanebevstoupenz' Pa'nč ;
3 nad Boží svatoa'nšnz', slavnost nejsvětější Trojice Boží
a Boží/zo Těla.
1. Sval/ey Páně t. j. »Pána ]ežíšea v nichž nám uvádí
církev na pamět vše, co Spasitel pro nás učinil.
života občanského se konají, slovou svátky nezasvěcenými či pouze
církevními neb kostelními. Slovou kostelními (čili církevními v užším
smyslu). poněvadž na ony dny určená bohoslužba (t. j. hodinky
církevní se mší sv. spojenél jen pro kněze přísně zavazuje. Závaz
nost tato latinsky slove »pro c/toroc. Slavení památek těchto tudíž
podstatně se liší od veřejného slavení dnů zasvěcených.
') Rok církevní počíná obdobím vánočním. jež se seřad'uje
dle památky narození Páně. Tato určena je pro vždy na 25. prosince.
Vyhledáme-li si onu neděli, jež před narozením Páně až na čtvrtém
místě stojí, známe počátek roku církevního. Tento počátek není od
narození Páně vždy stejně vzdálen. Někdy je narození Páně právě
v neděli: tu nejblíže předcházející neděle je celých 7 dnů vzdálena
a rovněž neděle na všech třech prvnějších místech se svými plnými
týdny předcházejí; pak ovšem začátek církevního roku je na 4 plné
týdny (28 dnů) od narození Páně oddálen (27. listopadu). Připadne-li
však narození Páně na sobotu, dále na pátek, čtvrtek. středu, úterý:
pak předcházející neděle je ku svátku narození Páně stále o 1, 2,
3, 4, 5 dnů bližší; a je-li konečně narození Páně v pondělí. tu nei—
blíže předcházející neděle je přímo před narozením Páně, takže od
počátku roku církevního až k narození Páně uplynou pouze (3 ne
děle se všemi všedními dny a čtvrtá neděle bez všedních dnů :) 22 dny
a začátek roku připadá na 3. prosince).
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Hlavní svátek v době vánoční jest »Hod Božíc')
Slavnost obřezání Páně. (Viz str. 141.). O svátku Zjevení

Páně viz str. 142. —

Středem období velikonočního (viz též str. 167.) je
had Boží velikonoční, jenž nám připomíná z mrtvých
vstání Páně. Nyní jen dva první dny zasvěcené má.
Druhdy bývali tři dnové zasvěcenými: hod Boží veliko
noční či velká neděle (pro největší div vzkříšení
Kristova tak zvaná), pondělí a úterý; proto také pondělí
velikonoční v některých krajích svátkem prostředním
slove.
Památku ") z mrtvých vstání Páně slavíme o veliko
nocích, ato počínajíc »Bílau sobatouc. Jest to sobota
po Velkém pátku (str. 160.).
Slove bílou, poněvadž za prvních časů dospělí v tento den
slavně křtěm' bývali, a na znamení nevinnosti duše, kteréž na
křtu sv. nabyli, se v bílé roucho odívali, kteréž pak po celý
') Viz otázky 131—133. Jako doplněk k hodu Božímu uvádíme:

Událost narození Pána ježíše jest pro lidstvo nejdůležitější ibyla
zvolena později za základní bod křesfamke'lta letopočtu. Od ní dosud
čítáme léta dějin světových v před i v zad.

Ale co se týká roku, do kterého připadla tato událost, toho
evangelisté neudávají. Sv. .Matouš praví toliko, že stalo se za pano—
vání krále Heroda Velikého, m. Lukáš pak, že bylo to v čas po
psání všeho světa, kteréž bylo přikázáno od císaře Augusta a první
z těch, které konala se za syrského vladaře Kvirina. Jest proto ještě
stále spornou otázka, kterého roku narodil se Pán ježíš. Obyčejně
má se za to, že přišel na svět mezi r. 749—746 po založení Říma,
tedy 4—8 roků dříve, než udává náš letopočet, jenž zakládá se na
výpočtu Dionysia Exigua (VI. stol.), jenž klade narození Kristovo na
sklonek r. 725 po založení Říma. Náhled onen, že jsme co do leto
počtu o několik let pozadu, opírá se hlavně 0 tvrzení, že Herodes
Veliký, za jehož panování Vykupitel přišel na svět, zemřel již r. 750
po založení Ríma. Ale tvrzení toto jest velice pochybné. Lzeť
z různých údajů dějepisných souditi, že Herodes nezemřel již r. 750
nýbrž 753. Zemřel—livšak Herodes teprve na jaře r. 753 po založení
Ríma, a narodil-li se Pán Ježíš dle zpráv sv. evangelií nedlouho
před smrti jeho, lze zajisté vším právem tvrdíti, že Pán ]ežíš narodil
se r. 752., jak udává Dionysius Exiguus. Pro tento rok svědčí také
popsání lidu, o němž mluví w. Lukáš. Augustus totiž přikázal ně
kolikráte popsání lidu, a to r. 726, 746, 767 a 752. Při prvních třech
byli sčítání pouze občané římští, r. 752 pak všickni občané nejen
v říši římské, nýbrž i ve všech zemích Římanům podřízených. Ale
sv. Lukáš mluví o sčítání lidu celého světa; jest tedy na jevč, že
nemíní toho popsání, které nařízeno bylo r. 746, jak obyvčejně za to
se má, nýbrž to, kteréž bylo konáno r. 752 po založení Ríma. Toho

roku tedy narodil se nejspíše Pán ]ežíš, a letopočet náš je tudíž
správný. (Dr. Ant. Podlaha »Výklad katechismuc p. 190.)
) Ibidem p. 273.—4.
P. Davídek: Methodický výklad nového katechismu.
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týden nosívali. Den tento zasvěcen jest památce té doby, kdy.
Kristus Pán v'hrobě po vykonaném velikém díle vykoupení
odpočíval, a protož se druhdy v tichosti a bez oběti mše sv.
konával. Obřady, které nyní koná církev v tento den. jsou
vlastně přípravou na velikonoce a vykonávali se druhdy v noci
na neděli velikonoční.
Záležejí pak tyto obřady církevní v tom, že se světí nový
oheň, a svíce velikonoční: trojkrutec a paškál, křestní voda,
pak se slouží mše svatá.
Nejprv koná se .rve'cem'nově/zoa/mě. Venku před kostelem

postaví se hranička suchého dříví, pak ohněm vykřesaným
z kamene se zaníti, kterýžto oheň modlitbou, kropením, svě
cenou vodou a okuřováním se posvěu' a v něm se ostatky
svatých olejů spálí. Posvěceným ohněm tím značí se Kristus,
který jako světlo věčné, svým vzkříšením se stal světu novým
světlem. Potom světí se pět zrn kadidlových, jež se později
zasazují do velikonoční svíce (paškálu). Novým ohněm rozžíhá
se postupně nejprve trojkrutec, zvláštní trojramenná svíce.
U dveří zažehne jáhen jedno rameno její, zpívaje: »Svčtlo
sz'rtawlc Na to poklekne i lid s ním, odpovídaje »Bohu díky!
totiž za to, že nám Jednorozeného Syna svého k našemu
osvícení a ku poznání nejsvětější Trojice, jež se svící tou
vyobrazuje, seslati ráčil. Pak uprostřed chrámu týmž obřadem
rozžehne druhé a posléz blíže hlavního oltáře třetí rameno
svíce, po každé vyšším hlasem totéž prozpěvuje.
Když dojde k velkému oltáři, světí kněz velikonoční .rm'cz',

nebo paškál nazvanou. Tato značí vzkříšeného Spasitele. Při
tomto svěcení zpívá jahen vznešený zpěv, jehož původ od
sv. Augustina se odvozuje, a nazývá se >Exultet< od poča
tečného slova, v kterémžto zpěvu se hlásá sláva vzkříšeného
Vykupitele. Při svěcení zasazuje světitel do svíce oněch pět
zrn kadidlových a to tak, že tvoří znamení kříže. Kadidlová
zrna připomínají vonné masti, kterými N??/zadama Josef z Ari

mathie tělo Páně pomazali; patero pak důlků, do kterých se
těch pět zrn kadidla zasazuje, patero ran Kristových, které
i po z mrtvýchvstání oslavené tělo jeho zdobily.
Pak rozžehne paškál světlem trojramenné svíce na pa
mátku, že Syn Boží od Otce vyšel jako ».wčtlo od .rz'ětlac.

Později se rozžehnou i lampa i ostatní světla od trojramenné
svíce, čímž se vyznamenává, že veškero osvícení od Boha
Otce světel skrze Pána Krista, světlo světa, svůj počátek béře
a skrze milost Ducha svatého na všecky lidi se vylévá. Po
svěcení křestní vody postaví se tato svíce na pravou stranu
oltáře a rozsvěcuje se vždy při slavných službách Božích až
do na nebe vstoupení Páně, vyobrazujíc obcování Páně se
svatým-i apoštoly.
Po svěcení paškálu světí se hned wda křen—tui.Posléze se

koná slavná mše sv., která se druhdy v noci konávala (odkudž
jméno její a svátků těchto vesměs), a v které se již napřed
památka radostného vzkříšení slaví. Protož také ji slouží kněz
v bílém rouchu na ozdobeném oltáři. Opět zní chvalozpěv:
»Glarz'ac a hlahol zvonů zvěstuje radost vzkříšení Páně. V epi—

štole tohoto dne připomíná se duchovní vzkříšení; po té pak
duchovní prozpěvuje Alleluja (Chvaltež Hospodina) po třikráte,
vždy výš a výše, pronášeje tím velikou radost nad vzkříšením
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Páně, kteréž se v evangeliu zvěstuje. Při této mši sv. vynechá
se introit, poněvadž mše tato není počátkem, nýbrž dokon
čením slavnosti tohoto dne; též i Credo, poněvadž je druhdy
křtěnci sami před křtem svatým odříkávali. Rovněž se neříká
»Agnm- čili »Bera'nkzc Božíc, poněvadž

se již říkalo v litanii

předcházející, a hned po přijímání počínají »nešporyc, velmi
zkrácené.
Těmito posvátnými obřady vzkříšení Páně jest toliko na
značeno; slavnost vzkříšení slavívá se až v podvečer.
Kněz totiž oděn v roucho bíle' barvy, přistoupí v tichosti
k Božímu hrobu, a říká tuto žalm a církevní modlitbu. Pak
okouří velebnou svátost a chopiv monstranci, drží ji v ruce,
a obrácen k lidu, volá radostně: >V.rtalf jest te'to chvíle clný
Vyknpítelh Pak koná slavný průvodv chrámě i kolem chrámu
aneb i po náměstí, a konečně k hlavnímu oltáři a shromá
žděná obec doprovází jej, přislavném zvuku zvonův a varhan
dále prozpěvujíc a oslavujíc Krista, vítěze nad smrtí a nad
ďáblem. Při oltáři pak ukončí se veškerá pobožnost chvalo
zpěvem JU. Ambrože >Te Deum laudamusc

a požehnáním.
Památka vzkříšení Pa'ne' konala se již od počátku církve;
a sice každou neděli, t. j. den po sobotě, v kterýžto den Vy—
kupitel z hrobu vstal, takže každá neděle byla takřka slav
ností velikonoční. Však i výroční den vzkříšení Páně slavíván
byl již za časův apoštolských. V polovici druhého století vznikla
rozepře mezi východní a západní církví, v který čas by se

měla slavnost tato konati; načež na prvním obecním sněmu
Niceiském rozhodnuto bylo, aby konána byla vždy první ne
dělí pojarním úplňku, kterýž následuje po rovnodennosti jarní.

Neděli tuto nazýváme Hadem Božím velikonočním
(ot. 162.). Slavnost na nebe vstoupení Páně koná se
40. dne po velikonocích (ot. 167.) Hod Boží svato
dušnz' (ot. ISO.).
Památku seslání Ducha sv. obnovuje církev 50. den po
velikonoci, odkudž vzniklo latinské jméno této slavnosti »Pente
cortex, jež utvořeno jest z řeckého slova xpentekorte'rc,což zna
mená jaa/era? (totiž dní). Ač v Písmě'sv. nečiní se zmínka, že

konána byla tato slavnost již od časův apoštolských, přece
lze předpokládati, že tomu tak bylo. Nemohliť apoštolové vý
ročního dne toho pominouti, aby vděčně si nepřipomínali moci
a působení Ducha svatého, jejž jim seslal Kristus Pán. A to
tím spíše, jelikož i židé v ten den konali .rlavnort letnic, kte
rouž nazvali slavností prvotin, poněvadž se v ten den oběto
valy Hospodinu dva chleby prvotín na oltáři, na poděkování
za skončenou žeň.
Na Boží lzoa'.rvaloa'zcšní, pak i v oktávu, udělují biskupové
ve svých chrámech .rva'tort biřmování. — Katoličtí křesťané
mají v tyto dny vroucně prositi, aby Duch sv. “k nim zavítal
a je obohatil svými dary. Zvláště pak mají dospívající, kteří
ještě biřmování nepřijali a k tomu příležitost mají, svátost tu
hodně přijati.

Slavnost nejkvětějšz' Trojice (ot. 66.) a Boží/zo Těla

(ot. 325).
30*
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Mimo to jest mnoho jiných svátků Páně, jako: Slavnost
jména ]ežíš, na 2. neděli po Zjevení Páně (plnomocné odpustky
udělují se všem, kdož přistoupí se skroušeným srdcem ku sv.
zpovědi a sv. přijímání, jsou nábožně přítomni mši svaté a
pomodlí se odpustkovou modlitbu.) — Slavnost předrake' krve
Kristovy, na 1. neděli v červenci. — Slavnost posvěcení
chrámu, na 3. neděli v říjnu. ——
Slavnost Božského Srdce Páně,
v pátek po oktávě Božího Těla. — Slavnost nalezení kříže,
dne 3. května atd.
Vánoce nám připomínají lásku Boha Otce. který nám jedi—
ného Syna Svého dal, velikonocelásku Boha Syna, který z lásky
k nám trpěl a umřel, a svátky svatodušní lásku Ducha svatého,

který nás milostí svou posvěcuje.

*483. Které jsou zasvěcené svátky Panny Marie?
Zasvěčene' svátky Panny Marie jsou svátky Její/zo
_neposkvrněne'lzo početí, očišťování, zvěstování, nanebe—

vzetí a narození.

Neposkvrněne' početí Panny Marie se slaví 8. pro
since (ot. 102., str. 112.).
Výslovné prohlášení učení. že Panna Maria zůstala uchrá
něna od hříchu dědičného, (že je neposkvrněná) stalo se
8. prosince 1854 slovy: Blahoslavená Panna ilia/“ia v prvním
okamžiku sve'lzopočetí byla zvláštní všemohoucí/zo Bo/za milostí ::
výsadou, lzlea'íe k zásluhám _7ežíše Krista, Spasitele lidské/zo po—

kolení, ode vší prvotní viny poskvrny zachráněna, netknuta.:

Očišt'ování Panny IWárz'e (ot. 133.).
Na památku cesty Rodičky Boží s dítkem do chrámu jeru
salemského, ustanovila církev na ten den posvátnýprůvoa's Ito
říeímz'svícentz'.Podnětem k zavedení jejímu bylo, že v starém
pohanském Rímě konaly se na počátku měsíce února ') hlučne'
průvody po městě má usmíření bohům &ročíštěníc lidía všech
tvorů. (Odtud i název měsíce toho: vfebruarz'usc od :_febrnac
: očistná oběť.) Aby rozpustilé slavnosti tyto odstranil, usta
novil papež Gelasius ke konci V. století křesťanskou slavnost
očišťováníPanny Marie. Zavedl při ní též významný průvod
posvátný, aby snáze a rychleji odstranil ony průvody po
hanské.

Zvěstování Panny Marie (ot. 126.) koná se 25. března.
Nábožný náš lid říká této slavnosti vůbec den ».MatkyBožíc,
čímž chce najevo dáti, že téhož dne Syn Boží se vtělil a.
Pannu Marii svou matkou vyvolil. ]est to tedy první den na
šeho spasení, po kterémž vřele toužili praotcové. Nejprve
řícími

,) Modloslužebníci běhali na počátku února kolem jezer s ho

by mnoho
bohyni nezbedností
Ceres pomáhali
hledat ztracené
dcery Ěochodněmi,
roserpz'ny, přijako
čemž
tropili.
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oslavoval se tento den na východě, a posléze v V. století ina
západ tato slavnost byla uvedena. Slavívá se pak dne 25 března,
jakožto 9 měsíců před narozením Páně; kdyby však v pašijovém

týdnu tento
denĚřipadal,
odkládá
se na» pondělí
po bz'le'nebo-li
provoám'
neděli.
v. Augustin
.) pravi:
e dle starého
podání
Kristus Pán téhož dne zemřel, když pro spásu světa se vtělil.<
Dle toho jest tedy den 25. března a25. prosince tím zasvěcen,
že se v něm Kristus Pán vtělil, narodil a pro spasení naše
na kříži obětoval.

Svátek na nebe vzetí Panny Marie koná se 15. srpna.
Od té doby, co Syn Boží za hříšné člověčenstvo na kříži
umřel, žila Panna Maria dle rozkazu Páně u miláčka jeho
sv. ?ana. Když pak 72. -rok stáří jejího se přiblížil, zalíbilo se
všemohoucímu Bohu vyvolenou svou do slávy nebeské po—
volati, což se stalo r. 57. tichou smrtí v Jerusalemě. Nábožní
však spisovatelé z prvých věků křesťanských (Řehoř, Jan Da
mascenský a j.) vypravují, že Bůh přijav její svatou duši,
i tělo její svaté z mrtvých vzkřísil a do nebe vzal. Když
svatí apoštolové, jak dosvědčuje sv. Jan Damascenský, po ně
kolika dnech po jejím pohřbu hrob otevřeli, nalezli jen pozů
stalé roucho vydávající líbeznou vůni. Zbožné toto mínění ne
prohlásila církev sv. za článek víry, ač v pravdě sluší o Matce
Páně tak smýšleti.

Slavnost narození Panny Marie se koná 8. září.
Mimo to jsou slavnosti marz'anske' na př.: Obětování blah.
Rodičky Boží 21. listop., matky Boží a hory Karmel, 16. čer
vence. Panny Marie Sne'žne'dne 5. srpna; Panny Marie Vítězné
7. října; etc.
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Které jsou zasvěcené svátky svatých?
Zasvěcene' svátky svatých jsou svátky sv. Štěpána,
svatých apoštolů Petra a Pavla, Všechsvatých a svátky
patronů zemských.
Svátek sv. Štěpána, prvomučeníka, slavíme 26. pro
since. (Vypravuj dle bible.) Slavnost sv. Petra a sv.
Pavla (viz ot. 197.), kteří za císaře Nerona v Římě
smrtí mučenickou zemřeli.
Církev katolická uvádí nám o slavnosti tě na pamět, že
apoštol Petr jakožto náměstek Pána Ježíše církev 25 let spra
voval, maje sídlo své v Římě, kdež také pro Krista Pána
ukřižován byl. — Dále nám připomíná, kterak sv. PaveF) před
obrácením Šavel nazvaný, na vinici Páně u rozšiřování církve
Kristovy ze všech apoštolů nejhorlivější, slovem Božím celý
téměř tenkráte známý svět naplnil a ku Kristu obrátil, jak
') De Trinit. m., s.
2) Ctibora Liturgika, p. 128.
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všecka protivenství pro víru Kristovu ochotně a rád snášel,
o to jen všemožně usiluje, aby lidé ku poznání pravého Boha
a ku spasení přivedení byli.

Slavnost »všec/z svatých- koná se 1. listopadu.
již ve IV. století konali východní křesťané na 1. neděli po
sv. Duchu, společný svátek ke cti všech svatých mučeníkův
„a ostatních svatých. V západní církvi zavedl tento svátek
papež Bonifác IV. na začátku VII. století. Darovalť mu císař
Faka: pohanský chrám, want/team zvaný, jenž byl všem po—
hanským bohům věnován. Přeměniv jej na chrám křesťanský,
zasvětil jej blahoslavené Rodičce Boží a sv. mučeníkům a usta
novil zvláštní svátek k jich společnému uctění. Všeobecně
rozšířen byl však svátek ten teprve v IX. století. Předmětem
jeho jest uctění a orlavem' vše:/: 17).Páně. Slavností tou chce
církev věřícím zároveň poskytnouti příležitost ku vzývání
vše:/t matýc/t, by mohli též plného užitku z obcování se všemi
svatými dojíti. Pohledem na tak přečetnou, nepřehlednou řadu
svatých všech stavův, věkův, a národů povzbuzují se konečně
věřící co nejmocněji, by statečně jich na'xledavalz' a věrně se—

trvali v boji za korunu spravedlnosti a blaženosti věčné. ')

V jednotlivých zemích slaví se svátky zemských
patronů, t. j. těch svatých, kteří v zemité zvláštní
zásluhy před Bohem si dobyli, v zemité žili,-působili,
v ní zemřeli, anebo v ní pochováni jsou.
Přední patronové čeští jsou: 32). Václav a sv. yan
Nepomucký.
Sv. Va'clavl) byl rodem Čech, a dle poslední vůle umíra
jícího otce knížete Vratislava od nábožné báby své, sv. Lud—
mily, n_aosamělém hradě Tetz'ue'vychován. Nastoupiv vládu
země Ceské, o rozšiřování křesťanského náboženství ve vlasti
naší, jakož i o blahobyt občanský co nejhorlivěji se staral.
Zřekl se sňatku manželského a vyhlásil bratra Boleslava na
sněmu Vyšehradrbe'mza dědice koruny české. Boleslav však
iiž ode dávna o bezživotí jeho usiloval. Když pak Václav na
hrad Boleslavský se odebral. aby narozenému synu bratra
svého kmotrovstvím stál. tu u dveří chrámových Václava se mo
dlícího zavraždil
Svátek „rv. fam:

Nepomucke'lzaal slavíme

dne 16. května.

Tento byl též náš krajan a stal se kanovníkem u sv. Víta v Praze.
Maje přístup ku dvoru královskému, zvolen byl od královny
za zpovědníka. Když nehodný král Václav, zpověď choti své
zvěděti usiloval a za takovou svatozrádu ]anovi důstojnost
biskupskou sliboval, odolal sv. vlastenec náš neohroženě svůd
nému tomuto lákání královskému. Později rozkázal ukrutný
král ]ana na skřipec rozpjatí a železem horkým až do krve
páliti; avšak všeho toho nelekal se zmužilý sluha Páně a ne
vyzradil tajemství sv. zpovědi. Naposledy ještě za všecky se
') Dr. Ant. Podlaha: »Výkl. katechismuc p. 333.
") Dle Ctiborovy liturgiky. '
:) lbidem.
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modlil, všem odpouštěl a poslední slovo, které šeptala ústa
jeho, když byl s pražského kamenného mostu do řeky Vltavy
vržen, bylo: »?ežíš Mariae Zemřel tak smrtí mučenickou
r. 1383. Ctí se i v cizích zemích, ano po celém křesťanském
světě, zvlášť pak v obyčej vešlo stavěti sochy jeho na mosty.
Ke hrobu jeho v kostele sv. Víta na hradě pražském ději se
každoročně dne 16. května hlučné pouti z Čech a z Moravy.

Na Moravě ctí se sv. Cyrill a Method (Crha a Stra
chota), ve Slezsku sv. Hedvika; v Haliči sv. Stanislav,
v arcivévodství Rakouském sv. Leopold; v Solnohradsku
sv. Ruprecht; v Tyrolích sv. ýosef a sv. Virgil; v Uhřích
sv. Štěpán. Památka těchto svatých slaví se jako zasvě
cený svátek vždy jen v řečené zemi ; kdežto jinde jest
den všední.

3485. K čemu ustanovila církev svátky?
Církev ustanovila svátky, bychom:
1. tajemství naší víry pobožně a vděčněuvažovali a ctili ,'
2. Boha v jeho svatých chválili;
3. svate' za jejich přímluvu vzývali a ctnosti jejich ná
sledovali.
1. Každý svátek, ale zvláště svátky Páně poskytují nám pří
ležitost, abychom o tajemxtvíe/z vaší víry pobožně a vděčně
uvažovali. Svátky Páně připomínají nám živě tajemství naší
víry, jako svátek nejsvětější Trojice Boží, narození Páně, pa
mátka umučení a smrti Páně, slavnost z mrtvých vstání Páně,
na nebe vstoupení Páně, seslání Ducha sv., ustanoveni nejsv.
svátosti Oltářní atd. Kdykoli se taková slavnost přiblíží, zdaž
nám nedává příležitost, abychom o ni pobožně uvažovali,
Boha o vytrvalost v dobrém neprosíli?
2. Svátky .rvatýc/z dávají nám příležitost, abychom Boha
v jeho svatých chválili, neboť celičký život jejich, všecko po.
čínání, strádání a utrpení jejich na zemi a pak oslava 'ejich
v nebi, — to všechno volá k nám: ]edne' také tak. do ctí
xvate', ctí v nich též Pána Boha; chválí 30 a v je/zo .rvatýe/z.
3. Mezi mnohými důvody, proč církev svátky ustanovila,
jest dlužno uvésti i ten, aby věřícím příležitost poskytla svaté
a přímluvu

vzývalz' z“etnaJ—tz'jejich

prostředku, aby
svatého života a
rekovná matka
nostech svatých

náxledavatz'.

Není

lepšího

člověk se zdokonaloval, jako znalost vzorů
hlavně rozjímání o životě svatých. jako druhdy
machabejská, tak nás povzbuzuje při slav
církev sv., volajíc: »Pran'm te', dítě me',pohled

k nebi, kde přebývá till—íceorla-vených, patř, jak tobe' kynau
palmami vítězí—lví. Nertrae/iuj .re, ty nejm“ křehčí nad ně,- bojuj
zmužile a vytrvale jako bojovali nm" a pak zvítěziš i ty, a živ
budeš věčně .r Krzlrtem ve .rpolečnorti jejich..

O svátcích máme si tak počínati jako o nedělích, t. j. máme
od práce služebně odpočívati, službám Božím obcovati a po
božné skutky konati Zvláště máme o hlavních svátcích při
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jímati sv. svátosti pokání a nejsvětější svátosti Oltářní. Tím
se připodobníme svatým a budeme s nimi míti podíl v krá
lovství nebeské m.

0 druhém přikázání církevním.
486. lak zní druhé přikázání cirkevni?
Druhé přikázání církevní zní: Vnea'ěli a zasvěceně
svátky ce/e' mši svaté pobožně přítomen býti.
Přechod. První křesťané scházívali se každodenně k lámání

chleba, t. j. k obnovení památky, kterouž Pán ježíš apoštolům

svým při poslední večeři konati nařídil, ke mši „rv. Když pak
jim v tom nepřátelé jejich překážky činili, scházívali se alespoň
v některých dnech potajmu k lámání chleba. Plinia: praví:
»Křerfane' .re .rc/za'zí'vají v jzrtýclz dneclz před .rvíta'ním, aby Boku

c/wa'lu vzdávalí.< Ti jistí dnové byli neděle a slavnosti, jak
dosvědčuje „rv. ?thzn, řka: » V neděli sejdou .re všch/znz jak
v měrtec/t, tak i na venku přebývají'cz na jednom místě.a — Dle

tohoto starobylého obyčeje nařídila církev, aby věřící aspoň
každou neděli a zasvěcený svátek k obnovování památky
umučení Páně do chrámů se shromažďovali. Památka ta děje
se při mši sv. , proto nás zavazuje druhe' cí'rkevnz přikázání:

» V neděle a zarve'cene svátky cele' mší .tv. pobožne'přítomen být: <

487. Co se porouči v druhém přikázání cirkevnim?
V drukem přikázání církevním se poroučí, bychom
každou neděli a každý zasvěcený svátek mši svate'po
božně přítomni byli.
Troji věc se přikazuje: 1. Abychom každou neděli a každý
zasvěcený .rva'tek mši sv přítomni byli.

Není tedy přikázáno jenom někdy býti mši sv. přítomnu,
na př.onejvětších svátcích, jako na hod Božívánoční, veliko
noční a svatodušní, nýbrž každou neděli a každý zarvěcený
Jva'tek.
2. Přítomni musíme býti každou neděli mši svaté, a to od
poca'tku mše 311.až ke konci, tedy cele.

3. Pobožně musíme přítomni býti, t. j. se zbožnou myslí,
nejen tělem, ale i duchem. To se nám ostatně v následující
otázce podrobněji vysvětluje.

488. Kdy jsme mši svaté pobožně přítomni?
Mši svaté jsme pobožně přítomni.
. když ji proto jsme přítomni, bychom se Boku klaněli
a jej
[Q)-l

ctili ,—

. když se vystříháme všeho, co vnitřní pobožnosti překáží

nebojí ruší;
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3. když mezi mší svatou, zvláště pak při hlavních částech
jejích, dáváme pozor na to, co se na oltáři koná.
Kdo by přišel na mši sv ze zvědavosti, aby při ní si chrám
prohlédl, zpěv a hudbu jen poslouchal aneb přišel tam z mar
nivosti, (aby ukázal své nové šaty) byl by nepoóoz'ně mši sv.
přítomen a neplnil by tím II. přikázání církevní.

1. Jsme však pobožně přítomni mši sv., když ji proto
oboujeme, bychom se Boku klaněli, t. j., když jdeme na
mši sv. s tím úmyslem, abychom povinnost křesťana
vyplnili a řekneme na př. v srdci svém: »Pane Bože,
nyní ti chci sloužiti, nyní tě chci chváliti a velebitix

Dobře jest, když patříme na oltář; ale je-li takový
nával lidí v chrámě, že není možno do vnitř se do
stati, vyhovujeme příkazu církve, byť bychom ikněze
u oltáře neviděli.
2. Když se vystrří/záme všeho, co vnitřní pobožnosti
překáží nebo ]z ruší.
Ohlížení se po přítomných, mluvení, prohlížení obrazů
“ajiné, překáží pobožnosti &proto jest nutno se toho
všeho vystříhati.
3. Když mezi mši sv. dáváme pozor na to, co se na oltáři
koná, t. j., když pozorně sledujeme posvátné úkony
a o nich rozjímáme. Pouze tělesná přítomnost (na př.
spícího) nedostačuje. Jest třeba, spojiti modlitby své
s modlitbou kněze u oltáře. — Zvláště máme dávati
pozor na hlavní částky mše svaté.
Hlavní částky mše sv. jsou: evangelium, obětování,proměňo
vání a přijímání. Modlíme-li se tedy na př. při mši sv růženec,
litanie aneb vůbec nějaké modlitby, nesmíme při těchto hlav
ních částkách to opomíjeti, co katolický křesťan při nich po
vinen jest konatš. Musíme totiž při evangeliu povstati a zna
menati se sv. křížem, při ofí'ertoriu aneb obětování Bohu se
obětovati, při pozdvihování Pánu Ježíši ve způsobách chleba
a vína se klaněti a při przjz'mo'ní, nepřistoupíme--li ku přijetí
611—614.
nejsvětějšího Těla Páně, alespoň duchovně přijímati. (Viz ot.

V první polovici třináctého století stalo se, že hrabě Raz“
mund z Tolosy bratra svého Balduma uvěznil & k smrti hla
dem odsoudil. Nešťastník chtěl se tedy na odchod 5 tohoto
světa připraviti. Po zpovědi podával mu kněz Tělo Páně. Než
tu přiskočil voják a vytasenou zbraní hrozil knězi ivězni,
ježto prý provinilec ničeho požití nesmí Ubohý nemoha při
jímati skutečně, padl tedy na svá kolena &zvolal: »Nesmím—li
přijímati :kutečné, učiním to aspoň duchovně.: A vzbuzoval
zbožnou avroucí touhu po Tělu Páně, prose Pána Ježíše, aby
alespoň Svou milostí jej posilnil, tak jakoby přijímal skutečně.
Když jste při mši sv., měli byste přijímati .rkutečnč s kně

zem; ale hle, jest někdo, kdo vám hrozí, kdo vám brání, vám
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překáží. jest to váš lzřz'o/z,který vám nedovoluje přikleknouti

k stolu Páně, abyste snad nespáchali .rvatokrádeže.Proto jako
onen odsouzenec padněte na kolena svá, a volejte: »Pane ]e
žíši! Jak rád bych Tě přijal, ale obávám se! Přijď tedy ale
spoň s milostí Svou do srdce mého a posilniž duši mou. Ne
opouštěj mě, zvláště v hodinu smrtih Tak vykonáte duo/zoom“
sv. přijímání. ')

Radno jest mši sv. obcovati zvláště ve .rve'mfarním chrámu
Páně. poněvadž se obětuje za osadníky. Proto volá .rv. Cana
riw: »Kde jest pastýř, tam mají se i ovce jeho zdržovati;
kde kněz za své osadníky obětuje, tam mají i oni s ním obč—
tovati. Kde otec stojí u oltáře, aby sebe i rodinu svou s Bo
hem smiřil, má irodina jeho u oltáře státi.: — Vyhovuje
ovšem příkazu církve, i kdo do cizího kostela na mši sv. jde.
V domácí (zámecké, školní a p.) kapli plní druhé přikázání
církevní jen ti, pro něž byla zřízena.

489 Kdo jest povinen v' neděle a zasvěcené svátky býti
přitomnu mši svaté?
Vneáěle a zasvěcené svátky býti přítomen mši svaté,
je pod těžkým hříchem povinen každý věřící, jakmile
do rozumu přišel, pokud mu v tom žádná příčina ne
brání.

Do rozumu přichází člověkobyčejně sedmým rokem,
nebo—litehdá, když umí rozeznatí, co jest dobro a co
jest zlo, co jest ctnost a co jest hřích.
Řádnou příčinou rozumíme tu, která před Bohem
a církví svatou za dostatečnou platí; na př. nemoc,
opatrování nemocných, opatrování dítek, bezpečnost
domácí, veliká nepohoda atd.
Kdo v neděli a ve svátek chrám Páně navštíviti nemůže,
má to aspoň v due/zu učiniti, a svou domácí modlitbu s mo
dlitbou v chrámu Páně shromážděných spojiti. Protož také
hlavní částky mše sv. zvoněním na věži se ohlašují.
Francouzský 2) kněz vydal se do Ameriky, chtěje hlásati
víru křesťanskou indiánským kmenům. Když jedenkráte pra
lesem se ubíral, velmi se podivil. Z daleka slyšel totiž zpívati
mnohými hlasy mešní píseň, jako ji doma slýchával. Odkud
přicházel ten zpěv.> Což byl by tu uprostřed pralesů katolický
chrám.> Což by tu sloužil mši svatou katolický, francouzský
kněz.> — Toho všeho nebylo. Ale byli tam shromážděni In—
diáni, kteří před léty na víru katolickou obrácení byli, a nyní
kněze neměli. Světili tedy neděli, jak mohli; zpívali aspoň
píseň, které se byli naučili a která jim částky mše připomínala.
Podobný obyčej býval i v našich českých domácnostech.
Itu ozývala se druhdy v čas mše svaté píseň :Bože před Tvou
) Brynych III., p. 327.
*) Brynych, III., p. 324.
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ocitá/mytí: z úst zbožné stařenky, která nemohla do chrámu
Páně jíti. I v našich domácnostech modlitby mešní z knihy se
modlívali elmraví ajinívčas služeb Božích. Zvon jim oznámil
evangelium, malý zvonek na vížce pozdví/zova'm', a oni aspoň
tak Pánu Bohu sloužili.

Kdo mši sv. v neděli a ve svátek přítomen není,
těžce hřeší. Iten se dopouští hříchu těžkého, kdo
vlastní vinou zamešká některou hlavní částku mše
svaté. Rovněž se nesluší, aby někdo dříve se z chrámu
vzdálil, než mše sv. jest ukončena.
Nečiní také povinnosti křesťanské zadost, kdo zá
roveň dvě polovice mše sv. slyší, na př. jednu od
začátku až k pozdvihování (pak jde na př. domu), a
' později druhou od pozdvihování až ke konci. Neplní
proto toto přikázání, poněvadž dvě ony polovice
různých mší svatých, nečiní jednu svatou oběť. Oběť
jest úkonem jednotným, jenž dělen býti nesmí.

490. Kdo se prohřešuje proti druhému přikázáni cirkev—
nimu?

Proti druhému přikázání církevnímu se prohřešuje:
. ka'o celou mši svatou nebo značnou její část vlastní
vinou zanedbává;
kdo je při mši svaté dobrovolně roztržz't anebo se při

_l\)o—a

ní neuclz'vě chová,

Značná část mše sv. jest větší díl, nebo hlavní částka
mše svaté.
Vlastní vinou zanedbatz', t. j. sám dobrovolně za—
viniti nepřítomnost. Na př. kdo loudal se, když šel
do chrámu Páně ——
nebo podnikl dříve výlet, dlouho
spal, podobně kdo koná zbytečné práce, které vykonati
' může jindy.
2. Dobrovolně jest roztržit při mši sv., kdo myšlenky
své zúmyslně ke světským věcem obrací, na př. na
domov, pole, peníze atd. — Neuctivě se chová, kdo
se při mši sv. směje, s jinými hovoří, se ohlíží, dupe atd.
Sv. Ludvík, král francouzský, byl denně přítomen při dvou
mší svatých a netrpěl svému dvořanstvu žádné roztržitosti,
žádného mluvení při mši svaté. A my bychom nechtěli tak
učiniti ani v den zasvěcený? Na dvou býval, a nám by byla
obtížná jedna celá.> Roztržitosti netrpěl, a my bychom si v ní
i při mši svaté libovali?

'
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*49I. Máme-Ii přestávati na tom. abychom v neděle a za
svěcené svátky pouze mši svaté přitomni byli?
Nemáme přestávatž na tom, abyclzom 71neděle a za

svěcené svátky pouze mši svate' přítomni byli; mámet'
z' kázání poslouchati a na odpolední služby Boží cho

dz",tzsvate' svátost: přz'jzmatz, nábožne' knzlzy čísti a jine
dobre' skutky konatz. (Viz ot. 398)

Abychom z kázání užztek měli, musíme je slyšetl:
1. s pozorností; 2. na sebe obraceti, co se káže, nikoliv
na jiné. (Fariseus a publikán — tak jednají i mnozí
podnes.); 3. sobě předsevzíti, že dle slov kazatelových
se zachováme. Co platno lék předepsaný míti, ale
nepožíti ho? A co dnes platno, že kazatel léky proti
nemocem duševním předpisuje, když jich posluchač
neužívá?
Odpolední služby Boží.- požehnání, růžencová po
božnost, nešpory, křížová cesta, májová pobožnost atd.
jako křesťané v neděli tělo své čistým, svátečním
šatem odívají, tak mají též starého a hříšného člověka
svléci, a duši svou rouchem ctnosti ozdobiti, t. j. sv.
svátosti přz'jz'matz'.

0 čtení nábožných knih praví církevní učitel: »Mo
dlíme-li se, mluvíme s Bohem, čteme-li v nábožných
knihách, mluví opět Bůh s námi. jak mnohá dobrá
kniha obrátila nevěrcelc Sv. Augustina nemohly ani
slzy matky, ani napomínáni její k Bohu obrátiti, až
hlas s nebe: »Vezmz' „a čti: (písmo sv.), zatvrzelost
srdce jeho obměkčila. Ctení písma sv. proměnilo ná
ruživostmi zmítaného Augustina v nejvýtečnějšího
učitele církevního.
Čtěte pilně: Písmo sv., Následování Krista, Bohu
milu, Anděla strážného, Rajskou Zahrádku, Kříž a
Marii atd.
Dobrýmz' skutky se rozumí, zvláště konání skutku
duchovní/zo a tělesného milosrdenství. Příklad dal nám
Pán Ježíš, sv. apoštolové, svatí a světice Boží, kteří
(P. ježíš zvláště v dni sobotní) nemocné uzdravovali,
je navštěvovali a obsluhovali zvláště v neděli. Tak
čteme na př. o sv Otz'lz'z',že, když byla zvláštní

né

mocnici pro nemocné zřídila, nejraději se tam po
službách Božích odebrala, aby nemocné obsloužila.
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3492. Proč máme kázáni poslouchati?
Illáme kázání poslouchatí :
1. protože se v něm slovo Boží hlásá a vysvětluje;
2. protože pílne' a pobožne' poslouchání slova Božího je
známkou dětínne' lásky k Bohu;
0.7

. protože je třeba, bychom neustále k dobre'mu byli na
pomínánz' a povzbuzováni a od zle'ho odstrašováni.
1. Nestává sice církevního zákona, jímž by se věří
cím ukládalo, aby kázání poslouchali, avšak zákon
přirozený velí: 1. abychom potřebnou znalost pravd
náboženských si osvojili, 2. abychom prostředků ku
spasení svědomitě užívali — a k tomu všemu nás
vede kázání,“ neboť se v něm slovo Boží hlásá a vy
světluje.
Bez') pokrmu nemůže tělo živo býti; a tak i mrtvá byla by
dus'e, kteráž by ani nejpotřebnějších pravd našeho náboženství
neznala, na př. že jest jeden Bůh, že jest ve třech osobách,
že nás druhá Božská osoba vykoupila atd. Hle, proto se tedý
slovo BOŽlhlasá aby lidé pomali, Pána Boha, ačehojim kživotu
yaěčnlřmu
třeba. Chle'b žzvota se jim tedy podává kázáním slova
021 0

Ale kdo by jen nejnutnější pravdy náboženské znal, a o více
se nestaral, ten by živil duši svou, asi jako živí tělo své ten,
kdo by odsouzen byl k doživotnímu žaláři při chlebě a vodě.
Při tak chatrném pokrmu nechce vaše duše v žaláři těla nechati

matka církev ,proto ona ústy svých kněží nehlásá pouze pravdy
nejnutnější, nýbrž i jiné důležité, ty pak též vysvětluje, abyste
nešůstali
pouze při chlebě, nýbrž abyste i mlékem živili duše
SV
'—

V slovu Božím spočívá zázračná moc a síla, ono
jest nejmocnějším prostředkem k spasení. -— Svatý
Augustín nazývá na př. sv. Pavla (před obrácením)
lítým vlkem, jehož zalíbením bylo ovečky Kristovy
trhati a usmrcovatí. A toho litého vlka proměnilo
slovo Boží v tichého beránka. Když totiž šel do Da
mašku křesťany pronásledovat, uslyšel: r_Šavle,Šavle
proč mnepronásleduješřc — a slovo Božíjej změkčilo. —
Matouše a Zachea proměnila slova Páně: »Pojd' a ná
sleduj mne Ic —- v učeníky Ježíše Krista.
Svatý
Antonín Veliký, poustevník, přišel druhdy jako bohatý
a vznešený mladík do chrámu Páně, a slyšel na ká
zání slova Spasitelova: »Chceš-li dokonalým býtz, jdi,
a prodej vše, co máš, a rozdej chudým, tak budeš míti
') Brynych Ill., p. 328.
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poklad v nebi, a
ta dojala ho tak,
a rozdav utržené
kde 20 let až do

pak přijď a násleáuj mne : Slova
že hned prodav veškeré jmění své,
peníze chudým, odešel na poušť,
smrti své vedl přísný poustevnícký

a svatý život. — Sv. Augustín oddán byl v mládí
svém neřestem, a nad to byl bludařem. Když pak
uslyšel v Miláně kázání sv. Ambrože, obrátil se a stal
se ozdobou církve svaté.
Písmo sv. praví: »Káa z Boha jest, slovo Boží slyší.:
(jan 8, 47.) »Blahoslávenz, kteříž sěyší slovo Boží a
ostřílzáfz ho.: (Luk. 11, 28.)
g
3. Víno 1) se doporoučí zvláště lidem starým. Onoť
posiluje sestárlé, sesláblé údy, krev čím dále tím
méně činnou k silnějšímu proudění přivádí, a tak celého
člověka oživuje. A jako tělo, tak stárne a slábne
iduše. — Čím více myslí duše na věci pozemské,
tím slabší jest její láska k věcem nebeským, k Bohu.
Čím více člověk hřeší, tím slabší jest odhodlanost
jeho ku pokání, klesá v hříchy hloub a hloub a stává
se zatvrzelým hříšníkem.
Kdo tedy cítí, že duše slábne v nábožnosti, v po—
kání, v boji proti hříchům umdlévá, tomu jest nutno
poslouchati kázání, aby hnulo srdcem jeho a k Bohu
jej naklonilo.

O třetím přikázání Božím.
493. lak zni třetí přikázání cirkevni?
Třetí přz'kázání církevní zní: Ustanovení posty za
ckovávatí.
Které posty církev sv. ustanovila, brzo uslyšíme.

494. Co se poroučí v třetím přikázání církevním?
V třetím přikázání církevním se porončí: bychom
v ustanovené dny půst od církve nařízený zachovávalz.
Rozeznáváme dvojí půst: 1. přzrozenj, t. j. úplná lačnost,
.a 2. církevní, jenž záleží v obmezeném a dle církevních před
pisů zařízeném požívání pokrmů V katechismu se mluví jen
o postu ez;kevním.

') Brynych III. p. 329.
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Církev svatá ustanovuje dvojí věc o postu: a) čas postu
a 9) způsob postu.
(,'.as Jest přikázáno v ustanovení dny se postiti, t. j v dny,
jež církev k tomu ustanovila. Nazýváme je prostě postní dni
nebo pos
Způsobypostu. Máme zachovávati pi'jst tak, jak jej církev
předepsala a ustanovila.
»Pilně se varujte, abyste dobrých skutků svých nečinili
před lidmi proto, byste od nich vidění byli; jinak nebudete

míti odplaty u Otce svého, jenž jest v nebesích. .. A když
se postíš, nepochmuřuj tváři své, aby vědomo bylo lidem, že
se postíš, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě. < —
Kázání na hoře.

49 9“ Koliker-ý jest půst od cirkve nařízený?
Půst od cz'r/evenařízený jest ávojz':

půst zdrželivosti oá masitých pohrmův;
. půst zdrželivosti oa' masitých pohrmův a zároveň újmy,
při htere'm se zdržujeme oa'požívání masitých pohrmův
a jen jednou za den, a to nikoli před polednem, áo
syta se naj'zme. Tn však je dovoleno, pro občerstvení

N!“

večer něco málo pojz'sti jakož : ráno něco málo požití.
Půst zárželivosti záleží v tom, že se máme zdržeti
masa živočichů, teplou krev majících a na suché zemi
žijících, a spolu i všeho, čeho se- z těchto živočichů
za pokrm užívá: vajec, mléka, másla, sádla, sýra.
Avšak v našich krajinách na základě zvyku. dovoleno
jest 0 dnech těchto vajec, másla, sýra, mléka a pod.
užívati; pouze masa těchto zvířat zapovídá se jisti. Masa
ryb ustřic, rakův a jiných vodních živočichů,nezapovídá
se 0 dnech zdrželivosti požívatí.
Příklady: Prve' přikázání jež Hospodin p_rvým lidem v ráji
dal znělo »Se vs'elzhe'hostromu rajského jez, ale se stromu
prostred za'je at nej'zíř.
: Bylo to přikázání postu Zdrželívosti. —
Zákon židovský prohlašoval některá zvířata za čistá a jiná za
nečzsta'. K prvým náleželi živočichové na zemi žijící, již mají

kopyta rozdělená a přežívají (přežvykavci.) Cožkoli pak pře
žívá sice, ale má kopyta nerozdělená, za nec'zste'počteno, jako'

velbloud, vepřový dobytek, králík, zajíc. — Ze žzvoc'z'cháve
vodách žij'z'czchza nečisté prohlášeno, což nemá ploutví a šupin,
na př. želva: ze ptactva: orlové (vůbec dravci), noh, sup.
krkavec, sova, výr, čáp, labuť, netopýr, atd. Zákon tento byl
rovněž příkazem postu zdrželivosti. Zákon tento měl každo
denně synům israelským ku paměti přivozovati milostivě jejich
ze všech národů vyvolení. — Daniel, Anama'š, Mis—ac!
a Azariás
uminili sobě nejisti pokrmů královských, protože požívání ně—

kterých pokrmů židum zákonem zapověděno bylo. Prosili tedy
nejvyššího komorníka, aby jim dal toliko zeleniny k jídlu a vodu
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k pití.: — Eleazar, 99 let starý, raději smrt krutou podstoupil,
než aby vepřové maso jedl.

Ve dnech újmy dovoleno jen jednou za den do sýta
se najísti. Jest sice dovoleno něco málo pojísti jak
ráno tak ivečer, avšak v čase mezi snídaní a obědem
není dovoleno (na vidličku) něco požíti; též svačina
se nedovoluje. — O nápojích platí ve dnech újmy
pravidlo: »Tekutiny postu neruší.: Avšak toto pravidlo
nevztahuje se k nápojům, jež jsou zároveň pokrmem,
jako polévka, mléko, nýbrž platí jen o nápojích žízeň
hasících a trávení usnadňujících, na př. voda, víno,
pivo, limonáda atd. Na základě zvyku knápojům po—
čítati lze též kávu černou (bez mléka) a čaj, béře-li
se jen maličko cukru; ičokolády lze užívati jako
nápoje, upotřebí-li se ji ve skrovné míře a toliko
s vodou, nikoli s mlékem. ——Ve dnech zdrželivosti,
bez rozdílu, jsou—lito dnové pouhé zdrželivosti nebo
dnové zdrželivosti a zároveň újmy, dovoleno jest u nás
všeobecně, aby pokrmy na místě máslem připravovaly
se též kterýmkoli jiným tukem zvířecím, nikoli však
odvarem masitých pokrmů nebo drobty masitými.
(Dr. A. Podlaha)
Příklady: Pixma sv. častěji doporouči půst zdrželivosti a zá
roveň újmy, a dokazuje, kterak Hospodin hojnými milostmi
to vše odměnil. sz'žz'š na př. sám o sobě vyznává: »A paa't
jsem před Hoxpodinemjako proe', čtyřiceti dní a noci, chleba ne
jeda a vody nepije, pro všecky hříchy naše . . . . a vyslyšel mne
Hospodin take' tehdáž.: (V. Mojž. 9, 18.) — Když prorok Jonáš

kázal Nim'oitamžm pokání, tu postem a pokáním odvrátili od
sebe zhoubu města. —. z.líoa'litha s postem a almuz'uou spojená
jest leps'z'“nežpoklady zlata Jhromaždboati,c pravil anděl Rafael

k Tobiášovi.

Které dni jsou dnové zdrželivosti a které újmy,
praví se nám v následující otázce.

496. Které dni jsme povinni zdržovati se od masitých po
krmův?
Zdržovatz' se od masitých pokrmů, jsme povinni
každý pátek celého roku a, kde to ještě přikázáizo jest,
také každou sobotu.
Jenom když na pátek připadne hod Boží vánoční,
anebo vůbec nějaký svátek zasvěcený, dovoluje se po—
žívati masitých pokrmů. Sobota u nás není dnem
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postním jako jím bývala vdobách dřívějších, a masi
tých pokrmů tedy požívati smíme.

497. Které dny jsme povinni, zdržovati se od masitýchpo
krmův a zároveň činiti si újmu?
"Zdržovati se od masitých pokrmův a zároveň činiti
si újmu, jsme povinni :
. každý den čtyřicetidennz'ha'postu, to jest od popelečnz'
středy až do velikonoc; ve dný nede'lnz' však je do
valena, vz'cekra't se nasytiti;
.
ve středu, v pátek a v sobotu čtvera suchých dnův;
WN ve svatveč'erýjistých
velikých slavnosti. Misto některých
p.:

těchto svatvečerů jsou však u nás středy a svátky
adventní za dný postní ustanovený.
Když byl Pán Ježíš pokřtěn, odešel na poušť Karantanii,
severovýchodně od ]erusaléma, puzen jsa tam od Ducha sva
tého. Na poušti té postil se 40 dní a 40 nocí. Po čtyřiceti
dnech však poddal se dobrovolně citu tělesného hladu a zlačněl.
A příležitosti té použil ďábel, aby pokoušel ho ke hříchu. Ne
vědělť o tajemství vtělení Syna Božího, ani o tom, že Ježíš,
jsa Bohem ičlověkem v jedné osobě, nemůže hřešiti, ale
uslyšev, kterak Bůh Otec prohlásil jej za Syna svého, a věda
z daných proroctví, že jest poslánI aby lidstvo vykoupil, od
vážil se pokoušeti či sváděti jej k hříchu, jednak aby seznal
jasně, zda Ježíš jest onen zaslíbený Vykupitel, jednak, aby
možno-li, zabránil vykupitelskému dílu jeho. Pán ]ežíš pak
připustil pokušení to, poněvadž chtěl hned na počátku veřejné
působnosti své utkati se s ním, aby, jako první člověk v po
kušení klesl a tím celému lidstvu uškodil, tak on nad ním
zvítězil a tím celému světu prospěl, jakož i aby nám milost
proti pokušením zasloužil a příklad dal, kterak i my úklady
zlého ducha a pokušení k hříchu přemáhati máme. A při
stoupiv pokušitel řekl jemu: >]si-li Syn Boží, rciž, ať kamení
toto chlebové jsou!c On pak odpovídaje řekl: »Psánoť jest:
Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem, kteréž
vychází z úst Božích.:
Tedy pojal ho ďábel do svatého města a postavil ho na
na vrch chrámu a řekl mu: »Jsi-li Syn Boží, spusť se dolů.
Neboť psáno jest. že andělům svým přikázal o tobě, a na
ruce uchopí tě, abys snad o kámen nohy své neurazil.c Iřekl
mu ježiš: ,Zase psáno jest: >Nebudeš pokoušeti Pána Boha
svého :
Opět pojal ho ďábel na horu vysokou velmi a ukázal mu
(nepochybně ve vzduchových jakýchsi obrazech) všecka krá
lovství světa i slávu jejich a řekl jemu: »Toto všecko tobě
dám, jestliže padna budeš se mi klaněti.: Tehdy dí mu ježíš:
»Odejdiž satane! neboť psáno jest: Pánu Bohu svému se kla
něti a jemu samému sloužiti budešfc
Tehdy opustil ho dábel, a aj, andělé přistoupili a sloužili
jemu! (Mat. 4, 1—11.)
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.

31
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Přemohl tak Pán ježíš ža'dart těla, pýchu života aža'dart očí,
trojí to pramen pokušení, v nichž zahrnuta jsou všecka poku—
šení, která přicházejí na člověka.

Řídíc se příkladem Pána Ježíše, ukládá církev čtyři
cetz'demzz'půst. Uplyne vlastně 46 dní od popeleční
středy do Hodu Božího velikonočního; avšak mezi

nimi jest šest dnů nedělních, tedy nepostních. Ty
tedy dlužno odečísti, takže zbude 40 dnův. U nás
zmírněn jest čtyřicetídmm' půst tak, že nařizuje se
v něm kromě neděle újma, ale“dovoluje se požívati
masa ve všechny dny mimo popeleční středu a všechny
pátky, zelený čtvrtek a bílou sobotu, kdy platí povin
nost újmy i zdrželivosti.
jsou týdny na počátku čtyř ročních časů (čtvrtletí),
ve kterých středa, pátek a sobota jsou dnové přísného
postu (zdrželivosti a újmy). Připadají na jaře po
1. neděli postní, z; létě po Hodu Božím svatodušním,
na podzzm po slavnosti Povýšení sv. kříže, jež koná
se dne 14. září a v zzmě po 3. neděli adventní. —
»Suclzýmzc se nazývají dny ty, poněvadž za dřívějších
dob křesťané v těch dnech toliko suchým chlebem se
spokojovali. U nás dovoleno jest v sobotu čtvera
suchých dnů požívati masa. Jsou ustanovený, abychom
na počátku každého ročního počasí Bohu děkovali za
přijatá dobrodiní a o nová jej prosili; abychom za
spáchané hříchy pokání činili a postem a modlitbou
před novými se chránili-; konečně, ježto v sobotu
čtvera suchých dnů se obyčejně konalo svěcení na
kněze, abychom Boha prosili, by horlivých kněží na
vinici svou povolati ráčil.
Svamečery. Křesťané trávívali svaté večery či svat—
wčery před velkými svátky za dřívějších dob v přísném
postu, bdíce celou noc v chrámě na modlitbách. Proto
se ty dny nazývají latinsky wzlgz'lz'ec,t. j. tolik, jako
bdění. Připravovali se tak důstojně na den sváteční.
Nyní na místě bdění jsou stanoveny církví posty
v den před velikými svátky. A ony dni postní zovou
se posty svatvečerní.
Postními dny jsou tyto svalvečery: před vánocemi,
před svátky svatodušními, před sv. Petrem a Pavlem,
před na nebe vzetím Panny Marie, přede Všemi
svatými.
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U nás jsou toliko svatvečery vánoční, velikonoční a
svatodušní dny újmy a zdrželivosti; ostatní vyjmenované
svatvečery jsou dny pouhé újmy. Dříve bývalo těchto
postních svatvečerů více; v náhradu za ně jsou u nás
středy a pátky adventní za dni postní ustanoveny. Ve
středy adventní však jest dovoleno požívati masa. —
Poznali jsme, kdy se máme postiti; nyní sluší po
jednati o tom, kdo se má postiti.

498. Kdo jest povinen, v ustanovené póstni dny zdržovati
se od masitých pokrmův
Zdržovati se od masitýck pokrmů je v ustanovené
postní dny povinen každý věřící,jakmile do rozumu
přišel, pokud řa'dna'příčina, na příklad: nemoc, bída
nebo jiná podobná ko neomlouva'.
Do rozumu přichází člověk zpravidla, jakmile je
s to, rozeznávati dobré od zlého, což nastává obyčejně
v sedme'm roce věku dětského.

Řádnou příčinou, t. j. takovou, která mái před Bohem
platnost; jsou omluveni: I.) pro všecky dny cele'lzo
roku nemocní, churaví a slabí; všickni, kteří pro velikou
chudobu jísti musí, co se jim předloží, a všickni ti, kteří
v rodinách žijí (slouží), kde se postní pokrmy nekladou
na stůl. Tito poslední mají ovšem hleděti, aby se
aspoň na veliký pátek masitých pokrmů zdrželi; 2.)
pro všecky dny cele'lzoroku vyjímaje popeleční středu,
poslední tři dni ve sv. te'mdni a svatvečery kodu svato
dušnílzo a va'nočníkojsou omluveni dělníci v továrnách
a v dolech, cestující ti, kteří v hostincích se stravují
a vůbec ti všichni, kteří nemajíce vlastní domácnosti
v hostincích jísti jsou nuceni. 3.) po všecky dny cele'lzo
roku vyjma veliký pa'tek: jsou omluveni průvodčí vlaku,
cestující, jimž jísti jest na stanicích železničních, ti,
kteří v lázeňských místech, aby zdraví nabyli, trvají,
jakož i jejich příbuzní a služební s nimi se zdržující. —
Kde připadá výroční trh na den zdrželivosti, jest v místě
tom (ne však v přifařených obcích) dovoleno toho
dne masitých pokrmů požívati.

499. Kdo je povinen, v ustanovené dny postní zdržovati se
od masitých pokrmův & zároveň újmu si činiti?

Zdržovati se od masitých pokrmův a zároveň újmu
si činiti je v ustanovené dny postní povinen každý
31*
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věřící, který 21. rok věku sve'lzo už dovršil a řádnou

příčinou není omluvou. Namákava' práce avelike' stáří
omlouvají sice toho, kdo by sobe' neučinil újmy, samy
sebou však nestačí na omluvu toho, kdo by se ne

zdržoval od pokrmů masitých.
Teprve po 21. roce ukládá církev věřícím újmu,
poněvadž tou dobou tělo lidské jest již tak vyvinuto,
že beze škody újmu, v jídle snésti může. Věkem
stařeckým (60. rokem) přestává obyčejně povinnost
újmy, neboť v tomto věku valně sil ubývá. (Povinnost
zdrželivostz' však platí leda by choroba ke stáří se
připojila) Řádnou příčinu omluvnou, t. j. takovou,
která i před Bohem platí, mají: nemocní, churaví,
cestující, chudí a ti, kdož těžce pracují. —

*500. Kterak usnadňuje církev přikázání o postu?
Církev usnadňuje přikázání o postu tím, že svatý
Otec biskupům dává plnomocenství, by pro své diece'se
nebo pro jednotlivé věřící z řádných příčin přikázání

o postu zmírnili.
Církev katolická přikázání postní dala, ona může
je též změniti, ulehčiti anebo může z dostatečných
důvodů buď docela, anebo částečně jednotlivé členy
od postu osvoboditi. Úleva tato se může státi sv. Otcem
jakožto nejvyšší hlavou církve. On má moc zákony
dávati a proto i moc, když toho třeba jest odvolávati.
Nebo může se úleva tato uděliti od toho, komu dá
sv. Otec plnomocenství, a to jsou biskupové ! Na základě
této moci, mohou tito úlevy poskytovati ve svých
diecěsích.
Proto ') se každého roku před počátkem čtyřiceti
denního postu předčítá s kazatelem list biskupův, v němž
postní předpisy i úlevy jsou obsaženy. Všickni duchovní
správcové a zpovědnici jsou u nás zplnomocnění ještě
větších zmírnění na kratší dobu povolovati. K nim
mají se věřící též případech pochybných obraceti.
Osvobození nebo-li dispense na celý rok nebo ještě
delší dobu udíleti zůstavuje si biskup sám.
Všickni věřící, kteří zmírnění postu užívají, jsou po—

vinni pomodliti se o nedělích čtyřicetidenního postu
') Dr. Ant. Podlaha »Výklad katechismu,< p. 478.
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pětkrát modlitbu Páně, pětkrát Pozdravení andělské
a Apoštolské vyznání víry, vzbuditi tři božské ctnosti
jakož i lítost nad svými hříchy a dle sil svých konati
skutky křesťanské lásky k bližnímu.
Osoby stavu duchovního a duchovní společenstva
smějí některých zmírnění užíti jen v míře ztenčené.
Kdežto laikům dovoleno jest ve dnech újmy, (jsou to:
všechny dny 40tidenního postu, středy adventní, středy
kvatembrové, svatvečery svátku sv. apoštolů Petra &
t'avla, Nanebevzetí Panny Marie a všech svatých) při
občerstvení na večer požívati masitých pokrmů, ne
smějí osoby stavu duchovního a duchovní společenstva
dovolení toho užívati.
ŠSOI. Proč máme přikázání o postu svědomitě zachovávati?

:PPJNT'“

Přikázánz' o postu máme svědomitě zachovávati :
bychom svou poslušnost k církvi osvědčili;
bychom příkladu Pána _7ežz's'ea svatých následovali
bychom za své hříchy pokánz' činili,
bychom zle' žádosti sve' snadněji zkrotili.
Ad 1. Církev má právo zákony dávati (ot. 500.)
a zákony odvolávati. Naší povinností jest, abychom
církve poslouchali.
»Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá mnou
pohrdá.: (Luk 10, 16.) A jindy: »Neuposlechne-li
(bratr tvůj nebo křesťan) cirkve, oudiž tobějako pohan
apublikán.: (Mat. 18, 17.) Kdo tedy církevní přikázání
nezachovává, odpírá církvi povinne' poslušnosti, a tím
neposlouchá i samého Pána Boha; kdo však církevní
posty zachovává, osvědčuje tím,že Církve si váží aji
poslouchá.
Proto je nesmyslno odvolávati se při přestupování
postu na slova Kristova: »Ne to, co v ústa vchází,
poskvrňuje člověka.: (Mat. 15, II.) Ani církev nemíní,
že by maso samo o sobě střídmě byvši požito, poskvr
ňovalo, nýbrž učí, že člověka poskvrňuje hřích nepo
slušnosti. Postíce se vyznáváme víru, osvědčujeme po
slušnost k církvi a cvičíme se ve-zdrželivosti. » do
tedy se nepostí, dopouští se hříchu neposlušnosti Církve.
Ad 2. Božský náš Spasitel se připravoval na učitelský
svůj úřad čtyřicetidenním postem. A co příkladem
svým naznačil, slovem živým v kázání svém na hoře
doporučil. Pravil: »Když se postíš, nepochmuřuj tváři
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své, aby vědomo bylo lidem, že se postíš, a Otec tvůj,
kterýž vidí v skrytě, odplatí tobělc -— A když jeden—
kráte marně se namáhali apoštolové uzdraviti duchem
zlým posedlého, pravil k nim: »Totopak pokání (totiž
trest za hřích) nevymz'tá se, leč skrze modlitbu a půsm
(E\/lat. 17, 20.)

Proto sv. apoštolové, svatí a světice Boží se snažili
příkladu Páně následovati. 52).Pavel se postil a modlil
3 dny po svém obrácení, aby se důstojně na křest
sv. připravil. — Tobiáš, Judith, Esther, Ninivetští spo
jovali modlitby své s posty. — So. Augustin píše:
»C/zceš-li, aby modlitba má !%Baltu se vznášela, přičiň

ji dve' křídel, totiž půst a almužnu !a
Že postem zdraví těla neubližujeme, ano že půst život prodlu
žuje, poznati z toho, že mnozí z těch, kteří přísné posty zacho
vávali, dosáhli vysokého věku. So. Antonín pom-tema, který
se velmi přísně postíval, dosáhl stáří 105 let; sv Pachomius 110,
sv. Romuald 120; sv. Jeroným, který podobně přísné posty sobě
ukládal, dožil se 100 let, a podobně imnozi jiní — Kardinál)
Stani:—lawHonza, 2 nejznamenitějších biskupů 16. století, který
na sněmu Tridentském zastupoval papeže Pia IV. zachovával
církevní posty s velikou svědomitostí i ve vysokém stáří svém.
Někteří z přátel jeho mu domlouvali, aby šetřil svého zdraví
ve prospěch církve; ale zbožný muž ten odpověděl: xPrávě
proto zachovávám předepsané posty, abych byl dlouho Žid,“
vždyť čtvrté přikázání Boží poroučí: Cti otce svého i matku
svou, abys dlouho živ byl. Otcem mým jest Bůh v nebesích
a matkou mojí na zemi je svatá církev. Bůh můj nebeský,
poroučí mi však, abych krotil smyslnost svou postem a církev
matka má, předpisuje mi dny, v nichžto se postiti mám. Po
slouchám tedy ochotně otce i matky; a proto doufám, že pro
poslušnost, tuto dojdu dlouhého věku, ano i věčného života
v nebesích.
kodí-li půst,
nemocnému
nařizuje,
alby seGalenit:
postil>
Hippokrata:
učil, proč
že více
lidí zhubí lékař
hostiny,
než války.
z příčin zdravotních postil se každý desátý den.

Ad 3. Každý hřích zasluhuje trest od Boha, soudce
a trestitele všeho zlého. Trestáme—li ale sami sebe,
odnímáme tím takřka metlu z rukou spravedlnosti
božské, neboť kdo trestá sám sebe, toho zajisté ušetří
Bůh. Proto dí sv. Pavel: »Kdybyelzom sami sebe roz—
suzooali, nebyli bychom souzeni (trestáni od Boha).c
(I. Kor. 11, BO.)Takový užitek z postu zakusili Nini
oetštz',jemuž podrobili se na kázání proroka ýonáše, '
neboť smiloval se Bůh nad zlým, kteréž byl mluvil,
aby učinil jim, (; neučznilx (Jonáš 3,10.)
') Jak. Proch. II., p. 226
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Ad 4. Sv. Pavel praví: »Tělo žádá proti duchu,
duch pák proti tělu.: (Gal. 5, 17.) Těmi slovy upo
zorňuje nás na ustavičný boj, jak duše naše se žá
dostmi těla vésti musí. Jako moudrý a zběhlý voje
vůdce snaží se, aby nepřátelskému vojsku dovoz potravy
odňal, a tím vojsko seslabil: tak musí iduše, aby tím
snadněji přemohla tělo — protivníka svého újmou a
zdržovánim se masitých pokrmů seslabovati. Sv. Augu
stin dovozuje to následujícím podobenstvím, řka:
»Kdybys měl oře bujného, j.nž by tě snadno shoditi
mohl, neujmeš—li mu na obroku, abys ho hladem
zkrotil? Proč bys neměl postem krotiti bujného těla
svého? Kdo nikdy neodnímá tělu svému dovolených
věcí, snadno dovolí mu i nedovolené věci; takový
bývá i při pevném předsevzetíod žádostí bujného
těla svého drážděn a sveden, a duše jeho podlehne
snadno hanebnému otroctví těla.:

O čtvrtém přikázání církevním.
502. lak zní čtvrté přikázání církevní?
Čtvrté přikázání církevní zní: »Alespoňjednou za
rok zřízenému knězz se zpovz'datí a v čas velikonoční
velebnon svátost oltářní přzjz'mati.:
Pán Ježíš sám ustanovil sv. zpověď a sv. přijímání; avšak
neustanovil, kolikrát máme svátostí tyto přijímati, nýbrž to po
nechal ustanovíti církvi. První křertanc' horlivě přistupovali ku
přijetí těchto svátostí, že nebylo třeba zvláštního přikázání
v tom ohledu. Chodili ku sv. příjímání každodenně při mši sv., a
pak alespoň každé neděle. Ale během času i zde ulevila hor
livost náboženská. Proto ustanovila církev katolická r. 1215
na 4. lateránském sněmu, aby katolíci alespoň jedenkráte do
roka se zpovídali a v čase velikonočním ku sv. přijímání pří
stupovali: Dala tudíž Cíkev na tomto sněmu 4. své přikázání.

503. Co se porouči ve čtvrtém přikázání církevním?
Ve čtvrtém přikázání církevním se poroučí:
. bychom alespoň jednou za rok knězi zřízenc'mu, to jest,
ke zpovz'dánízplnomocněne'mu, z hříchů svých seplátně
zpovídali ,'
!“ bychom v čas velikonoční velebnou Svátost oltářní

p—A

hodně přijímali.

Kdo se této povinnosti tvrdošíjně
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vzpírá, může býti z církve vyobcován a odepřením cír—
kevního poizřbu potrestán.

Dvojí věc se nám tímto přikázáním poroučí: svatá
zpověď a velikonoční sv. přijímání. Pán Ježíš ustanovil
svátost pokání k našemu spasení a proto jest jeho
nejsvětější přání také, aby ji věřící přijímali. Proto
ustanovil sněm Lateránský (1215): >Každý věřící
obojího pohlaví, přijda k letům poznání, vyznávej
všechny své hříchy alespoň jednou v roce vlastnímu
knězi, vykonej dle sil uložené pokání a příjmi uctivě
alespoň o velikonocích Svátost oltářní! Kdo toho
opomene, nesmí za živa do chrámu vstoupiti a po
smrti nebude křesťanským pohřbem pochován.:
Čas sv. zpovědi se neurčuje; poněvadž však se praví,
že v čase velikonočním

máme přistoupiti

ku sv. při—

jímání, samo sebou se rozumí, že zpověď v tom čase
též vykonána býti má.
Zpovídati se jednou v roce jsou povinni všichni,
kteří křest sv. přijali a rozumem tak dospěli, že dobré
od zlého rozeznati dovedou. Nevyplnil by však při
kázání toto, kdo by se neplatně zpovídal, nebot církev
nařizuje zpověď takovou, jakou zákon Boží žádá a dle
tohoto jest věřícím se Zpovídati, aby od hříchů svých
rozhřešení byli.
Ke zpovía'ání zplnomocněný kněz jest ten, který má
od biskupa právo a moc v jeho diecési zpovídati. Neboť
od hříchů rozhřešovatí (kromě v nejvyšší nouzi) ne
může každý kněz, nýbrž náleží k tomu pravomoc od
biskupa, v jehož diecési kněz má zpovídati.
Zpovídati a velebnou svátost oltářní v čase veliko—
nočním přijímati povinni jsou všickni věřící, kteří tak
jsou poučeni a připraveni, že se lze do nich nadíti
hodného sv přijímání. Kdo by tu povinnost opomenul,
těžce hřeší. Kristus Pán pravil: »Amen, amen pravím
vám, nebudete-li jisti tělo Syna člověka. a píli jeho
krve, nebudete míti v sobě života.: (Jan 6, 54.)
Čas velikonoční trvá vlastně od neděle květné až
do neděle bílé nebo-li provodní. Aby však všickni
věřící přikázání toto mohli vyplniti, bývá obyčejně čas
velikonoční prodloužen, a to v rozličných diecésích
rozličně. U nás trvá od popeleční středy až do slav
nosti nejcvětějlří Trojice Boží.
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Kdo se tvrdošíjně této povinnosti vzpírá, t. j. nedbá
napomínání duchovního a ku velikonočnímu sv. při
jímání nepřistoupí, toho může biskup vyloučiti z církve
a zemřel-li, odepříti mu církevního pohřbu.
Přáním církve jest, aby velikonoční sv. přijímání
se dělo ve vlastním chrámu Páne'. Příslušníci farní
osady činí dojista jakýsi celek, a proto dobře učiní,
když alespoň jednou za rok se sejdou jako členové
téže rodiny k duchovním hodům ve společné svatyni.
Tím jest pak jejich duchovnímu správci patrno, že
přikázání tomuto zadost učinili.
Konečně dlužnopřipomenouti, že církev ustanovila
sv. přijímání na dobu velikonoční proto, poněvadž
Spasitel v této době svátost oltářní ustanovil.

504. Proč se pravi ve čtvrtém přikázání církevním: »alespoň
jednou za rok:?
Ve čtvrtém přikázání církevním praví se: »alespoň
jednou za rok,c protože církev snažně si přeje, bychom
netoliko jednou, nýbrž častěji za rok se zpovídali a
velebnou svátost oltářní přijímali.
Kolikrát má křesťan přistoupiti ku sv. přijímání, zá
visí na jeho duševním stavu, na jeho povolání a okol—
nostech, ve kterých se nachází. Kdo jenom trochu horli
vosti pro spásu duše své jeví, snaží se, aby častěji
k stolu Páně přistupoval. jako tělesný pokrm musíme
častěji přijímati, abychom síly tělesné zachovali, tak
jest nám i často sv. svátosti přijímati, abychom duši
posilovali. Nechť vám vždy tanou na mysli slova Pána
a Spasitele našeho Ježíše Krista: »Kdo bude jisti
z chleba tohoto, živ bude na věky.: (Jan 6, 52.)

O pátém přikázání církevním.
505. Jak zni páté přikázání cirkevni?
Páte' přikázání církevní zní: » V zapovězený čas
svatebního veselí nedržeti.:
Zapovězený čas je ten, ve který se svatební veselí
nesmí konati.
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506 Co se zapovídá v pátém přikázání církevním?
V pátém 'přika'za'ní církevním _se zapovída' v zapo
věděný čas, to jest od první neděle adventní až do
slavnosti Zjevení Páně a od popeleční středy až do
první neděle po velz'konocz',svatební veselí držeti.

Církev katolická nakazuje nám, abychom v jistých
dobách přísnější pokání činili a o rozmnožení posvě
cující milosti více prosili než kdy jindy. Zvláště máme
ony doby pobožně stráviti, ve kterých se připravujeme
na největší tajemství naší sv. víry. Doby tyto nazýváme
svate' nebo doby milostné.
Dobu od první neděle adventní až do narození Páně, na
zýváme: advent, t. j. tolik jako »ýříštzc. V této době máme se
připravovati na duchovní narození Kristovo, t j ku přijetí Pána
ježíše v srdcích našich. Učiníme to, když hříchu odumřeme
a pravé pokání činiti budeme. Proto jest doba tato dobou
přísného pokání a touhy po Spasiteli. Při mši sv. vynechává
se, co radost značí (G»loria<), věřícím předpisují se přísnější
posty a vybízejí se k častějším modlitbám a přijímání svatých
svátostí. A ježto jest doba tato dobou kajzcnou, zapovídá cír
kev svatá vsechno lzlučne veselí neboť překáží věřícím. by
pokání činili. Zapovídají se tudíž i vším právem svatby.
Doba od narození Páně až do sv. Tří králů sluje doba va'
noční. V této době se máme jen s narozeným ježíšem obírati
a v něm rozjímati.
Doba od popeleční středy až do velikonoc, sluje doboupostní.
Doba tato upomíná nás na umučení a smrt Pána ježíše a jest
zvláštní dobou pokání, ježto naše hříchy smrt Páně zavinili;
proto se všelikě veselí zapovídá.
V době velikonočnípak mysl naše má býti obrácena toliko na
z mrtvých vstalého Pána ježíše.

»Svatebním veselímc rozumí se nejen svatební veselí
samo, nýbrž “i jiné hlučné radovánky a zábavy, jako
tance, plesy a p. K času zapovězenému počítají se
u nás i dny prosební a snclze',všecky pátky a vůbec
dny postní cele'lzoroku. Všeobecný zákon církevní zaka
zuje sice v čase zapovězeném pouze svatební veselí,
t. j. požehnání snoubenců mezi mší svatou, slavnostní
průvod snoubenců, zábavy taneční atd.; ale skoro ve
všech diecesíclz zakazují se v zapověděný čas oddavky
vůbec. je—li ?. důležité příčiny nutno, aby sňatek byl
přece v čase zapovězeném uzavřen,budiž podána žádost
k biskupovi nebo konsistoři s udáním důvodů. Když
dovolení uděleno bylo, musí sňatek konán býti časně
z rána při zavřených dveřích chrámových, bez všelikého

—491—
slavného průvodu snoubenců a neuděluje se snou
bencům obvyklé jinak požehnání mezi mši svatou.
. Proč se v zapověděný čas zapovidá svatební veselí?
V zapověděný čas se zapovída' svatební veselí, protože
svatby byva/í spojeny s hlučnými radovánhami, které
se nesrovnávají se svatosti a vážnosti těchto dob.

Církev nezapovídá všeliké veselí, nýbrž zapovídá je
jen v určitý čas. Veselí je dovoleno, jen když se
děje pravym způsobem, v pravém (dovoleném) čase,
na pravém místě a s mírou. Plniti jest dlužno v tomto
ohledu slova sv. apoštola, Pavla, který praví: »Radujte
se v Pa'nu vždycky: opět pravím, radujte se. Mírnost
vaše známa bud' všechněm lidem; Pán blízko jest.<
(Filip 4, 4. 5.)

Naučení: Nezanedba'vejnihdy přiháza'nz církevních;
zavazují! jako přzha'zaní Božz pode hříchem těžkým.
Byt' je i mnozí prestupovali, proto prece závaznosti
nepozbývají, aniž lze prestupova'nz'jzch před Bohem omlu
viti. »Odvra'tí-li se lado od cirkve, vyloučí se z počtu
díteh jejích. Držte se všichni jednomyslně sve'ho Otce
Boha a své matky církve !& (Sv. Augustin.)

DÍL TŘETÍ:

O milosti a svátostech.

Část čtvrtá.
O milosti & svátostech.
Přechod: Abychom Boha poznávali, jemu sloužili a do nebe
se dostali, musíme: 1. všemu věřiti, co Bůh zjevil; 2. všechna
přikázání zachovávati. O tom všem jsme jednali v l. a 2. části
katechismu. Avšak sami ze sebe nemůžeme všemu věřiti a
přikázání Boží a církevní zachovávati, k tomu jest nám třeba
milosti
Následkem hříchu prvotního jest rozum náš zatemněn, vůle
ke zlému nakloněna, tak že nemůžeme bezpomoci Božipřikázání
jeho plniti . . _ »Beze mne nemůžete ničeho činiti.:

(Jan 15, 5_)

»Bůh zdi'iste'jest, kterýž působí ve vás i chtění i vykonání, podle
dabre' vule sveíc (Filip. 2, 13.) Hříchem prvotním stala se duše
naše Bohu nemilou, takže, ani nemůžeme cíle věčného dosá
hnouti, pokavad se dříve neočistíme. »Nenaradz'Ji se kdo znova,
nemůže viděti královszvz' Božíhoc (jan 3, 3). —

Zkušenost pak každodenní sama též učí. že i ctnostný člověk
na cestě ctnosti častěji klesá. Aby z poklesku povstal a pádu
opětného se uchránil. vyžaduje to mnoho namáhání, — ba
sám ze sebe ani ze hříchu povstati nemůže, ani bez pomoci
Boží poklesku uchrániti se nedovede.
]est tedy člověku třeba milosti Boží.
Této potřebné milosti můžeme dosíci modlitbou a sv. svá—
tostmi.

O modlitbě jsme již jednali v 1. dílu katechismu;
zbývá nám nyní promluviti o milosti a svátostech. —
O milosti a svátostech jedná tato čtvrtá část ve čtyřech
odděleních, a to v odílu:

O milosti;
<<<

:PPJNE“

a svátostech vůbec;
o svátostech zvlášť;
o svátostinách a církevních obřadech.
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Oddělení první.

() milosti.
V oddělení prve'm pojednáváme o milosti Boží. Povím
vám toliko to nejdůležitější.
Milost má dvojí význam: 1. milost vůbec znamená
blahosklonnost, dobrotivost a laskavost osoby vzneše
nější k osobám nižším.
Rozmlouvá-li mocnář s poddanými svými, na př.
5 dělníkem, rolníkem, úředníkem tak, jako by rodem
i důstojnosti rovni byli, — říkáme, že k ním byl blaho
sklonný nebo-li, že ti poddaní u něho jsou vmilostz'.
2. Milostz' nazýváme všeliký dar, jehož se nám do
stává beze vší zásluhy naši, z pouhé dobré vůle dárcovy.
Dám-li chudému žáku šaty, — žebráku almužnu,
prokázal jsem milost. —
Dvojí tento druh milosti jest milost vůbec, nebo-li
milost lidská. O té se však v katechismu nejedná.
Naším úkolem jest o milosti Božské jednati.
I milost Boz'i má dvojí význam: 1. znamená laskavou
blahosklonnost a přízeň Boží ke tvorům.
V tom smyslu mluvil na př. anděl k Panně Marii,
když děl: »Neboj se Maria, neboťjsi nalezla milost
u Boha.:

(Luk. 1, BO.)
2. Milostz' nazýváme dary, které nám Bůh uděluje,
a to jak tělesne', na př. život, zdravi, časné statky
atd. — tak i duchovní, zvláště takové, bychom
mohli dojíti spasení. — Milost Boži jest to na př.,
když nás Duch sv. skrze hlasatele slova svého ku

poznání dobrého vede a k vykonání téhož nutká. —
Milost Boží jest to, když v mysli naší dobrá předse
vzetí vzbuzuje, hříšníka ku povstání z hříchů budí a
k napravení života vybízí. Milost Boží jest to, když
nás skrze slova a napomínání toho onoho přítele ná
božného, aneb skrze jeho ušlechtilé příklady k ctnosti
povzbuzuje.
To znamená milost v širším slova smyslu. V užším
smyslu značí však, co otázka 508. uvádí.
. Go jest milost?

Milost je vnitřní, nadpřirozený dar, který nám Bůh
pro zásluhy _*řez'z's'e
Krista
dojz'ti spasení.

uděluje, bychom mohli do
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Co jednotlivá slova tato znamenají, vysvětluje se
nám v následujícím.

*509. Proč se nazývá milost darem?
Milost se nazývá darem, protože si jí nemůžemeza
sloužiti, nýbrž nám jen pro zásluhy řežíše Krista
dána býva'.

Čeho sobě zasluhujeme prací, přičiněním a p. ne
nazýváme darem, nýbrž mzdou nebo odměnou.
Milost Boží není povinnou mzdou, nýbrž darem,
poněvadž si jí žádným způsobem zasloužiti nemůžeme.
Nepředcházela práce naše ani přičinění, ani zásluhy,
nýbrž dobrodiní Boží nás předešlo, kteréž milostí na
zýváme.
Tuto milost nám dává Bůh pro zásluhy _*řežiše
Krista, t. j. dává ji jen proto, poněvadž ji Pán ]ežíš
životem, utrpením a smrtí lidem vydobyl a zasloužil.
A Bůh proto nám ji uděluje, že nám ji Pán Ježíš za
sloužil.
Jak převelikou má cenu milost Boží, když ji sama
krev Kristova vydobyla! Písmo sv. praví: : V němžto
máme vykoupení skrze krev jeho (Krista _“7ežíše),od
puštění hříchů, podle bohatství milosti jeho.: (Efes. 1,7.)
Ačkoli Bůh milost uděluje pro zásluhy ]ežíše Krista,
je přece dobrovolný dar, poněvadž Bůh Otec tolik
z lásky a milosrdenství chtěl, aby jednorozený Syn
jeho člověkem se stal a nám lidem životem, utrpením
a smrtí milost zasloužil. »Všichni zajiste' zhřešili a
potřebují slávy Boží. Ospravedlněni pak bývají darmo
skrze milostjeho, pro vykoupení, ktere'žjest skrze Krista
_“7ez'íše.<(Řím.

3, 23 a 24.)

*5I0. Proč se nazývá milost darem vnitřním?
Milost se nazývá darem vnitřním, protože se uděluje
přímo duši a tudíž něčím vnitřním jest.
Milost uděluje se přímo duši a nikoli tělu. Dary,
které Bůh tělu udílí (zdraví, sílu a j.), ač jsou také
milostí, zde nemáme na mysli.
Když Bůh rozum osvěcuje, člověku dobrá vnuknutí
dává, vůli jeho k dobrému povzbuzuje, duši těší, sílí
atd., to jsou vesměs vnitřní dary; jsou to dary duši
P. Davídek: Methodický výklad nového katechismu.
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a pro duši k jejímu spasení udělené. Katechismus,
mluvě o milosti, míní právě tyto dary.
jsou však také zevne'jšz'milosti; takové jsou na př.
slovo Boží, zázraky, vtělení Syna Božího, utrpení a
smrt Páně, učení jeho a příklad, který nám dal, pří
mluva svatých a všecky prostředky, jež Bůh k našemu
spasení nám dal. Tyto však zevnějšz' dary Boží se ne
míní v katechismu slovem »mz'lostc,nýbrž v katechismu
vyrozumíváme slovem »mz'lostcvnitřní osvícení rozumu,
povzbuzeni vůle ke konání dobra, posilu duše atd.

*5II. Proč se nazývá milost darem nadpřirozeným?
Milost se nazývá darem nadpřzrozeným, protože jz
člověk od přzrozenostz anz nemá, ani nabýti nemůže,
anzž má vůbec na ni práva, nýbrž mu od Boha nad
jeho přirozenost udí/ena bývá.
Vše, co k živobytí a blahobytu našemu na zemi
ustanoveno jest (viz ot. *93.), nazývá se přirozeným
(darem). Nadpřirozeným nazýváme vše to, co jest
něčím vyšším, co slouží nejen k živobytí a blahobytu
našemu pozemskému, ale k něčemu vznešenějšímu,
co člověk sám sebou pochopiti nemůže a tím méně
dosáhnouti může. Nadpřirozenýnz vyrozumz'váme vše,
co Se vztahuje na nebeskou blaženost.
Přirozená
která potřebám
přiro
zenosti
lidskéblaženost
vyhovuječlověka
a na jest
ní seta, zakládá.
\aa'prz'rozena'
blaženost jest ta, která převyšuje přirozenost lidskou a jedině
na zvláštní milosti Boží se zakládá. Přzrozena' blaženost záleží
v poznání a milování Boha jakožto původce přírody a v radosti
z poznání a milování jeho plynoucí. Takovéto blaženosti účastni
jsou dle domněnky některých učenců církevních ti, kdož bez
křtu sv. zemřeli, nebyvše nikdy rozumu mocní (dítky, slabo
myslní a pod.) Nadpřirozená blaženost záleží ve vidění Boha,
jak jest v dokonalé lásce a nesmírné radosti na onom světě.
Pouhými silami svými přirozenými nemohou lidé dojíti nad
přirozeného cíle svého. To jest jim možno jen nadpřirozenými
prostředky víry a milosti ').

Katechismus uvádí čzfyr'z'
důvody, pro které se milost
nazývá darem nadpřirozeným
1. Protože jí člověk od přirozenosti ani nemá, t. j.
poněvadž člověku, aby člověkem byl, milost nenáleží.
lověku náleží toliko přirozenost lidská, t. j. tělo
a duše se všemi schopnostmi, jež Bůh tělu a duši
') Dr. Ant. Podlaha, p. 128.
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lidské propůjčil, ale nikoli milost. Tělo a duše se
všemi těmito schopnostmi jsou toliko přirozeně dary.
A vše, co člověk tělem a duší a schopnostmi těles—
nými a duševními vykonati a dosáhnouti může, jsou
toliko statky přirozeně. — Ježto tedy člověk zůstává
člověkem i bez milosti Boží, jest proto milost Boží
k přirozenosti lidské něco přidaného, něco nadpři—
rozené/zo.

2. Poněvadž ji .člověé ani od přirozenosti nabýti ne—
může, t. j., že člověk silami tělesnými a duševními —
není schopen si jí zasloužit a jí dobýt.
jako kámen, bylina, rostlina a zvíře rozumu (mysliti a chtíti)
nabýti nemohou, poněvadž nepatří k přirozenosti jejich,
tak podobně nemůže člověk sám ze sebe (tělem a duší a
schopnostmi těmto propůjčenými) milost Boží si vydobývati
a tím méně nabýti, poněvadž žádné schopnosti a síly k tomu
nemá. Neboť milosť Boží není nic přirozeného, naopak jest
nekonečně vyvýšena nad všelikou přirozenost, — ona jest něco
božského.

3. Poněvadž na ni člověk ani pra'va nemá, t. j., že
člověk nikterak si nemůže stěžovati, že se mu stalo
bezpráví, když mu jí Bůh nedal. Neboť Bůh není po
vinen člověku ji uděliti, on mu jí nedluhuje.
Člověk má právo na pokrm a nápoj, pokud (obéz pokrm
a nápoj) k zachování jeho pozemského života náleží. Neboť,
když jej Bůh stvořil, dal mu též právo na pokrm a nápoj a
proto mu náleží. Ale na milost Boží nemá práva, nemá nároků,
poněvadž tato nenáleží k lidské přirozenosti, není potřebna
k zachovávání pozemského života a nemůže si jí ničím za
sloužiti.

4. Poněvadž mu od Bolza nad jeho přirozenost udí
lena bývá, t. j., že člověku, jako něco k přirozenosti
lidské nenáležejícího, nýbrž, jako něco nad přirozenost
jeho nekonečně vznešeného, k dosažení věčné blaže—
nosti bývá udílena.
Z důvodů těchto jest patrno, že milost Boží jest
darem nadpřirozeným. V čem však tato milost Boží
záleží, neboli jaká jest její podstata, známo nám není,
to jest tajemstvím. Bůh nám je nezjevil, poněvadž to
k dosažení blaženosti nebeské není nutné.

*5I2. K čemu se uděluje člověku milost nadpřirozená?
Milost nadpřirozené se uděluje člověku, by povýšen
byl k nadpřirozené důstojnosti dz'tka Božz'lzoa schopným
se stal, zasloužz'ti sobě nebe.
32*
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Bůh obdařil naše prarodiče v ráji nadpřirozenou
milostí (ot. 95.) a tuto jsme měli imy zděditi. (Milost
Stoořz'telooa) Když však první lidé zhřešili, připravili
se o tuto milost. Měl-li tedy padlý člověk nadpřiro—
zené blaženosti v nebi opět nabýti, bylo mu třeba
opět onoho nadpřirozeného daru. Proto Kristus Pán
smrt podstoupil, aby dostiučinil uraženě velebnosti
Božské a nám milost opětně získal. (Mz'lostSpasz'telova.)
Kdyby král přijal dítko chudých rodičů za své vlastní, mohlo
by dítko důstojnosti královské (postavení, moc a právo krá
lovské) nabýti. Byla by to zajisté pro chudé dítko vysoká
důstojnost, avšak nepřesahovala by důstojnost tato jeho při
rozenost, nýbrž byla by důstojnosti přirozenou. Dítko by bylo
a zůstalo na dále dítkem lidským. Když však Bůh člověka
milostí svou za dítko své povyšuje a řijimá, přesahuje tato
důstojnosti přirozenost lidskou; jest to dustojnost nadpřz'rozená.
lověk dostává skrze milost Boží ku svému přirozenému životu
život jiný, nadpřirozený. Skrze milost Boží nastává mezi ním
a Pánem Bohem zcela nový a důvěrnějši poměr; stává se dít/zem
Božím a 8221;jeho Otcem. Jest ovšem Bůh otcem všech lidí
(ježto nás k obrazu svému stvořil : ot. 286.) avšak když mu
milost uděluje, stává se mu otcem zvláštním způsobem, tak že
je člověk skutečně dítkem Božím z milosti.

Milost Boží se člověku uděluje, aby schopným se
stal zasloužiti sobě nebe, t. j. aby mu možno bylo
do nebe se dostati, a aby takové skutky, za něž Bůh
jako odměnu věčnou blaženost přislíbil, tedy záslužné
skutky, konati mohl.
Nadpřirozené milost Boží jest jenom jedna. Ale
působí na duši lidskou rozmanitým způsobem. Dle
této působnosti ji rozdělujeme.
5I3. Kolikorá je milost 'nadpřirozená?

Milost nadpřirozená jest dvojí:
pomáhající;
N!“

posvěcujz'cz'.

Co těmito druhy milosti rozumime, vysvětluje se
nám v následujícím.
5I4. Co jest milost pomáhající?

Milost pomáhající je nadpřz'rozená, duši na čas pro—
půjčená milost, která nám pomálzá konatz' skutky dobre;
to jest „%věčnému spasení prospěšné.
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Milost pomáhající jest duši na čas propůjčená milost,
t. j., jest to zvláštní pomoc kterou Bůh člověku udě
luje, aby mohl konati dobré skutky. Pomoc tato mizí,
jakmile skutek byl vykonán.
Milost pomáhající pomáhá nám konati skutky áobre',
t. j. k věčnému spasení prospěšně, t. j. nadpřirozené
skutky, — takové skutky, za něž získáme odměny
v nebesích. Tyto skutky může člověk konati jen ve
stavu milosti posvěcující; kdo milosti posvěcující
nemá, nemůže nadpřirozeně dobré skutky konati.
Mraone' dobrýmskutkemjest ten, jenži předmětem, okolnostmi
iúmyslem se zákonem Božím se srovnává Mravně dobré
skutky mohou vykonány býti přirozen mi silami člověka

z pohnutek přirozených, anebo mají záklád v nadpřirozených
pohnutkách a vykonány byly pomocí milosti Boží. Ony nazý
váme přirozeně dobrymí skutky, tyto nadpřzrozene'dobrými skutky.

5I5. Kterak nám pomáhá milost pomáhající konati dobrá

skutky?

Milost pomáhající pomáhá nám .ěonaz'idobré skutky

takto.“

. osvětu/'e náš rozum, pobááá a posiluje naši vůli, byc/zam
tyto skutky konati počali, dále konali a dokonali;
dodává jim ceny nadpřirozené.

EU!—'

1. Milost pomáhající osvěcnje náš rozum, t. j. působí,
že správně poznává nadpřirozený cíl náš — blaženost
věčnou — a prostředky, jimiž lze jí nabýti.
Milost posvěcující jest nadpřirozené, nebeské světlo rozumu.
Nebeským tímto světlem ozářen, člověk vidí a poznává, co
má věřiti,konati a čeho se varovati, aby věčné blaženosti dosáhl.
Jen když je tímto světlem osvícen, myslí člověk na věci bohu
milé,pozna'11a' správně, co se Bohu líbí, myslí na to oprav)?
čas a volí vhodný způsob, aby to vykonal.
Hříchem prvotným jest rozum náš zatemněn; proto sám ze
sebe nepoznává, co jest bohumilé. co vede do blaženosti věčné.
Sám ze sebe ani nemůže v pravém okamžiku na to mysliti,
neboť písmo sv. dokládá: »Ne že byc/tonadostatečnz' byli, myslztz'
něco (dob;e'ho) samz ze sebe, jakožto sami ze sebe, ale dostatečnost

naše jest z Boha.: (II. ke Kor. 3, 5.) »Bulzzajiste jest kteryzpusobz

ve vás : elzte'níz'vykonání podle dobre' vůle sve.c (K Filipp 2,13.)

Pomáhající milost pobáa'á naši vůli, t. j. pobízí, na—
kloňuje, aby volila, co jest Pánu Bohu milé.
Aby člověk zlého se varoval a dobré konal, nestačí, aby
jen rozumem milostí osvíceným poznával, jak hrozný a záhubný
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jest hřích a jak prospěšno jest dobro, nýbrž člověk musí
i poznaného zla se varovati a poznaně dobro také chtíti konati
a dle tohoto chtění pak i skutečně jednati. Vůle [zd.rka'jest
však hříchemprvotným velzeeke zlu nakloněna, ke konání dobra
velmi neochotna, (lína). Proto jí musí Bůh ku pomoci přispěti,

aby skutečně člověk dobro chtěl. Bůh pomáhá skrze pomáhající
milostí svou. Ona pobádá vůli, aby se člověk od zlého vůlí,
svou odvrátil a k dobru se přiklonil.

Pomáhající milost Boží posiluje naši vůli, t. j. dává
jí dostatečnou sílu, aby dobré dílo skutečně konati
počala, konala a dokonala.
Pomáhající milost posiluje naši vůli tak, že člověk
všecky překážky překonati může, které se mu v cestu
staví při vykonání nějakého dobrého skutku. jsou to
překážky dílem vnitřní (nechuť k dobru, strach před
sebezapřením k tomu nutným, strach před odříkáním,
jehož dobré skutky vyžadují), —- dílem překážky ze
vnitřm', jako námaha, obtíže, výsměch a urážky zlých
lidí atd.
Příklad.Představme si dítko, jež se má katechismu učiti.
Bůh mu dá milostí svou poznati, že toho (Bůh) žádá a že je
to bohumilé zaměstnání. Dítko skutečně chce to a učí se.
Ale hle! Najednou slyší, kterak sí dítky venku hrají. I pojme
je velká touha s dětmi si hráti a musí se velmi přemáhati, by
v započatém učení vytrvalo. (Překážky zevnitřní.) Jestliže se
dítko začalo učiti a nemůže učení hned pochopiti, snadno se
ho zmocní nechuť &odpor k učení, a tu by rádo všeho nechalo
(Překážky vnitřní). Tu jest dítku třeba milosti pomáhající, která.
mu pomáhá, nejen dobré chtíti, nýbrž ipřekážky přemáhati
a tak dobrý skutek dokonatí.

Milost pomáhající působí tedy na rozum a vůli.
Rozum dává nadpřirozené světlo k rozeznání dobra
a zla a ku poznání prostředků, jimiž můžeme spasení
dosáhnouti, — vůli pak pobádá a posiluje ku .konání
dobra a varování se zla a použití spasných prostředků.
Příklady. Král David dopustil se dvou těžkých hříchů. Bůh
poslal k němu pak proroka Nat/zana, aby mu připomněl jeho
poklesky. Tu náhle jest David osvícen, tak že poznává velikost
provinění svého a volá: »Z/zřešzl ;Lrem Harpodz'nu.< Milost po

máhající omz'tzlajeho rozum ,sz budzla vůli j,e/za neboť pojala
jej lítost nad hříchy a úmysl pokání činiti Dama' pak jednal
dle tohoto vnitřního vnuknutí, neboť skutečně hříchů svých
litoval a tresty, jež naň Bůh za ně seslal, trpělivě snášel
a konal přísné pokání. Milost pomáhající parz'lz'lavůli jeho,
tak že pokání skutečně začal konati, pokračoval v něm a
v něm též setrval.
Magdalena byla velká hříšnice. Když však kázání Ježíšovo
uslyšela, osvícen byl rozum její, tak že ohavnost hříšného ži—
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vota svého jasně poznala. Milost pomáhající tedy owítz'lajeji
rozum. Byla však zároveň tak pohnuta. že cítila touhu k nohám
Ježíšovým se vrhnouti, svých hříchů želeti a se polepšiti:
Milost pomáhající milí její pohnula. Této pohnutky ona po—
slouchá a činí pevný úmysl se polepšiti, oplakává své hříchy,
ano ona za přítomnosti všech hostí padá k nohám ]ežíšovým,
jemu slzami pokání nohy smáčí a žije na to život plný sva
tého života. Milost pomáhající porz'lz'la vůli její, by vytrvala
v dobrém.
Yorďegypíxbý. Milostí pomáhající or:/ízen, poznává jak hrozný
jest hřích, k němuž jej manželka Putifarova svádí. Milostí
lmut, odporoval svůdkyni; milostí pak porz'lněn usmyslil si
i nadále odporovati a v předsevzetí svém vytrval.

2. Milost pomáhající dodává dobrým skutkům ceny
nadpřirozené, t. j. jenom ony dobré skutky, které za
pomoci (působení) milosti pomáhající vykonány jsou,
mají před Bohem tu cenu, že nám k spáse slouží,
nebe získati pomáhají, anebo nám také zároveň pro
nebe zvláštní zásluhy zjednávají.
Království nebeské, naše věčná spása, jest něco nadpřiro
zeného. Nadpřirozené dobro může opětně jen skrze nadpřiro
zenou sílu zjednáno býti. Nadpřirozenou však sílu dává nám
Bůh skrze milost. Jenom ony skutky, které pomocí této nad
přirozené milosti konány jsou, mají nadpřirozenou cenu a
slouží k našemu spasení, ku zjednání si království nebeského.
Všecky dobré skutky, vykonané bez milosti, jsou skutky při
rozené, nemající ceny pro nebe. „Ve že byo/zamdortatcčnz' byli,
my.rlz'tz' něco (dobré/zo) .rami ze .rebe, jakožto samí ze rebe, ale

dortatečnort naše jert z Boka.: (II. Kor. 3, S.) Proto teprve
milost uděluje dobrým skutkům ceny nadpřirozené.

5| .Je-Ii milosti pomáhající člověku třeba?
O?

Milostí pomáhající je člověku ke každému dobrému
skutku třeba: hříšníku, by se k Bohu obra'tz'l; spra
vedlivému, by 'o milosti posoéoující setrval a skutky
záslužné konal.
'
Milostí pomáhající jest člověku ke každému dobrému
skutku třeba, t. j. bez pomoci milosti pomáhající ne—
může člověk žádného dobrého skutku (nadpřirozeného)
vykonati. Ani nejmenší nemůže bez milosti pomáhající
ku svému spasení učiniti (ani mysliti, ani chtíti, ani
něco začítí, pokračovati v tom a tím méně to do
konati.)
Pán Ježíš nepraví, beze mne můžete jen málo anebo jen

něco atd. činiti, nýbrž praví výslovně:

»Beze mne nemzZzete

ničeho učiniti.: (Jan 15, 5), t. j. tolik, jako bez mé pomoci
(milosti pomáhající) nemůžete docela nic (nadpřirozené) do
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brého, nic, co by cenu mělo pro život věčný chtíti anebo
dokonati. Skrze své přirozené síly může sice člověk některé
přirozeně dobré skutky konati, na př. může poslušen býti,
almužnu udělovati, šetrným býti atd. Ale ku spasení svému
neboli pro nebe nemůže bez milosti pomáhající nic učiniti.

Milosti pomáhající jest třeba hříšnz'ku, aby se k Bohu
obrátil, t. j., aby hříchy své dobře poznal, jich litoval,
z nich se vyznával a život svůj polepšil. 1)
Milosti pomáhající je třeba spravedlioe'mu, by v mi
losti posvéoujíoí setrval, t. j. posvěcující milost těžkým
hříchem neztratil, nýbrž ji zachoval a tak dítkem Božím
zůstal; a aby záslužné skutky konal, t. j. ony skutky,
jimiž si odměnu v nebi vydobyl. »Tvrdil—líby kdo, že
ospravedlněný bez zvláštní pomoci Boží ?) dosažené
spravedlností vytrvati může, aneb že s pomocí tou se—
trvati nemůže, budiž z církve vyloučen.: (Trid. ses. VI.
can. 22.)
Podobenství o vinném kmeni. 'xffalz'o ratolest nemůže ne'sti
ovoce sama od sebe, nezůstane-lí při kmeni: tak ani vy. leč zů
stanete ve mně. _?a'fjsem vinný kmen, vy jste ratolesti; kdo zů
stáva“ ve mně, a já o něm, ten nese ovoce mnohé: nebo beze mne
nemůžete ničeho učiniti.: (]an 15, 4. 5.)

So. Augustin praví: »jako oko tělesné ničeho nemůže vi
děti, byť zcela zdrávo bylo, není-li září světla podporováno,
tak ani člověk již ospravedlněný nemůže spravedlivě živ býti,
jestliže věčným spravedlnosti svědkem nejsvětějšího Boha
podporován není.:

*5l7. Zda-Ii Bůh uděluje každému člověku milost napomá

hající?

Bůh uděluje každému člověku milost napomáhající,
které potřebuje, by spasen byl; nebot' Bůh »chce, aby

všichni lidé spasení byli a ku pozna'ní pravdy přišli.:
(I. k Tim. 2, 4.)

Bůh uděluje každému člověku milost pomáhající,
které potřebuje, by spasen byl, t. j. hříšníku iospra
dlněnému, neboť »Bůh nechce smrti bezbožného, nýbrž
aby se odvrátil od své cesty a živ byl.: (Ezech. 33, II.)
Poněvadž Bůh »ohce.aby všichni spasení byli, uděluje
také každému tolik milosti, kolik ku spasení potřebuje.:
Bůh ovšem předvídá, kdo s milostí jeho spolupůso
') Církev zavrhla učení Pelagiooo, že by člověk i bez nadpři
rozené milosti Boží, jsa toliko povzbuzován učením a příkladem
Ježíše Krista, pouhými silami své přirozenosti schopen byl konati
skutky nadpřirozené dobré a k životu věčnému záslužné.
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biti bude až do konce; ustanovil se tedy věčným
úradkem na tom, dáti jim také potřebnou milost
k dosažení spásy. Avšak nejen těmto předzvěděným a
předurčeným udílí Bůh milost, ale také itěm, o nichž
ví, že zavržení budou, poněvadž s ní nebudou spolu
působiti, aneb až do konce v ní nesetrvají, nýbrž
v hříchu smrtelném zemrou.
Co míry se týče, v jaké Bůh milost pomáhající
udílí, dlužno říci, že míra tato jest nestejná, jednomu
více, druhému méně, ale každému dle své vůle. Pravdu
tuto potvrdil Kristus, když pravil: »Běda tobě, Koro
zaim, běda tobě. Betsaido : nebo kdyby v Tyru a Sí
donu činění byli divove', kteříž činění jsou u vás, da'vno
by byli v žíni a v popelipoka'ní činili. Ale všakpravím
vám. Týru a Szdonu lelzčeji bude v den soudný, nežli
va'mc (Mat. 11,21. 22.) Dává nám pak Bůh tím více
milosti, čím věrněji udělené již nám milosti použí
váme, čím více se snažíme přikázání jeho plníti a čím
důvěrněji o tuto milost prosíme. »Proste, a bude vám
da'no; hledejte a naleznete. ?estliže tedy vy, zlí jsouce,
umíte dobre' dary dávati synům svým; čím více Otec
váš nebeský da' due/za dobre'lzo těm, kteříž lzo prosíPc
(Luk. 11, 9. 13.)

*5I8. Působí-li milost. sama naše spasení?
Milost sama nepůsobí našeho spasení, poněvadž na's
nenutí, nýbrž jen podporuje; proto nesmíme milosti od
pírati, nýbrž musíme ji ochotněpřijímali a s ní věrně
spolupůsobiti.

Milost sama nepůsobí naše/zo spasení, t. j. ačkoli
všechněm lidem se dostatečné milosti od Boha do
stává, přece všickni spasení nedojdou, poněvadž udě
lených milostí nepožívají a jim odporují. Že člověk
milost Boží přijímati a s ní věrně spolupůsobiti má,
plyne z těchto slov Spasitelových: »fřerusale'me, ?e
rusale'me, kterýž zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteříž
k tobě posláni jsou: kolikrát jsem chtěl skroma'žditi
syny tve', jako slepice shromažďuje pod křídla kuřátka,
a nechtěl jsic (Mat. 23, 25.), jakož i ze slov:

»Napo—

mínáme vás, abyste nepřijímali milosti Boží nadarmo.:
(II. Kor. 6, l.) »Aj stojím u dveří a tluku; jestliže
kdo uslyší klas můj a otevře mi dve'ře, vejdut' k němu,
a budu s ním večeřeti a on se mnou.: (Zjev. 3, ZO.)
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Proto nesmíme milosti odpz'mzi, t. j. nesmíme se jí
na odpor stavěti, nesmíme jí neposlouchati, chceme-li
blaženosti nebeské dosáhnouti.
Kra—tu: Pa'n vylíčil působení milosti Boží na lidi a odpí
rání této milosti následujícím podobenstvím. »Podobno jest
království nebeské králi, kterýž učinil svatbu synu svému.
I poslal služebníky své, aby povolali pozvaných na svatbu.
Ale tito nechtěli přijíti. Opět poslal jiné služebníky, řka: Po
vězte pozvaným: Oběd připravil jsem, všecko jest hotovo;
pojdtež tedy na svatbu! Ale oni nedbali a odešli po zamě
stnání svém, jiný do dvoru svého, a jiný po kupectví svém.
Ostatní pak, zjímavše služebníky, bili i zabili je. Uslyšev to
král, rozhněval se a poslal vojska svá, aby vražedníky ty za
hubili a město jejich zapálili. Tehdy řekl služebníkům svým:
Svatba zajisté hotova jest; ale kteří pozváni byli, nebyli hodni.
Protož jděte na veřejné cesty a kteréžkoli naleznete, pozvete
na svatbu! Služebníci tak učinili, a naplněno jest večeřadlo
hodovníky. I vešel tam král, aby pohleděl na hodovníky.
Uzřev pak tam člověka neoděného rouchem svatebním i řekl
jemu: Příteli, kteraks sem vešel. nemaje roucha svatebního?
A on oněměl. Řekl pak král služebníkům svým: Svážíce ruce
jeho i nohy uvrzte jej do temnosti zevnitřní; tamť bude pláč
a skřipění zubů.:

Svatební hostina značí blaženost nebeskou. Roucho
svatební, jež hostitel každému dával, kdo k němu
přišel, značí milost Boží. Kdo neměl roucha svatebního,
vyvržen byl do tmavé noci: kdo nemá milosti Boží,
nemůže přijíti do nebe.
Odpor proti milosti Boží vede do záhuby.
Příklady: Kain odporoval milosti, když láskyplným napo—
menutím Božím povrhl a srdce své proti Bohu zatvrdil. Bůh
napomínal jej, aby nenávist a zlost v sobě utlumil, těmito
slovy: »Přemoz zlou žádost a panuj nad ní!: (Volání (půrobem')
mz'lortz'JKain, však neuposlechl Hospodina, nýbrž choval zá
vist a hněv v srdci svém, až stal se bratrovrahem. I řekl
Hospodin ku Kainovi : »Kde jest Abel, bratr tvůj ? atd. (Volání
milortz). Kain nedbá tohoto volání milosti Boží, nýbrž drze lže
a vzdoruje, místo, aby s lítostí ke zločinu svému se přiznal.
Konečně vyslovuje nad ním Bůh trest (volání milortz'), a Kain
zoufá nad milosrdenstvím Božím. —
Tak nám propůjčuje Bůh láskyplně milost svou; avšak
nika/to nenutí, nýbrž ponechává člověku svobodnou vůli, zda ji
chce užití či jí odporovati.
Farao, pyšný král egyptský, odpíral milosti, která na něj
skrze slova Mojžíšova, skrze zázraky. jež před ním učinil, pů
sobila. Nedbal na výstrahy Hospodinovy, tak že se stal za—
tvrzelým. Obyvatelé měrta Nazaretu protivili se milosti Boží a
připravili se tím o spásu. Když totiž Pán Ježíš v Nazaretu
v synagoze kázal, divili se rozumnosti, kterouž na jevordával
v otázkách a v odpovědech svých: (Milost mocně na ně pů—
sobilal) Avšak oni neuvěřili slovům jeho, nýbrž pravili: >]est
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sice pln moudrosti a zázraků, ale není-li to syn tesařůvře
Odparoua/z'

milos—ti. —- _7'z'da'šodpíral

milosti

Boží, když Spa

sitel pravil: »Příteli, nač jsi přišel? ]idáši! políbením zrazuješ
Syna člověka?: Pán ]ežíš chtěl těmito láskyplnými slovy
srdcem ]idášovým hnouti a k lítosti jej přiměti. Jidáš neupo
slechl.— Latr na levici a j.

Abychom spasení došli, musíme s milostí spolu
působiti, t. j. to konati, k čemu nás milost nabádá.
Sv. Auguxtin praví: »Ten, kterýž tě stvořil bez tebe, neo—
spravedlní tě bez tebe; stvořil tě, o tom nevědoucího, &
ospravedlní tě jen budeš-li chtíti.c

Kdyby v člověku jedině milost Boží působila, ne—
mohl by sobě člověk získati nižádné zásluhy.
Příklad: Člověk spadl do hluboké prohlubně a nemůže svou
vlastní silou se dostati ven. jestli se někdo nad ním smiluje
& podá mu lano, může je uchopiti a z prohlubně se vyšplhati_
Patrno, že je zachráněn i svým spolupůsobením. Když však
nešťastník lana se nechopí, dojista zahyne.
Podobně se to má s milostí. Bůh nám dává milost; naší
povinností jest, bychom s ní spolupůsobili, a tak se domůžeme
jen spásy.
Krásný příklad kterak s milostí Boží máme spolupůsobiti,
dal nám Pán Ježíš v podobenství o ltřz'zma'c/t: »Budeť o soudném

dni tak, jako kdyby člověk urozený, jdu na cestu, povolal
služebníku svých & rozdal jim statek svůj. I dal jednomu pět
hřiven, a jinému pak dvě a jinému jednu, každému podle
zvláštní schopnosti, a odešel. Odešel pak i ten, kterýž
vzal pět hřiven, a těžil jimi. I získal jiných pět. Též i ten,
kterýž vzal dvě, získal jiné dvě. Ale ten, kterýž vzal jednu,
odešel, zakopal ji v zemi a skryl peníze pána svého. Po
mnohém pak čase přišel pán služebníků těch a učinil počet
s nimi. A přistoupiv ten, kterýž byl vzal pět hřiven, podal
jest jiných pět hřiven řka: »Pane, pět hřiven dal jsi mi, aj.
jiných pět nad to získal jsem.: — ekl mu pán jeho: »Tot
dobře, služebníče dobrý a věrný; že jsi nad málem byl věrn ,
nad mnohem tě ustanovim: vejdiž v radost pána svého.: P i
stoupiv pak i ten, kterýž byl dvě hřivny vzal, řekl: »Pane,
dvě hřivny jsi mi dal; a jiné dvě získal jsem.: Řekl mu pán
jeho: »Toť dobře, služebníče dobrý a věrný; že jsi nad málem
byl věrný, nad mnohem tě ustanovim: vejdiž v-radost pána
svéholc Přistoupiv potom i ten, kterýž byl vzal jednu hřivnu,
řekl: »Pane, vím, že jsi člověk přísný: žneš, kde jsi nerozsíval,
a sbíráš, kde jsi nerozsíval: iboje se. odešel a skryl jsem
hřivnu tvou v zemi; aj, tu máš, co tvého jest.: A odpovídaje
pán jeho, řekl jemu: »Služebníče zlý a lenivý, věděl jsi, že
žnu, kde jsem nerozsíval, a sbírám, kde jsem nerozsíval; protož
měl jsi peníze mé dáti penězoměncům: & já přijda byl bych
vzal, což mého jest s užitkem. Vezmětež tedy od něho hřivnu
a dejte tomu, kterýž má deset hřiven: nebo každému majícímu
bude dáno a bude hojně míti: tomu pak, který nemá (nema
jetnému), i co se zdá, že by měl, odňato bude. A neužitečného
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služebníka uvrzte do temností zevnitřních: tamť bude pláč a
skřípění zubů a — Podobenství o rozse'vae'z.— S milostí spolu

působili: Samuel, pastýři betlémští, mudrci od východu

5I9. Co je milost posvěcující?
Milost posvěcující je nadpřirozena', duši trvale pro—
půjčena' milost, která nám nový, nadpřirozený život
uděluje.

Milost posvěcující jest nadpřirozena' milost, t. j. dar
s nebe a pro nebe, dar, kterého člověk ani od přiro
zenosti nemá, ani nabýti anebo zjednati si nemůže.
Milost tato se propůjčuje duši, a proto se nazývá
vnitřní,- propůjčuje—
_ daruje. -—Uděluje se duši trvale,
t. j. na tak dlouho se duši uděluje, pokavad se jí
člověk hříchem těžkým nestane nehodným.
V písmě sv. se propůjčení milosti posvěcující zjevně nazývá
znovuzrození. Pán ježíš pravil: »íNenarodzli se kdo z vody a
Due/za sv., nemůže vejiti do kralovstvi nebeské/zo.. (jan 3, S.)

Milost posvěcující nám uděluje nový, nadpřirozený
život, t. j. ten, který činí člověka schopným blaženosti
věčné dojíti.
Člověk, který má posvěcující milost Boží, má dvojí život:
pro tento svět, a pro nebe. Prvý způsobuje Bůh skrze rodiče,
druhý však skrze milost svou, onen je přirozený a záleží ve
spojení těla s duší, tento nadpřirozený a spočívá ve spojení
duše s Bohem skrze posvěcující milost Boží. Pán ]ežíš pravil:
»Ya't'jsem vinný kmen,vyjste ratolesti. kdo zůstává ve mně, a ja
v něm, ten nese ovoee mno/ze': nebo óeze mne

nemůžete

nz'e'e/zo

učiniti. ?estliže kdo ve mně nezůstane, vyvržen bude ven jako ra
tolest, i asc/ine, a seberou jej, a uvrhnou na oken, a lioří.: (Jan
15, 5, 6.l Tím chtěl říci Pán ježíš: Udělením milosti posvěcu
jící (kdo se v milosti posvěcující nalézá) spojuje se duše tak
úzce se mnou. jako ratolest s vinným kmenem, -z něhož vy

růstá a s nímž spojena jest. jako ratolest s vinným kmenem
spojená na životu vinného kmenu podíl béře, ba když on
usýchá i ona usýchá, a když on roste i ona živa jest, — tak
má podíl i duše, která se mnou milostí posvěcující spojena
jest, na mém životě; ona žije nadpřirozený, v pravdě božský
život. jestli však se ratolest od kmenu oddělí, nemá podílu
na životě vinného kmenu — uschne. Podobně duše, milosti
posvěcující zbavená, nemůže více žíti pro nebe, jest pro nebe
mrtva.

520. Kterak nám uděluje milost posvěcující nový, nadpři
rozený život?
Milost posvěcující uděluje na'm nový, nadpřirozený
život tím, že nás ospravedlňuje, to jest, že nás:
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]. ode všech těžkých hříchův očišťuje, posvécnje a Bohu

milými činí;
. ze stavu otroctví h nadpřirozené důstojnosti a'z'tehBožích
a dědiců království nebeského povznáší;
.W schopnými činí, pro nebe záslužné skutky konati.
N

Ad 1. Milost posvěcující očistu/'e nás ode všech
těžkých hříchů tak, že ani nejmenší stopy po nich
v duši nezůstává. »Obmyti jste,: praví sv. Pavel (I. Kor.
6, II.), t. j. jste hříchu úplně prosti. — Milost posvě—
cující dále nás posvěcuje a Bohu milými činí, t. j. tím,
že nás od hříchů těžkých očisťuje, činí nás svatými
a tím i Bohu milými. »Obnzyti jste, posvěceni jste ve

jine'nuvPa'na našeho ýežz'še Krista,a (I. Kor. 6, II.)
t. j.: jste nejen od hříchů očištěni, nýbrž i zároveň
posvěcení, a tím Bohu milí. — Oba tyto úkony, jež
působí posvěcující milost Boží, označuje sv. Pavel
slovem »ospravedlňovati . .
Příklad tohoto ospravedlnění spatřují sv. Otcové v očištění od

malomocenství Naamana, bohatého a statečného vojevůdce
syrského. Naaman se urnyl k rozkazu proroka Elisea v řece
jordánu sedmkráte a byl očištěn od malomocenství, & uzdra—
ven. Byl jako znovuzrozen. Podobně jest i ospravedlněná
duše zcela změněna a přetvořena; člověk jest novým stvořením.

Ad 2. Milost posvěcující nás povznáší ze stavu
otroctví k nadpřirozené důstojnosti díteh Božích, t. j.
skrze milost posvěcující dostáváme k přirozenému
našemu životu ještě život nadpřirozený, jimž se stá
váme dítkami Božími.
Skrze život přirozený jsme toliko přirozenými a'z'thamiBožími,
a proto služebníky Božími, jako jiní tvorové, právě tak jako
oni k tomu stvořeni, abychom Boha oslavovali.
Dále jsme hříšníci,- hříchy upadli jsme do nejhoršího otroctví,
t. j. dablova, jemuž hříšníci slouží.

»Kda c'im' hřích, služebník

jest hříchu.: (jan 8, 34.) Z tohoto otroctví vysvobozuje nás po
svěcující milost Boží, ba ona nás povyšuje k důstojnosti dite/ě
Božích, t. j. působí, že jsme a tudíž se nazývati smíme dítkami
Božími. Písmo sv. praví, že skrze milost posvěcující »zrozeni
jsme z Boha: a proto se dítkami Božími nejen nazývati smíme,
nýbrž i skutečně jsme. A jako dítky mívají podíl na přiro
zenosti, důstojnosti a majetku rodiču, podobně máme podíl
skrze milost posvěcující na božské přirozenosti. Milostí po
svěcující béře podílu duše lidská zázračným způsobem vjz'ste'm
smyslu na jeho vlastní, božské přirozenosti, a roto i na jeho
óožshém životu, a tím člověk ve zcela nový, duvěrnějši poměr
k Bohu vstupuje. Člověk se stává skrze milost posvěcující
dítkem Božím, a Bůh jeho otcem. Ajsme-li opatření touto mi
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losti, pak nevzhlédáme k Bohu toliko jakožto našemu Pánu,
nýbrž svému láskyplnému otci. Smíme pak volati k němu:
»Otče náš, jenž jsi na nebesích./<

Posvěcující milost Boží povznáší nás k důstojnosti
dědiců království nebeského, t.j ona působí, že máme
právo na nebe, a že se nám blaženosti nebeské jistě
dostane, budeme-li jako dítky Boží žíti. — Děti mají
právo na statky otcovy ——tedy my, jako dítky Boží,
na majetek Boha, t. j. nebe.
Ad 3. Posoěoujz'oz' milost schopnými nds činí, pro
nebe zdsluz'ne' skutky konati, t. j. působí, že člověk

jest s to takové skutky konati, jimiž si zasluhuje nebe,
skutky, jež Bůh nadpřirozenými dary odměniti přiv
slíbil a za něž také odměnu v nebi očekávati může.
Duše lidská zůstane i po obdržení milosti posvěcující duší
lidskou; ale skrze milost posvěcující jest duše lidska jakoby
přeměněna, nekonečně okrášlená a nebeským jasem ozářena.
Železo, i když ohněm bylo rozžhaveno, zůstává železem. Avšak
od ohně obdrželo světlo, teplo a krásný lesk. A jest ohněm
tak proniknuto, že se zdá, jakoby oheň a železo jedno byly.
Podobně se to má s duší lidskou, když jest milostí posvěcující
opatřena, jest jí cele proniknuta a ozářena, dostává nebeskou
krásu, která celé její bytí proniká a je přeměňuje a sílu a
a schopnost jí dává, skutky záslužné pro nebe konati. — Když
Bůh jedenkráte tuto krásu so. Kateřině ze Sieny zjevil, líbala
šlepěje těch, kteří hříšníky k získání milosti posvěcující na
bádají, a všecka unesena pravila ku svému zpovědníku:
»O, kdybyste, duchovní otče, byl spatřil krásu duše, která jest
milostí posvěcující opatřena, jistě byste neváhal třeba tisíckráte
smrti vstříc jíti, než abyste dovolil, aby jedna jediná o ni při
pravena byla.: Proto svatí a světice Boží nešetřili ani bohat
ství, ani těla svého, naopak rádi vše obětovali, aby jen milost
posvěcující zachovali.
My obdrželi jsme milost posvěcující na křtu svatém. Při
činili jsme se abychom ji zachovali.> Pamatujme, že ona jest
svatebním rouchem, bez něhož nikdo nemůže účast bráti na
radostech nebeských. (Mat. 22, 1—14.)

52. Jak dlouho zůstává milost posvěcující v duši člověka?
Milost posvěcující zůstává v duši člověkatak dlouho,
dokud se smrtelného lzřie/zu nedopusti.

Kdo byl milostí posvěcující obdařen, má se vše
možně přičiniti, aby ji zachoval až do smrti; nebot
ona jest svatebním rouchem, jímž člověk přioděn,
může vejíti do blaženosti nebeské.
Milost posvěcující člověk ztrácí smrtelným hříchem.
Proto napomíná so. Pavel: »Kdo stojíš, hled; abys ne
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padl.a (I. Kor. 10, 12.) A dále: »?estliže kdo ve mně
nezůstane, uvržen bude ven jako ratolest, i us.:hne.<
(jan 15, 6.) Sněm pak Tridentský ') praví, že Bůh
nám posvěcujíci milost odnímá a opouští nás, když
my jej Opouštíme. »Nebo Bůh těch, jež milostí svou
jednou ospravedlnil, neopouští, leč by dříve sám od
nich opnštěn byl.: Výstražným příkladem jsou nám
prarodiče, David, Šalomoun, sv. Petr a j.
Všednim hříchem, byť jich počet byl sebe větší, se milost
posvěcující neztrácí, nýbrž umenšuje a zneuctívá. Podobá se
v tomto případě zlaté kouli, která je prachem a blátem po
kryta. Zlato zůstane zlatem a neztrácí ničeho na své ceně,
avšak jest zaprášeno. Avšak — jak 53. Tomáš praví, —-lehké

hříchy seslabují působnost milosti, překáží jí v jejím vzrůstu a
připravují tak její úplnou ztrátu.

522. Čím se milost posvěcujíci uděluje a rozmnožuje?
Milost posvěcující se uděluje a rozmnožuje hlavně
svatými sva'tostmi.
Nově uděluje se nám milost posvěcující z pravidla
svatými svátostmi křtu a pokání; mimořádně doko
nalou láskou nebo dokonalou lítostí, kteráž vždy touhu
po přijetí sv. svátosti v sobě zavírá. Rozmnožuje se
milost každou z ostatních sv. svátostí a každým do
brým skutkem.
Má-li milost tak velikou cenu, snažme se, bychom ji ne
toliko zachovali sobě, nýbrž abychom si ji rozmnožili častějším
přijímáním sv. svátosti pokání a nejsv. svátosti oltářní, mo—
dlitbou a dobrými skutky. Čím větší bude milost Boží zde na
zemi, tím větší bude oslava naše v nebi. Pamatujte dobře
slova katechismu, jež zní:

Naučení Pros Boha denně za milost pomáhající a
věrně s ní spolupůsobiž! Zachovej si milost posvěcujíeí;
ma'š-li tuto, bohat jsi a šťasten; nemáš-li te'to, ohud
jsi a nešťasten. Neboj se tudíž ve svě-tě ničeho tak,
jako ztra'ty milosti posvěcujíeí, milost posvěcujz'cí'je
rouchem svatebním, bez kterého ni/zdo k hostině ne
beshe' nebude připuštěn. (Mat. 22.)
') Sess. VI., c. 11.
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Oddělení druhé.

0 svátostech vůbec.
Přechod. Kdo chce dojíti života věčného, musí zachovávati
přikázání Boží. Abychom pak přikázání Boží náležitě plniti
mohli, potřebí nám milosti Boží. A této potřebné milosti do
sáhneme oněmi prostředky, jež Pán ježíš k tomu ustanovil.
Z nich nejpřednější jsou JZI.:vátasti. O nich jedná katechismus
v 2. a 3. částce tohoto dílu.
Druhá částka jedná o wa'tartec/z vůbec, t. j. učí nás o tom,
co všem svátostem jest společno, a co křesťan o všech svá
tostech pamatovati má.

523. Co jest svátost?
Svátost jest viditelné a působivě znamenz'neviditelne"
milosti, kteréž od ýežzíše Krista k našemu powěcenz
ustanoveno jest.
.
V následujícím jednotlivé tyto pojmy se vysvětlují.

524. Kolik části náleži ke každé svátosti?
Ke každé svátosti náležejí tři části:
. viditelně a působivě znameni;
neviditelná nebo vnitřní milost;
. ustanoveni od ?ežz'še Krista.

cote:—

Znamenz'm rozumíme vše, co něco jiného naznačuje,
k něčemu jinému poukazuje, nebo na něco jiného
upozorňuje.
Znamení jsou rozdílná; některá isou přirozená, jako dým je
znamením ohně. O jiných lidé se umluvili, aby jim určitou věc
znamenala, na př.: venku na domě pověšená tabulka vyzna
menává, že vnitř v domě se něco prodává, neb nějaký řemesl
ník obývá.
Všechna znamení, ať jsou přirozená aneb z ustanovení
lidského, chápeme zrakem aneb sluchem. Tak na př. znamení
“někomu dané praporcem, chápeme zrakem, zvuk trubky a
bubnův postřehujeme sluchem.

Svátost jest také znamení, ale takové, které sám Bůh
ustanovil a jemuž takovou moc a sílu propůjčil, že
netoliko 'něco naznačuje, vyznamenává, nýbrž skutečně
to, co naznačuje, také působí. Proto se nazývá svátost
znamení působivé.
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525. Proč se jmenuje svátost »viditelnéc znameni?
Svátost se jmenuje »vidz'telne'a znamení, protože,
vnitřní milost zevně naznačuje.
»Vz'dz'telnýcznamená zde to, co smysly (zrakem, sluchem
atd.) postřehnouti můžeme.

Vidíte/ne' znamení naznačuje vnitřní milost zevně,
t. j. v každé svátosti se něco děje, co zevně pozoru
jeme, t. j. vidíme, slyšíme atd., a toto znamení upozor
ňuje nás na neviditelnou milost, která se duši tou
svátostí udílí.
Tak na př. při křtu lije kněf. vodu na hlavu a říká slova:
>7a' te' křtz'm ve jme'nu Otee, z“Syna, z“Duc/za svatí/to.:

Zde jest

tedy lití vody, jež vidíme, a slovo, jež slyšíme, vz'dz'telne'zna

mení, které naznačuje očištění duše od hříchův.
Podobně se to má i u ostatních svátostí. Při svátosti biřmo—
vání vidíme vzkládání rukou biskupových a mazání svatým
křižmem a slyšíme jistá slova. To vše jest znamením, že duši
se uděluje zvláštní posila, aby křesťan víru svou vyznával a dle
ní živ byl atd.

Viditelné znamení při svátostech skládá se ze dvou
'částí: 1. z věcí a úkonu, jež smysly znamenati můžeme
(materia); a 2. z předepsaných slov, která při úkonu
jsou pronášeua (forma).
Taková znamení, která lze viděti nebo slyšeti aneb
vůbec některým smyslem pozorovati, jmenujeme zna
mení zevně/ší. Ono není uvnitř, není v nás, nýbrž
mimo nás — venku či zevně. Má-li někdo na klobouku
černou pásku jakožto znamení smutku, jest ji viděti —
jest to zevnějšz' znamení.
Kristus Pán prokázal nám velikou milost, že při svátostech
ustanovil viditelná znamení. Mohl nás ovšem i bez viditelných
znamení posvětiti, ale jemu se to zlíbilo, aby všechny milosti
ne jinak než skrze tato viditelná znamení na nás docházel .
SZ!—Ían Zlatou'ytý praví:
»Kdyby: pou/tý due/z byl, byl by Buh
toběnete'lesne',tojert duchovní a neviditelné dary udělit; poněvadž
pak duše tva' : tělem :pojena jext, da'va' tobe' .rve'milortz' pod zna
mením tělesným a čitelným-: ') Dále ustanovil je proto, abychom,

jsouce povzbuzeni touto zevnitřní věcí, tím pevněji věřili, a
tím mocněji ujištění byli, že se nám milost uděluje. Kající
Magdaleně
Pán JežíšVíra
hříchy.
Kdybyspasenu
jí nebylučinila.
řekl:
»O pouštějí odpustil
se ti hříchové.
tvá »tebejdi v poko'ih — kterak by to byla poznala?
A tak vubec, nikdo by nevěděl, zda milost Boží obdržel,
kdyby mu to Pán Bůh nějak nedal na jevo; a proto byl by
-skoro stále ve strachu, že nebude spasen, zvláště, když spáchal
1) Hom. 83. in Math. ad popul. Antioch.
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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těžký hřích. Jmenovitě na smrtelné posteli znepokojovala by
ho myšlenka: »jak mi bude po smrti, zemru-li bez milosti!< —
Konečně proto, aby byla jako hesla křesťanská, kteráž by
k rozeznání věřících od nevěřících sloužila. )

526. Proč se jmenuje svátost »působivéc znamení?
Svátost sejmenuje »působz'zve'c
znamení, protože vnitřní
milost nejen naznačuje, nýbrž i působí.

(Viz předešlou otázku!)
Když byli židé na poušti již čtyřicátý rok, reptali proti
Bohu a Mojžíšovi, že ustavičně po poušti sem tam chodili.
Proto poslal na ně Hospodin jedovaté hady, jejichžto uštknutí
pálilo jako oheň. Vida to lid, litoval svého hříchu a prosil
Mojžíše, aby přimlouval se za něj u Boha. Mojžíš vyhověl
prosbám lidu, a když modlil se za lid, řekl jemu Hospodin:
»Udělej hada měděného a vyzdvihni ho na hůl; kdož by.
uštknut jsa, pohleděl na něho, živ budelc Mojžíš učinil tak a
všickni, kdož uštknutí jsouce, na měděného hada pohlédli,
uzdravení byli.

Měděný had předobrazova! Krista Pána a spolu
působil uzdravení. Bylo to tedy znamení, které něco
působilo.
Podobným znamením jest i svátost. ]est také zna—
mením, které působí, že se člověku uděluje milost.
Jako měděný had na poušti působil uzdravení, tak
svátost působí milost
Mezisvátostmí ajinými posvátnými znameními, jako obrazy
svatých, křížem atd., jest velký rozdíl. Neboť tato nám předmět,
jejž vyobrazují, toliko živě před oči staví; svátosti pak milost,
již představují, nejen naznačují, nýbrž zároveň působí. Jsou
tedy svátosti nejen něco naznačujícími, nýbrž též působivými
či účinnými.

527. Odkud maji svátosti moc, působiti milost?
Moc, působiti milost, mají svátostí od Yežz'šeKrista,
který je ustanovil.

Poněvadž Pán Ježíš sv. svátosti ustanovil, on to byl,
který viditelným znamením propůjčil moc, aby nám
neviditelnou milost, kterou nám svou smrtí vydobyl,
propůjčovaly nebo rozmnožovaly nebo zvláštní milost
udělovaly. On spojil udílení milosti posvěcující sjistými
') ]irsík, Pop. dog. p. 318.
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znameními, tak že vždy, kdykoli se řádné znamení
koná, milost Boží dUŠl se uděluje.
Moc svoji obdržely sv. svátosti od Pána Ježíše, proto ne
závisí jich působení od toho, který je udělujv. Ikdyby rozda
vatel svátostí nebyl v posvěcující milostí Boží, tu by sice při
udělování jich těžce hřešil, avšak, má-li jen vůli, a při tom
vše tak činí, jak to církev ustanovila, vždy udílí se milost po
svěcující. Jako platí peníz, i když špinavou rukou se podává,

tak
uděluje
se svátostí
i když
je ten,
svátostí
přisluhuje.
Svatýmilost,
Auguxtin
praví:hříšný
') 'z'da'š
křtil kterýž
a od
ne'/topokřtěni nebyli již více křtěmf. Předchůdce Páně, „malý 71212
křtil také, ale od než/topokřtění opět byli křtěm'. Nebyli opět
křtěm' om'no, poněvadž to byl křert Krz'xtůo, kterýmž křtil Yiddš;
křtěm' óylz' opět tito, one'oadž to byl křext fanůo. Protož předčí
kr'eJ-t„Kristův křert amžo, byt' :" 71'dzz'š
jej byl uděloval.: Světský

úředník sebe špatnější úplně a platně provádí císařské zákony.
Protož když Petr křtí, křtí sám Pán ]ežíš; když Pavel biřmuje,
biřmuje sám Spasitel, a. tak se to má i s ostatními svátostmi.

Pravdě té učí zřejmě sv., Pavel slovy:

zale'oal: ale Bůh dal zrárt.

r_7a'j.vem .řtzjoz'l,Apollo

Proto ani ten, kdož „štěpu/'e,jeJ't

něco, ani ten, kdož zalc'z'd (to fat,

kdož zcwzz'tr'm', ;myrlzz .ro do

týkající čin kondj: ale Bůh, kterýž zrůrt dává (to jat, jel/až moc
a Jih: všecko primát.)- (1. kor. 3, 6. 7.)

Sv. svátosti ustanovil Pán Ježíš k našemu posvěcení.

528. Kterak nás svátosti posvěcuji?
Svátosti 'na's posvěcujz' tím:
. že nám powěcujz'cz' milost bud' udělují nebo ji v nás
rozmnožují;
_
že nám každá svátost uděluje ještě zvláštní mz/ostz.

_[Qi—A

Ad 1. Svátosti nás posvěcují tím, že nám posvěcu
jící milost, které jsme ještě neměli, buď ponejprv
udělují, (křest), anebo rozmnožují, t. j. působí, že po
svěcující milost, kterou jsme již obdrželi, ještě ve větší
míře dosahujeme, tak že jsme světějšími, Pánu Bohu
milejšími, a proto ivětší odměny v nebi doufati můžeme
(biřmování, svátost oltářní, poslední pomazání, svěcení
kněžstva, stav manželský), aneb když byla ztracena,
opět udělují (pokání)
Ad 2. Každá svátost uděluje nám též zvláštní milost,
která jí propůjčena jest; tak na př. dosahují manželé
zvláštní milosti, které pro svůj stav potřebují, aby jako
řádní křesťané žíti mohli skrze svátost stavu manžela
ského, kněží skrze svátost svěcení kněžstva atd. —
1) Contra Donat. lib. 5. in evang. s. Joann.
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V každé svátosti má posvěcující milost svůj zvláštní
ráz, a to ve křtu sv. znovuzrozující, v biřmování po—
silující, ve svátosti oltářní živící, v pokání s Bohem

smiřující, v pomazání nemocných uzdravující, ve svěcení
kněžstva k úřadu kněžskému uzpůsobující, ve svátosti
manželství spojující.
Jednomu ') studujícímu zemřel otec a matka. Jsa chudý,
neměl, z čeho by se dále vydržoval na studiích. Měl však ně
kolik strýčků. A tu mu dal jeden 5 zl. & snídaně; druhý dal
mu byt a přidal mu 1 zl. Třetí dal mu 2 zl. a postaral se mu
o večeře. Později potřeboval obleku. Tu dal mu čtvrtý strýček
kalhoty, kabát a 3 zl. Když pak po roce měl postoupiti do
vyšší třídy, koupil mu pátý strýček potřebné knihy a dal mu
1 zl. — Každý strýček dal mu tedy peníze — to bylo u kaž
dého — a mimo to dal mu každý ještě něco zvláštního, jeden
to, druhý ono, dle toho, čeho právě potřeboval. Podobně jest
to při svátostech. Každou svátostí se uděluje neb romnožuje
posvěcující milost, ale mimo to nabýváme každou svátosti
ještě zvláštní milosti, pro kterou ta svátost byla ustanovena.

529. Kolik svátosti ustanovil Ježíš Kristus?
ežz'š Kristus ustanovil sedmero svátostí.
Církev so. ustanovila: ") »Praoz'-lz' kdo, že všecky
svátosti nové/zo zákona od Pána naše/zo 7ežz'še Krista:
ustanovený nebyly, neb že jich me'ně neb více jes! než
sedm. neb také, že některá z těch sedmi pravá a do
konalá svátost není, z naší společnosti bud' vyobco—

nan.:

O ustanovení svátosti sv. biřmování, posledního po
mazání a stavu manželského nenalézáme přímých vý
roků Kristových v Písmě sv.; Kristus Pán ustanovil
je nepochybně po svém vzkříšení, když po 40 dnů
sv. apoštolům se zjevoval, a mluvil jim »o království
Božím.: (Skut. ap. 1, 3.)
Jak velikou lásku nám prokázal Pán Ježíš, ustanoviv
pro naše duševní blaho sedmero sv. svátostí! Člověk
nemocný vydává mnohdy mnoho peněz na léky, aby
se zase uzdravil. Naaman Syrský konal dalekou
cestu až do Samaří k proroku Eliseovi a pak až
k Jordánu, aby nabyl zdraví tělesného. Ve svátostech
se nám dostává zdraví duševního. Čím více si jich
máme tedy vážiti a jich ochotně přijímati!
') >Katech. o svátostech:
') Trid. sess. 7. can. 1.

Dr. J. L. Sýkora p. 15.
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530. lak se jmenuje sedmero svátostí?
Sedmero svátostí se jmenuje:
. křest,

. biřmování,
. svátost oltářní,

pokání,
poslední pomazání,
sowewwH

svěcení kněžstvá,
stav manželský.

Pán 1) ]ežíš ustanovil toliko sedm svátostí, ani více
ani méně, jakož jest v životě lidském tolikéž nej
hlavnějších dob, v kterých milosti Boží zvláště potře
bujeme. Na křtu 521.se v Kristu duchovně rodíme;
bz'řmovánz'mse tento život duchovní v nás sílí a utvrzuje;
svátostí Oltářní jakožto pokrmem nebeským se v nás
zachovává; pokánz'm ztracený duchovní život se na
vracuje; posledním pomazánz'm pozůstatky hříchů se
shlazují a duše k poslednímu boji se sílí. Tyto
svátosti jsou ustanoveny pro každého člověka bez
rozdílu stavu. Dvě poslední svátosti ustanoveny jsou'
pro ty, jenž buď do stavu kněžského anebo manžel
ského vstupují; a sice svěcení kněžstva, aby jím po
vždy udržen byl v církvi úřad kněžský; a manželství,
aby zachování pokolení lidského posvěceno bylo.
Svátosti není proto sedm, že číslo 7 je posvátnou
číslicí; nýbrž naopak tato se stala posvátnou skrze
počet svátostí. Ve starém zákoně se s ní setkáváme
častěji. Tak o sedmi dnech mluvíme při stvoření světa;
podobně ustanovil Pán Ježíš k dílu nového stvoření
či našeho spasení sedm svátostí. Před archou stál dle
rozkazu Božího svícen sedmiramenný ze zlata. Sedm
lamp ustavičně hořících, jež byly obrazem sedmi
sv. svátostí.
A že již ve starém zákoně setkáváme se s touto
číslicí, vysvětluje se tím, že starý zákon byl před
obrazem zákona nového.
Sedmero svátostí udělováno v církvi od času Pána
Ježíše; církev řecká, nestoriáni, monofysité atd., kteří
se již ve 4. století oddělili, také uznávají sedmero
sv. svátostí. Avšak Luter toliko tři svátosti uznal:
') Pražský katechismus.
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křest, večeři Páně a pokání (později docela jen dvě:
křest a chléb). Vyznání augsburshe' uznalo tři: křest,
večeři Páně a rozhřešení Kalvín: křest, večeři Páně
a poněkud i vzkládání rukou (svěcení kněžstva).

53. Kterak se svátosti obyčejně rozdělují?
Svátosti se obyčejně rozdělují:
(\)l—l

. na svátosti mrtvých a svátostí živých;
. na takové, jež lze přijmoutí toliko jednou za celý žzvot,
a na takové, jež častěji lze přz'jmontt.
Slovem »mrtvýc a »žz'výc rozumí se zde »duchovně
žz'výc a »dnchovně mrtvý-. —- »Duchovně živý: jest
ten, který jest v posvěcující milosti Boží (nemá těžkého,

smrtelného hříchu) a jehož duše tedy páskou lásky
a přátelství spojena jest t. j. spravedlivý. — »Duchovně
mrtvýw jest ten, kdo není v posvěcující milosti Boží,
má těžký, smrtelný hřích
a jehož duše s Bohem spo
Viv :
jena není, — tedy hrzsnzh.

532. Které svátosti jmenuji se svátosti mrtvých?
Křest a pohání jmenují se svátosti mrtvých.
Křest a pokání ustanovil Pán ježíš k tomu účelu,
aby se jimi lidem nadpřirozený život, posvěcující milost
udělovaly. jsou to svátosti, které Kristus Pán ustanovil
pro duchovně mrtve', t. j. pro hříšníky proto, aby ze
stavu duchovní sm7tz' povstali a nadpřirozeného života
dosáhli.

533. Proč se křest a pokání jmenuji svátosti mrtvých?
Křest a pohání se jmenují svátosti mrtvých, protože
mají moc, duchovně mrtve', to jest hříšníky vzhřísz'tz'
h nadpřirozene'mu životu milostí.

Otázka tato již v předešlém jest vysvětlena.

534. Které svátosti jmenuji se svátosti živých?
Biřmování, svátost oltářní, poslední pomazání, svěcení
kněžstvo a stav manželský se jmenují svátosti žzvých.
Kdo tyto svátosti chce přijati, má se nalézati ve
stavu posvěcující milosti Boží.
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535. Proč se jmenují všecky svátosti kromě křtu a pokání
svátosti živých?
Všeeky svátosti krome“ křtu :: pokání jmenuji se
svátosti živých, protože, kdožje přijímají, nadpřirozený
život milosti Boží už míti musí.
Kdo svátosti živých přijati chce, má nadpřirozený
život milosti Boží už míti, neboť svátosti živých jsou
od ]ežíše Krista k tomu ustanoveny, aby mzlost po
sve'cujz'cz'v nás rozmnožovaly.

Má-li však něco v nás

rozmnoženo býti, musíme to již dříve míti. Podobně:
Mají-li svátosti živých“ milost posvěcující v nás roz
množovati, musíme tuto milost již míti. Kdo by této
milosti neměl a přece některou z těchto pěti svátostí
přijal, přijal by ji sice platně, ale nehodné.
Milost Boží by v něm nebyla rozmnožena, ale na—

opak: dopustil by se svatokrádeže.

536. Které svátostí lze přijmouti toliko jednou za celý život?
Tali/eojednou za celý život lze přijmouti křest, biřmo
vánz' a svěcení kněžstvo.

Svátost pokání a nejsvětější svátost oltářní můžeme
častěji v životě přijati. Sv. Karel Boromejský se na př.
každodenně zpovídal a nejsvětější svátost oltářní —
při mši svaté —-<každodenně přijímal. Poslední po
mazání můžeme přijati, kdykoli jsme těžce nemocní,
anebo kdykoli do nebezpečenství smrti upadáme. V stav
manželský může manžel vstoupiti opětně, když mu
manželka zemřela a naopak. Naproti tomu mohou
křest, biřmování a svěcení kněžstva jen jednou za celý
život přijaty býti. Kdo jest tedy pokřtěn, nemůže ještě
jednou se dáti pokřtiti. Kdyby někdo přece na něho
vodu lil a při tom slova Boží říkal, nebyl by to křest,
nebyfa by to svátost, nýbrž svatokrádežné zneuctívání
této svátosti. Podobně se to má'i s ostatními dvěma svá
tostmi. Příčina toho vykládá se v následujícím.

537. Proč lze křest, biřmování & svěcení kněžstvo přijmouti
toliko jednou za celý život?
Křest, biřmování a svecenz'kněžstva lze toliko jednou
za celý život přijmout/, protože tyto svátostz vti'skujz
duše nezrušztelne' znamení.
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Kdybych napsal jméno některého z vás na břidli
covou tabulku, bude míti tabulka znamení, jímž se
rozezná od tabulek ostatních dětí, znamení, jež ukazuje,
že jest majetkem toho, jehož jméno jsem na ni na
psal. Avšak znamení toto možno snadno smazati a
tabulka pak není poznamenána. Kdybych však nožem
jméno
ono vryl, znamení.
nebylo by možno je smazati; tabulka
má nezrušitelné
Podobně udílí Bůh těmito třemi svátostmi duši naší
duc/zevní, pro nás tedy neviditelné znamení, jímž se
pokřtěný (křesťan), biřmovaný a kněz od nepokřtěného
a nebiřmovaného a nekněze liší Znamení toto není
možno ničím zničiti, tak že ten, jenž jednou pokřtěn
byl, nemůže se státi nepokřtěným atd. Neboť ') jako
v pořádku přirozených věcí nezdárný syn skrze své
neposlušenství jméno dítěte, a pronevěřilý vojín proto,
že praporec svůj opustil, a od vojska utekl, jméno
vojáka netratí: rovně tak i člověk, jenž slibů na křtu
svatém učiněných nesplnil, a Boha, otce svého, ne—
poslušenstvím svým urazil, aneb v čas pokušení do

rukou nepřátel Kristových upadl, a službu jeho opustil,
znamení dítěte, neb bojovníka aneb služebníka Božího
netratí, a od povinnosti, takovému stavu přináležející
rozvázán nebývá.

*538. Co jest nezrušitolné znameni, jež některé svátosti
duši vtiskuji?
Nezrušztelne'znamení, jež některe'wátasti duši vtiskujz',
jest duc/zovuí znak, kterýž duši uděluje zvláštní stavové
posvěcení a důstojenstw' :: zůstává v m' věčně na větší
oslavu nebo na větší zahanbem'.
Vstoupí—lijínoch do služby ke knížeti, obdrží oby-'
čejně zvláštní oděv, dle něhož se poznává jako služebník
toho knížete. Postoupí-li v službě, a kníže jej ustanoví
svým komorníkem, dostane jiný oděv; je-li odveden
k vojsku, jest přioděn zase jiným oděvem; povýší-li
jej pak kníže za úředníka, obdrží opět zvláštní oděv.
Podobně nás křtem sv. přijímá Bůh do své služby,
a to jako své dítky; náležíme k jeho domu, k jeho
rodině (církví). Biřmovám'm zařaduje nás mezi své
vojíny; svěcem'm kněžstva povyšuje nás takořka za
:) Jirsík p. 334.
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své úředníky a zástupce Krista Ježíše a dává nám moc
jeho poddané spravovati.
Vtiskuje nám znak, jímž lišíme se od těch, kdo
této svátosti nepřijali.
A jako oděv onoho služebníka, komorníka, vojína,
úředníka atd. jej opravňuje na zvláštní ochranu a od
měnu knížete, tak nám propůjčuje nezrušitelné zna
mení, zvláštní právo na ochranu Boží a na všechny
ony milosti, jichž jest nám třeba, abychom vyplnili
povinnosti, jež se nám tímto znamením ukládají; tedy:
abychom Bohu jako dítky jeho věrně sloužili, jako
vojínové Kristovi statečně a vítězně bojovali a jako
kněží svatými svátostmi důstojně přisluhovali a věřící
spravovali.
Ajako jest duše nesmrtelná, tak jest také toto zna
mení v duši nesmrtelné; nemůže ničím z ní vyhlazeno
býti. Zůstává pak v duši bud' na“ větší oslavu nebo na
větší zakončení, t. j. duše, která se do nebe dostane,
bude pro toto znamení více odměněna a oslavena;
ona však duše, která zavržena bude, těžšími tresty
bude pro toto znamení stižena, ježto bude zjevno, jak
velikými dary a milostmi na zemi povrhla ajich zne
užila.

Vypravuje se,že za císaře Augusta byl každý smrtí trestán,
kdo maje v prstenu obraz císařův vrytý (jak tehdáž obyčejem
bývalo,) s ním do špatného (vykřičeného) domu vstoupil. jak
teprve potrestá Bůh toho člověka, který jeho obraz, a jeho
zvláštní znamení, jež ve své duši nosí, těžkými hříchy zneuctil?
Větší trest jej stihne než toho, kdo tímto znamením opatřen
není. Úředník,který se proti svému panovníku prohřeší, obdrží
včtší trest než obyčejný jeho podanný; vojín, který k nepříteli
přeběhl a nyní zajat jest, bude přisnéji potrestán, než ostatní
zajatci.

Přičiňte se všichni, aby vám toto nezrušitelné zna
mení bylo jednou ku větší oslavě.
Podobné znamení udílí pomazání nemocných pro
celou dobu jedné a téže nemoci, a stav manželský
pro tytéž manžely.

539. Působí-Ii v nás svátosti milost posvěcujici?

Svátosti z; nás působí milost vždycky, když jim
sami žádných překážek nečz'nz'me.

Překážku činíme milosti svátostné tehdy, když při—
jímáme svátost buď neplatner anebo nehodné
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Platné přijímáme svátost, když při jejím udílení se
všechno tak děje a tak plní, jak to “církevpředepsala.
Neplatné jest udílena svátost, když přisluhující svátostí
podstatnou část obřadu, nebo některá slova, která
jsou nezbytná, při udílení vynechá.

540. Kterak musime přijímati svátost-i, aby v nás působily
milost?
Aby v nás svátosti působily milost, musíme je při—
jz'matí hodné, to jest, musíme se k nim náležité při

prdí/ití.
Jako v rodině jenom ono dítko hodno jest zvláštní
odměny, které plní, co mu rodiče nakazují, — tak
podobně jsme hodni oné milostí, kterou nám Bůh ve
svátostech dáti přislíbil, jen tehdy, když činíme, co
k jich přijetí církev předepsala, t. j. musíme se le nz'm

náležité připravíte Ke sv. zpovědi je zvláštní příprava,
ke sv. přijímání zase jiná příprava, k biřmování též
atd. Kdo se připravuje ku přijetí každé svátosti tak,
jak toho církev sv. žádá, připravuje se náležité. Kdo
však této přípravy opomíjí, přijímá svátost nehodné,
t. j. není hoden oné milosti svátostné, nýbrž zneužívá jí.

54l. Kterak se prohřešuje, kdo některou svátost vědomě
nehodně přijímá?
Kdo néhterou svátost védomé nehodné příjímá, pro—
hřešuje se velmi těžce, dopouští se svatokrádeže.

Védomé nehodné přijímá svátost, kdo vlastní svou
vinou, věda o tom, opovažuje se bez náležité přípravy
svátost přijati.
Bůh chce, aby toliko ten svátost přijal, kdo se k ní
náležitě připravil. Kdo pak bez této náležité přípravy
některou svátost přijímá (na př. kdo nevzbudí lítost
a zpovídá se, ve hříchu smrtelném přistupuje ku
sv. přijímání nebo ku přijetí svátosti biřmování atd.),
ten béře Pánu Bohu téměř násilně tuto svátost, neboli
jinými slovy: dopouští se svatokrádeže. Tím se do
pouští těžkého hříchu. Neboť Bůh tak jednati přísně
zakázal — a smělý hříšník činí to schválně, a to před
zrakem Božím; zneužívá nejsvětějších dober Božích,
aby svého nejlaskavějšího dobrodince nejvice urazil.
Sv svátostmi vysvobozuje nás z moci pekla a otevírá
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bránu nebeskou; podává nám ruky své ku smíření,
chce nám odpustiti a nás vésti do nebe, ale ten, kdo
se svatokrádeže dopouští, ten zapomíná na všecka
tato dobrodiní, nevděčné opovrhuje drahocennou mi—
lostí Kristem nám zaslouženou a ruku ku smíření mu
nabízenou zneuctívá.
Kdysi šel stromořadím stařičký biskup na procházku.
V tom se k němu přiblížil mladík, jako by mu chtěl ruku po
líbiti a požehnání si od něho vyprositi. Dobrý biskup podal
mu sv01 ruku, ale surový ten člověk naplil mu na ni a utekl.
Jakou bolestí bylo asi srdce toho velekněze naplněno! Po
dobně to činí svatokrádce samému Spasiteli, který mu ve sv.
svátostech ruku ku smíření podává, chtěje mu požehnati a
odpustiti.

Proto hrozně trestá Bůh svatokrádce. Nebeský lék
sv. svátosti stává se pro tohoto hříšníka jedem; místo,
aby duše jeho pekla byla zbavena,jest k němu novými
řetězi přikována. Často ičasnými tresty Bůh stíhá
svatokrádce; nouzí, nemocí, nehodami atd. A šťasten.
koho jenom Bůh takto trestá! Neboť tak alespoň
hřích svůj pozná, jej polituje a z něho se vyzpovídá,
ale běda mu, jestliže upadne ve svatokrádeži do rukou
spravedlivého soudce! Bůh nás uchraň takového ne
štěstí!
Naučení. Dekuj Pánu Bohu, že ustanovil svate' svá
tosti,“jsou to nejvznešenější a nejpůsobivější prostředky
lz dosažení milosti.

Chraň se, bys jz'c/z nehodným při—

jímáním zneuctil anebo slova »sakramentc, což »sva'tostc
znamená, ku klem' nezneužz'l/

Oddělení třetí.

0 svátostech zvlášť.
V tomto třetím oddělení pojednáme o každe'svátosti zvlášť,
t. j. budeme se učiti tomu, co křesťan o každé svátosti věděti
má. Která jest prvá svátost?

]. O svátosti křtu.
Tuto svátost jste již všiokni přijali hned po narození
a proto ji již více nepřijmete. Je však potřebí o ní
promluviti, abyste poznali, jak veliké milosti se vám

—524_
touto svátostí dostává a jak důležité povinnosti jste
na se vzali.

Známo jest vám, kterak prarodiče v ráji zhřešili a hřích
jejich na nás na všechny přešel. Hřichem tímto byl rozum
náš seslaben, tak "že svou vlastní mocí nemůžeme ani Boha
a jeho svatou vůli poznávati. Libujeme si více ve zlém nežli
v dobru. Nemohl tedy míti Bůh v nás zalíbení. A jako si ne
může pomoci dítko na př. svými vlastními silami z hořícího
ohně, tak si nemohl ani člověk pomoci z onoho bídného stavu,
do něhož jej hřích byl uvedl. Toliko Bůh to byl, který nám
mohl pomoci. A ten se skutečně smiloval nad padlým člově
čenstvem a seslal mu Vykupitele, Krista Ježíše. Ten nám při
nesl své božské učení, ustanovil sedm sv. svátostí, v nichž na
býváme potřebné milosti, bychom učení jeho zachovávati mohli.
Na dřevě kříže prolil svou drahocennou krev, a od věčného
zahynutí nás vysvobodil, a nám nebe otevřel. Jenom skrze
božského Vykupitele, Krista Ježíše můžeme zbožně žíti a bla
ženosti nebeské dosáhnouti.
Pán Ježíš chtěl, aby všickni lidé blaženosti věčné dosá
hnouti mohli, proto ustanovil církev svou pro všechny lidi.
V církvi Kristově se učení jeho čisto a neporušeno chová,
v církvi Kristově se udílejí všechnyprostředky k spasení, jež
ustanovil. Chceme-li tudíž skrze Ježíše Krista od hříchu oči
štěni býti, zbožně žíti, Bohu se líbiti a jednou věčně blaženi
býti, muríme do církve jeho přejali hýtí. To se děje „rv. křtem.

542. Co jest křest?
Křestje nejprvhější a nejpotřebnějšísvátost, ve které
člověk skrze vodu aslovo Boží bývá ode hříchu dědič
ne'ho z' ode všech přede křtem spáchaných hříchův
očištěn a v Kristu _7ežz'šz'k životu věčnému znovu
zrozen (: posvěcen.
Slevo ') křest (polsky chřext) pochodí od jména »Kristusc a
znamená posvěcení člověka na křesťanství. Křtíti jest tolik
jako umýti, očistiti duši člověka od všeliké poskvrny hříchů
způsobem od samého Ježíše Krista ustanoveným, totiž umý
váním vodou, při čemž se říkají slova, kteráž sám Pán Ježíš
ustanovil.

Křest jest svátost, poněvadž má všechny tři částky,
které se ku svátosti vůbec vyžadují.
1. Viditelně znamem'jest lití vody (materia) a spolu
slovo Boží (forma): »?a' tě křtz'mve jmenu Otce z'Syna
z' Ducha. svatého.:

Kristus Pán ustanovil za viditelné znamení křtu sv. vodu,
neboť touto se nejlépe naznačuje, co milost, při křtu sv. udí
lena, v duši naši pusobi. Jak sami vídáte, okřeje vodou — když
') Okáč n. p. 149.
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na jaře nebo v létě prší,— tvrdá země a zvadlé květiny pozvé—
dají své hlavinky &jsou jako nové stvořeny. Všecka krajina
se mění v pustinu, kde voda schází. Podobně duše člověka
přede křtem byla pro nebe mrtva; podobala se pustině bez
vody, ale jakmile sluha Páně vodu na člověka vylil a slova
od Krista ustanovená vyslovil, neboli křest sv. udělil, v tom
okamžiku se proměnila v duši pro nebe živou a blaženosti
věčné schopnou.

Slovům : »_*řa'tě křtím.: říkáme slovo Boží, poněvadž

]ežíš Kristus jich při křtu sv. užívati předepsal.
2 Neviditelná milost záleží v tom, že se člověku
odpouští dědičný hřích jakož i všechny ostatní hříchy
přede křtem spáchané.
3. Pán ježíš křest sv. ustanovil slovy: »Ýdouce
učte všecky národy, křtz'oeje ve jménu Otce i Syna
i Due/za svateho . (Mat 28, 19
Ježto má křest sv. všechny tři podstatné částky,
jež ku svátosti se vyžadují, jest svátosti. Tak učila
církev sv. po všecky věky a trestem vyloučení z církve
trestala ty, kteří by tak věřiti se zpěčovali.

543. Proč se jmenuje křest nejprvnějši svátost?
Křest se jmenuje nejprvnějši svátost, protože dříve
musime býti pokřteui, nežli kterou ]mou svátost při—
;mouti mužeme.
Kdo chce některou svátost platně přijmouti, musí
býti udem cirkve katolické, které Pán ]ežíš svěřil udě
lování sv. svátostí; avšak členem církve stáváme se
toliko křtem, a proto musíme býti dříve pokřtěni než
jinou svátost přijati můžeme. Kdo není pokřtěn, ne
může býti ani biřmován, nemůže přistoupiti ke stolu
Páně, nemůže vůbec žádné jiné svátosti přijmouti.
Odtud sluje křest svátost nejprwze'jši. Křest jest bra—
nou, kterou vcházíme do církve a stáváme se údy
těla, jehož hlavou jest Kristus. Kdyby nekřtěný se
dal biřmovati, nebo přistoupil ku sv. zpovědí, nepřijal
by tím vlastně žádnou svátost a žádné milosti by
održeti nemohl. A kdo tak učinil zúmyslně, těžce by
se prohřešil zneuctívaje tak prostředky, k našemu
posvěcení ustanovené.

544. Proč se jmenuje křest nejpotřebnější svátost?
Krest se jmenuje nejpotřebnější svátost, protože beze
křtu nikdo, ani dz',tě spasem dojíti nemůže.
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I ostatní svátosti jsou potřebny, ale křest jest nej
potřebnější, protože beze křtu nikdo, ani dítě spasení
dojíti nemůže. Všickni lidé, ano i nemluvňátka mají
dědičný hřích, který se jen ve svátosti křtu odpouští
Chce li tudíž kdo do království nebeského přijíti, musí
býti čist, neboť »do nebe nepřzja'e m'a nečiste'lzoc (Zjev.

21, 27.) a tohoto očištění dosahuje ve svátosti křtu.
Z toho patrno, že jest nejpotřebnější. Proto Kristus
Pán v rozmluvě s Nikodémem pravil: »Nenarodz'-lz'
se kdo znova z vody a z Ducha svaté/zo, nemůže 702%
110 království Boží/zo.: (Jan 3, 5.) Znovu se však rodí
člověk svatým křtem; tu bývá zrozen z vody, kterou
se křtí, a z Ducha sv., který ve svátostech nás po
svěcuje. Proto so. Petr přirovnává křest sv., chtěje
ukázati na jeho potřeby &?arše Noemooě a k přechodu
lidu israelského mořem Rudým. Předobrazem sv. křtu
byla také obřízka.
Potřebnost sv. křtu kázal sv. Petr hned po seslá_níDucha sv.
židům. Když jim byl vytýkal, že v Ježíši Kristu ukřižovali
Spasitele světa, ptali se přemnozí, lítostí naplnění, sv. Petra
a ostatních apoštolů : »Bratří,což máme, činitiřc Petr odpověděl
jim: » iňte pokání, a pokřtiti se-dej jeden každý ve jménu
Ježíše Krista na odpuštění hříchů; pak přijměte i vy Ducha
svatého.c Sv. Petr praví, že mají přijati křest, který Kristus
ustanovil. Na tato slova dalo se pokřtiti v ten den okolo tří
tisíc duší.
Potřebu křtu prohlásil i Pán Ježíš před svým na nebe vstou
pením slov : r'fa'oure po všem .ročle' kašle evangelium všemu
.rtoořem'. do uvěří a pokřtěn bude, :pareu bude: kdož pak neu
věří, bude zah-aren.- (Mar. 16, 16.)

I nemluvňatům jest křest nevyhnutelně potřebný, mají-li
spaseny býti; nebot' mají hřích prvotný, který musí odpuštěn
býti, aby mohly vstoupiti do blaženosti nebeské. So. Ambrož
praví: »Pán žádného nevyjmul, ani dětí, ani těch, jichžto smrt
překvapuje.c A 51).Augurtz'n: »Kdo praví, že děti, kteréž bez
křtu umírají, v Pánu Ježíši budou oživeny, tenť mluví proti
tomu, což apoštolové kázali, a vzdoruje církvi < — Proto ury
chluje církev sv. křest těchto ditek a nakazuje, aby co nej
dříve pokřtěny byly, poněvadž jest přesvědčena, že ani jiným
způsobem zachráněny býti nemohou. Umirají-li beze křtu, ne
můžeme nic určitého o jejich stavu na věčnosti říci. Pán Ježíš
o tom ničeho nepravil a církev sv. se také o tom nevyslovila.
Tolik však můžeme na jisto tvrditi, že nepřicházejí do pekla.
Neboť Pán Ježíš umřel za všecky lidi a proto nikoho neod

soudí do pekla bez jehoviny. Sv. učitelově církevní domní
vají se, že v té chvíli, kdy dítko umírá, Bůh svou milostí
osvítí duši jeho milostí svou, aby po Bohu zatoužila. A když
zatouží po Bohu, že pro tu touhu Bůh odpustí dítku prvotný
hřích a vezme je do nebe. — Dle mínění .ro. Tomáše Akw'mke'lzo

nepřijde nekřtěné nemluvně do pekla, poněvadž ničeho ne
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zavinilo, ale také není účastno radostí nadpřirozených, jež
Bůh přislíbil svým věrným, nýbrž že účastno jest jakési při—

rozené blaženosti a v tomto stavu jest zcela spokojeno a blaženo.

Sv. yan také křtil, ale křest jeho byl toliko před
obrazením a přípravou na svátost křtu, kterou teprve
Pán Ježíš ustanovil.

545. Kterými slovy ustanovil Ježíš Kristus křest?
?ežz'š Kristus ustanovil hřešt slovy, která promluvil
h apoštolům řha: »řdouce, učte všechy na'rody hřtz'ce
je ve jménu Otce i Syna i Ducha svate'ho.< (Mat. 28, 19.)

Ježíš Kristus (rozkázal apoštolům, aby křtili) bez
prostředně před svým nanebevstoupením, když řekl
apoštolům: >3'douce.. ( Kdy tuto svátost ustanovil
zcela určitě, říci nemůžeme, ale pevně za to máme
že před umučením &smrtí svou. V evangeliu sv. Jana
totiž čteme: »Potom přišel *ježíš a učenníci jeho do
zemějudshe', a tu přebýval : nimi a křtil: (Jan 3, 22.),
(t. j. k jeho rozkazu křtili učenníci.) Starobylá zvěst
vypráví, že P Ježíš pokřtil toliko sv. Petra Z toho je
patrno, že učenníci jeho křtili již tehdy, když vyko
nával svůj úřad učitelský. Čas však, místo a při které
příležitosti svátost křtu ustanovil, nevíme.

546. 00 působí křest?
Křest působí:
y_n

. odpuštění hříchů dědičného i všech přede křtem špa'
chaných hříchů, jakož i všech věčných a časných tre

štův;

.“ uděluje milost posvěcujz'cí, kterouž

:**-90

býváme duchovně
znova zrození, syny Božími a dědici věčného spasení
učinění;
činí pohřtěne'ho údem církve hatoliche';
vtiskuje pokřtěne'mu nezrušitelne' znamení hřešt'ana.

Ze slov »Nenarodí-li se kdo znova z vody a z Ducha
svatého, nemuže do hrdlovstvíBožíhoc vysvítá, že zno
vuzrození na křtu sv. odstraňuje překážku, t j. dědičný
hřích, kterýž nám bránil vejíti do království nebe
ského. — Ale na křtu sv. odpouštějí se i hříchy, jež
člověk sám dříve byl spáchal (hříchy osobni). Bůh
skrze proroka Ezechiele (35,25) předpověděl Israelitům:
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» Vylzji na vás vodu čistou, a očištěni budete ode všech

poskvrn vašzch.. A to splňuje ve křtu svatém: od
pouští nám všechny hříchy přede křtem spáchané, jakož
: všechny věcne' a časne' tresty To vysvítá též z Písma
sv. nov Zákona. Když totiž sv. Petr po seslání Ducha
sv. počal kázati a židům vyčítal: »Vy jste ?ežíše
Nazaretske'ho, ktere'hož Bůh mezi vámi oslavil mocnými
skutky, zázraky a znameními, skrze ruce bezbožných
na kříž přibz'lz'a usmrtílz',< — tu se ho tázali přemnozí:
»Bratří, což nza'me činztz'Px Sv. Petr jim odpověděl:

»Čiňte pokání, a pokřten bud' jeden každý z vás ve
;me'nu ?ežzše Krista na dpušte'ní hříchů svých.: (Skut.
ap. 2. 38.) — Že křest působí i odpuštění všech časných
a věčných trestův, patrno z toho, že církev křtěncům
nikdy neukládala kajících skutků neboli pokání. Kdo
tedy byl pokřtěn a zemřel dříve, nežli by se dopustil
osobního hříchu, byl by hned přijat do nebe. Tak
tomu je vždy u dítek.
Avšak všechny následky hříchu dědičného nebývají
křtem sv. shlazovány. [ v pokřtěném člověku zůstává
ještě zlá žádostivost, nechuť k věcem božským, ná—
klonnost ke hříchu a k věcem pozemským, slabost
rozumu a vůle, časná smrt, bolesti, nemoci a jiné
strasti. Následky tyto nebývají shlazeny křtem,abychom
hříchů tím více nenáviděli, stále se přemáhali a tím
zásluhy k životu věčnému sobě shromažďovali.
Před 1) sv. křtem živ jest člověk v hříších a život
v hříších jest smrt duše (jest mrtva pro nebe); na
křtu sv. byli jsme však očištěni od hříchu, tedy duše
oživla, zrodila se znova pro Boha a království ne
beské. Proto nazývá písmo sv. křest znovuzrozením,
a jelikož se to stává v Duchu a skrze Ducha sv. po
svěcující milosti, jmenuje se křest duchovním znovu
zrozením. Sv. Augustín praví, že nikoli narozením,
nýbrž znovuzrozením stává se člověk křesťanem, jelikož
nikdo tělesným narozením, nýbrž duchovním znovu
zrozením od hříchů očištěn nebývá.
Jistý misionář vypravuje, že pokřtil v pohanských krajinách
osmdesátiletého starce, kterýž od toho okamžení opravdově
bohumilý život vedl. Po dvou letech roznemohl se nebezpečně
a jsa tázán, kolík čítá. let věku svého, odpověděl: »jen dvě.
Neboť čítám věk svůj od okamžení, když jsem křtem svatým
v Bohu se zrodil; dřívějších 80 let žil jsem v smrti. <
') Okáč 11., p. 152.
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Udíleni milosti Boží při křtu sv. nazývá sám Pán
ježíš znovuzrozenim. Pravilť k Nikodemovi: >Amen,
amen, pravím tobě: Nenarodi-Zi se kdo znova, nemůže
viděti království Božího.: Na to odvětil Nikodem:
»Kterak se může člověk naroditz', jsa starýPc Odpo—
věděl ]ežíš: »Amen, amen pravím tobě, nenarodz'-lz' se
kdo znova z vody a z Due/za svatého, nemůže vjiti do
království Božího.: (jan 3, 3.—5.)
Stáváme se syny Božími, čemuž učí apoštol národů
sv. Pavel slovy: »Všickni jste synové Božz' skrze viru,
kteráž jest v Kristu _7ežz'ši.<(Gal. 3, 26) Toť veliká
milost! Kdyby císař přijal někoho za syna, jak veliké
bylo by to vyznamenání a štěstí pro něj. Ale Bůh
jest nejvyšší král. I pohan, žid, a Turek klanějí se před
“velebností Boží a vzývají ho jako svého Pána, Stvoři
tele a Boha. Ale my křesťané, můžeme k němu volati:
Abba Otče! Můžeme k němu přistoupiti s důvěrou
a láskou jako děti k otci a jsme-li děti Boží, pak
jsme i jeho dědici. Proto dokládá také sv. Pavel:
»fřest-li že pak synové, i dědicové: dědicové zajisté
Boží, spolu pak dědicové Kristovi.: (Řím. 8, 15.)
jak veliké jsou milosti, j'mhž křtem sv. nabývámel
Sv. Fratišek Sa'leský, když hrál si s hochy, často
je prosil, by jej doprovodili do chrámu Páně. A když
tak učinili, vedl je nejdříve ku _křtitelnici a řekl: »Zde
jest to místo, kde jsme se stali syny Božími. Modleme
se zde a zvolejme pak: »Sláva budiž Otci iSynu
i Duchu sv.a Pak políbil každý z nich křtitelnici a odešli.
Sv. Ludvík, ') král francouzský, říkával, že větší slávy,
větší důstojnosti, a více milostí nabyl v Posiaku, kdež byl
pokřtěn, než v Remeši, kdežto byl za krále korunován. A tam
se také nejraději zdržoval, an prý tam k největší cti byl po-'
výšen. & největšími milostmi obdařen. Čteme „též o něm, že
brával každé dítě své po křtu sv. do náručí, a líbaje je volával
takto: »Dřív jsi bylo jen mým ditkem, teď však jsi se stalo
i dit/zemBožím.: Otec francouzského krále Ludvíka XVI. dal
synům svým hned v dětinství krásné naučení. Kázal totiž
přinésti křestní knihu, v níž princové po křtu sv. zapsáni
byli, a upozorniv je, že před nimi zapsáno jest dítě chudobných
rodičů, napomínal je takto: »Hledte, milé děti, před Bohem
jsou všickni lidé sobě rovni; u něho neplati žádná přednost,
leč živá víra a cnost. Zde na světě budete sice přednost míti
před tímto chudobným dítětem; ale před Bohem bude ono
větším, bude-li ctnostnějším nežli vy.

—____

') jirsík, p. 344.
.
P. Davidek: i\lethodický výklad nového katechismu.
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3. Činí pokřtění/zo údem církve katolické, t. j. křtem
svatým jsme přijati do církve, tak že k ní náležíme,
jako úd k tělu ——Církev katolická má všechny mi

lostné prostředky, jež Kristus nám zanechal, bychom
snáze spasení dojíti mohli; chce-li někdo některou
z těchto milostí obdržeti, musí dříve do církve býti
přijat. Proto dalo se oněch 3000 lidí (\svátcích svato
dušnich pokřtiti a stali se údy církve.
Kdo 1) jest tedy pokřtěn, stává se údem církve,
stává se způsobilým ku přijetí ostatních sv. svátostí a.
rozeznává se od těch, kdož pokřtěni nejsou. Křtem
uděluje se mu též důstojnost. že se stává údem církve
Ježíše Krista. A tato způsobilost 3 důstojnost jest mu
znakem, kterým se rozeznává od těch, kdož pokřtěni
nejsou. Proto říkáme:
4. Křest sv. vtiskuje pokřtěne'mu nezrušitelne' -zna
mení křesťana. Pravil jsem nezrušitelne' znamení. Každý
malíř umí malovati; má způsobilost (schopnost) k ma
lování. Ajako nikdo nemůže malíři odňati onu způso
bilost, podobně nemůže také pokřtěnému člověku nikdo
vzíti -— nikdo zrušiti ——způsobilost

ku přijetí jiných

svátostí, ani té důstojnosti, že jest údem církve. —
jako nikdo nepřestává býti synem otce svého, byť
i pro špatné chování byl vyděděn, tak nepřestává
křesťan býti synem otce svého, byť i pro hříchy byl
zavržen Onen syn zůstává synem otce svého, ale vy—
děděným; a podobně i zavržený křesťan zůstává synem
Božím, ale nehodným. A poněvadž mu nikdo nemůže
vzíti ani zrušiti tu způsobilost a důstojnost, jmenujeme
toto znamení nezmšitelným. Znamení toto jest na duši,
jest duchovním znakem, tak že je nemůžeme viděti.
Bůh, andělé ai zlí duchové je vidí a rozeznají dle
něho křesťana od nekřesťana; my spatříme toto zna
mení na lidech pokřtěných až v den vzkříšení.

547. Kdo může platně křtiti?
Každý č/ověk může platně křlíti;

ale kromě nevy—

knutelne'potřeby sme'jí toliko biskupové ::faráři, : jejich
pak dovolením i jiní kněží a filmové křtítz'.
Poněvadž křtu sv. ku spasení jest nevyhnu:
třeba, ustanovil Kristus Pán ve své nestihlé dobrotě,
') Dr. Jan Sýkora, p. 29. a 30.
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že může platně každý člověk, tedy muž ižena, iroz
umné dítě, ano žid i pohan křtíti. Někdy se přihodí,
že dítko nemůže pro velikou slabost ke křtu do
chrámu Páně přineseno býti: v takových případech,
jinými slovy: z; nevyhnutelně potřebě může každý člo
věk křtíti. Dlužno však pamatovati, že muž má před
nost před ženou, (leda by tato lépe pokřtiti uměla)
křesťan před nevěřicím. Obyčejně křtí v čas nevyhnu
telné potřeby zkoušená babička, která o křtu sv. do
statečně byla poučena. Takový křest sluje křest z nouze.
Zůstane-li dítko na živu, musí přineseno býti do chrámu
Páně, kdež, pochybujeme-li, zda křest byl platně udělen,
bývá znova pokřtěno, a to podmínečně. (Nejsi-li po
křtěn, křtím tě atd.)
Kromě nevyhnutelné potřeby smějí toliko biskupové
a faráři křtíti. Ale ani tito nemají práva všude, na
každém místě sv. křtu Udělovati, nýbrž jen v té diecési
neb osadě, která jejich pravomoci jest podřízena.
Kdyby se na př. narodilo dítko v naší vesnici (městě),
kde farní kostel máme, nemohli bychom je nésti ke
křtu k sousednímu farnímu chrámu bez dovolení vlast
ního faráře.
Proto jsme pravili, že smějí biskupové a faráři křtíti,
: jejich ýak dovolením i jiní kněží (kaplani, koope
ratoři, klášterní kněží, katechetové, duchovní professoři)
a jáhnové křtíti.
Ýdlmoué jsou ony duchovní osoby, jež svěcením
obdrželi toliko úřad učitelský a kteří za nejstarších
dob pečovali o chudé, křtili a uvězněným za dob pro
následování do žaláře nejsvětější svátost oltářní od
nášeli.
]ahen Filip přišel do města Samaří, kázal tam učení Kri-'

stovo a uzdravil
poražených,
chromých
a po
sedlých.
Obyvatelémnoho
města šlakem
měli z toho
ra ost velikou,
iposlou
chali pilně slovo Boží, uvěřili v Ježíše a dali se pokřtiti. —

jáhen Filip pokřtil též komorníka královny Ethiopské.

548. Go musi činiti, kdo křtí?
Kdo křtí musí:
. mz'tz úmysl

skutečně křtztz', to jest činztz, co čmz cz'7kev,'

na osobu, kterou křlz, přzrozenou vodu lz'ti,
. když lz'je vodu, řz'katz slova. »7á tě křtzm ve jménu
Otce z' Syna i Ducha svaté/zo.c

0050—
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Ad 1. Kdo křtí, musí míli úmysl, skutečně křtz'ti,
t. j. musí si pomysliti: Nyní chci křtíti, a to tak, jak
to církev nařizuje a činí.
Ad 2. Musí na hlavu křtěnce přirozenou vodu líti.
Nikoli však jen tak líti, aby vlasy hlavy se smočily,
nýbrž aby ikůže hlavy byla polita. Až do 14. století
(jinde jen do 7. stol.) bývali křtěnci pohrouženi do
vody, ale od těch dob stalo se zvykem jen na hlavu
vodu líti.
Přirozená voda jest ta, jak v přírodě ji nalézáme,
tedy buď dešťová, potoční, studniční, pramenitá, mořská,
z ledu a sněhu rozpuštěná atd. Voda přirozená, ne
jsouc znečištěna rozličnými přísadami, označuje při—
rozený stav novorozeného člověka (t. j. že hříchem
jest poskvrněn), vlastnost vody smývati skvrny těla
značí účinek sv. křtu, a všeobecná její rozšířenost a
potřeba naznačuje všeobecnost a potřebnost této
svátosti.
Kněz užívá při křtu vždycky vody svěcené (na bílou
sobotu a v sobotu před svátky svatodušními); tak se
dělo za prvních časův církve sv. Proto dí so. Cyprián:
» Voa'a ma' prve očištěna a posvěcena býti od kněze,
aby skrze křest hříchy člověka smazali moh/ac 1)
I při křtu z nouze, kde je to možno, má se svěcené
vody užívati.
Ad 3. Má při trojím polívání hlavy, která jest nej—
hlavnějším údemrtěla a sídlem všech téměř smyslů,
říkati slova: »:7a' tě kr'tím . . ... Při tom se dává křtěnci
jméno-některého svatého, který mu má býti příklad
k následování na zemi a přímluvce u Boha v nebi.
Obyčej1) jména dávati, jest prastarý. Sám Hospodin dal
Abrahamovi a manželce jeho Sáře jména, a Kristus Pán nazval
imona Petrem. — již Sokrates, mudřec pohanský upozorňoval
rodiče, aby svým dítkám dávali jména výtečných mužů, a tak
jich povzbuzovali, následovati ctnosti těch, jejichž jména nosí. —
Král Alexandr, uslyšev, že jeden z vojínu má jméno jeho a
často jim se honosívá, tázal se na chování jeho. 1 bylo mu“
řečeno, že jest velmi bázlivý a mnohým neřestem oddaný.
Proto jej' k sobě povolal a takto mu domluvil: »Buď odlož me'
jine'no, aneb čz'ň skutky toho jme'na hodne./a

'

Tak volají svatí i k nám. Pamatujme, že máme jména svatých,
abychom ctnošti jejich věrně následovali a jako oni svatými
se státi snažili. Proto slavíme výroční památku přijetí jich
') Epist. 70. ad ]anuar.
,) Okáč II. p. 166.
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jména (jmeniny, svátek) a nikoli výroční den narození svého.
Ciníme tak proto, poněvadž příchod (narozenin náš na tento
svět pro hřích, který na duši máme, není nic radostného;
teprve při křtu sv. zármutek náš v radost se mění. Na křtu
se duchovně znovu rodíme a stáváme se syny Božími. Slavností
jmenin svých nevyjadřujeme nic jiného, než co sv. Augustín
těmito slovy propověděl: » e jsem se narodil, mně nepřívodílo
spasení, ale me' znovuzrození.:

Pán Ježíš rozkázal apoštolům, aby všechny národy
křtili, t. j. všechny lidi, tedy děti i dospělé.
Děti se křtí, jakmile se narodí; čeho však dospělým
jest třeba činiti, aby řádně křest sv. přijati mohli,
v následující otázce se vykládá.

549. Co musi činiti dospělý, který chce býti pokřtěn?
Dospělý, který chce býti pokřtěn, musí:
se dáti ve sváte' víře dostatečně vyučz'ti;
osobních hříchů svých upřímně lítovatí ,'
WPB—“

učinztz vyznání víry á'křestní slib.
1. Dospělý musí míti vůli (chtíti) se dáti pokřtiti.
Sv. Alfons z Liguori praví, že u dospělých se poža
duje alespoň úmysl habituální, t. j. úmysl, jejž člověk
měl a jehož neodvolal. Proto se v katechismu praví:
»Dospělý, který chce býti pokřtěn.: Vedle vůle musí
se dáti ve sváte' víře dostatečně vyučitz'.

Proto poučoval dříve sv. Petr 0 svátcích svato
dušních ty, kteří se chtěli dáti pokřtiti, kázal jim
dříve pokání a pak teprve je pokřtil (3000 židů). —
Kornelz'us, který bohumile žil, chudým almužnu dával
a neustále se modlil, byl dříve ve sv. víře sv. Petrem
vyučen a pak teprve pokřtěn. A tak jednali všichni
sv. apoštolové, tak jedná až do dneška církev katolická ;
řídí se slovy Kristovými, který nařídil dříve poučovátz'
a pak teprve křtiti. Pravil: »?douce, učte všechny ná
rody a křtěte je.: (Mat. 28, 19.)
.
Křtěnec má znáti aspoň modlitbu Páně, desatero
Božích přikázání, sv. svátosti a pak šest'ero hlavních
článků sv. víry.

_

2. Dospělý musí osobních hříchů švých upřímně líto
vátz'. To žádal již sv. Petr ve svém kázání 0 sVátcích
svatodušních. »Čz'ňtepokání, a pokřtěn bud' jedenkáždý
z vás ve jménu fřežíše Krista na odpuštění hříchů
svých.: (Sk. ap. 2, 38.) Podobně sv. Pavel tři dni
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nejedl a nepil na znamení kajicnosti, ale modlil se
ustavičně, když po zázračném svém obrácení měl býti
pokřtěn. A pak teprve k němu pravil Ananz'a'š:
» Vstaň a dej se pokřtili a obmej hříchy sve'nr (Sk. ap.
22, 16)
3. Učinz'tz'vyznání víry, t. j. musí vyznání víry hla—

sitě říkati, aby tak veřejně najevo

dal, že všemu

věří, co sv. církev k věření předkládá. — Konečně
musí dospělý učiniti křestní slib, který v tom spočívá,
že slibuje plniti ony povinnosti, které křtem sv. na
sebe béře. Dostojí-li slibu tomu, příslibuje mu Bůh svou

ochranu a království nebeské.
Které povinnosti na se béře křtem sv., udává se
nám v následujícím.

550. Co slibujeme při křtu svatém?
Při křtu svate'm slibujeme:
že se odřz'kámed'a'bla, jeho pýchy z'všech skutků jeho;
že pevne" a stále ve'řz'ti budeme všecko, čemu učí církev

katolická;

Pilot-'

že podle této víry až do své smrti žz'Zz'budeme.

Ad 1. Ěábel jest největší nepřítel duše naší. Kristus
Pán o něm pravil: »Střz'zlz'vz'bud'te, a bděte; nebo pro
tivník va'š ďábel jako lev řvoucz'obchází, hledaje, koho

by pohltilc (I. Petr 5, 8.) Proto příslibujeme na křtu
svatém, že se ho varovati budeme; i jeho pýchy. t. j.
záhubných zásad, jež svět hlásá a jimiž se lidé při
pravují o věčné blaho, i jeho skugků, t. j. nevěry, po—
věry a všech hříchů se zříkáme. Za'dný nemůže dvěma

pánům sloužiti: nebo zajisté jednoho nenáviděli bude,
a druhe'ho milovali, aneb jednoho strpz' a druhým po
hrdne.: (Mat. 6, 24.) Proto kněz táže se křtěnce:
»Odříkáš se ďábla, i vší pýchy jeho i všech skutků
jehořc
Ad 2. Víry jest každému člověku nevyhnutelně
třeba, chce—lispasení dojíti. Pán Ježíš pravil: »Kdož
neuvěří, bude zatracenJ (Mar. 16, 16.) »Bež víry nelze
Bohu se avian.. (K Žid. 11, 6.) Viz ot. *27.
Ad 3. Jak krásný máme příklad na oněch 3000 židů,
kteří o svátcích svatodušních kázáním sv. Petra obrá—
ceni, v Krista Ježíše uvěřili a dali se pokřtiti. Bohatí
z nich rozdělili jmění své mezi chudé, všickni trvali
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každodenně na modlitbách,

ke službám Božím se

shromažďovali ——všickni podle

této víry až do své

smrti živi byli. Sv. Pavel plál nenávistí proti Kristu,
ale pak se stal apoštolem jeho a učitelem národů.
Za víru i život svůj obětoval.
jak důležité věci příslibujeme na křtu sv.! Možno
by bylo, abychom se zpronevěřili povinnosti slibu
křestnímu?

55.

Kdo činí za nemluvňata vyznání víry & slib křestní?

Za nemluvňala čz'm' vyznání víry a slib křestní

kmotrove'.

Kmotrové jsou ony osoby, které dítko ku křtu sv.
doprovázejí, při křtu je na rukou drží, za ně na otázky
kněze odpovídají a zároveň béřou na se povinnost,
že dle sil svých se vynasnaží, by dítko v katolické
víře bylo dobře vychováno a slib křestní svědomitě
zachovávalo.
jak důležitá jest úloha kmotrů! — Rodiče často
hledí jen na zisk a prospěch, a volí za kmotry dítkám
svým jen osoby bohaté!
Je-li úloha ta důležitá, jest spolu i nanejvýš čestná.
Ruský .) car Ivan vycházíval často na zapřenou a navště
voval příbytky chudých, prostých venkovanů, aby přání a po
třeby jejich seznal. Přišed jednoho dne do jisté dědiny blíže
města Moskvy, chodil dům od domu, prose o nocleh; ale všude
byl odbyt. Rozmrzen touto nešetrností a neláskou obyvatelů,
chtěl se již do města. vrátiti, když tu ještě spatřil jednu chýši.
Vstoupiv do příbytku byl vlídně přijat a pohoštěn. Po večeři
mu byla představena celá chud'asova rodina. Naposledy přinesl
otec v náručí novorozeně, stěžuje si, že žádný z osady nechce
mu kmotrem býti. To bylo císaři právě milo, aby se za po
hostinství odměnil. Řekl tedy k zarmoucenému otci: »Příteli,
nermuťte se nad tím. Znám v městě vznešeného a dobrosrde
čného pána, jenž vám milerád za kmotra půjde. Posečkejte
jen do zítřejšího dne, k polednám zde bude váš kmotr.: S dychti
vostí a netrpělivostí čekal chudý rolník na ustanovenou hodinu;
a právě chtěl již dítě své sám do chrámu nésti, když tu 2 ne
nadání spatřil množství jezdců a kočárů. Vida císařskou stráž,
svolal celou svou rodinu, aby spatřili císaře pána. Ale jak se
ulekl, když císařský povoz zastavil před jeho chýší a sám cár
jej takto oslovil: »Včera přislíbil jsem ti kmotra ; dnes přicházím
abych slibu dostál. Půjdeme s dítkem do chrámu! Včerejšího
dne přijal's mě přátelsky do svého domu; proto přicházím
dnes, abych tvou ctnost odměnil a o tvé dítě se postaral.:
') Okáč Il., p. 168.

—536—
Rolník slze radostí, odevzdal carovi své dítě, který mu byl
hned na to kmotrem a pak sám o vychovánijeho se postaral.
A car i otce královsky odměnil.

É552. Jsme-Ii “povinni, plniti slib,

kmotrové?

který

za nás

učinili

Slib, který za nás učinili hmotrove', jsme povinni
plniti, poněvadž hmotrove' slíbili jen to, čeho je třeba
hn spasení, a co bychom byli sami slíbili musili,
kdybychom to byli mohli učiniti.
Slib kmotrů, ač jej za nás skládali, jest platný a
ro na's závazný. Poněvadž i my, kdybychom v čas
křtusvého potřebu jeho znali, byli bychom jistě jej

učinili.
Ovšem chceme-li účastni býti těch milostí, které se
nám ve křtu sv. udileji, musíme plniti slib, který za
nás kmotrové na křtu sv. učinili.
lověk však je tvor slabý a snadno zapomene, co
kdy slíbil. Abychom nezapoměli na slib, který za
nás na křtu sv. kmotrové učinili, nýbrž když k rozumu
dospějeme, tím více jej plnili, máme činiti, co se nám
v následující odpovědi udává.

É553. Co mám činiti, abychom se slibu křostnimu nezpro
nevěřni?
Abychom se slibu hřestnímu nezpronevěřili, ma'me
jej častěji obnovovati, zvláště ve výroční den sve'hopo—
křtění, o svých jmenina'ch, při svate'm biřmování, svate'
zpovědi a svate'm přijímání.
'

Máme křestní slib častěji obnovovati, t. j. máme
častěji znovu opakovati, co jsme Bohu na křtu svatém
slíbili. Tím pohneme svou vůli, aby slib křestní spíše
plnili.
ježto pak den pokřtění našeho, kdy jsme dostali
jméno některého svatého, nám nejživěji na pamět uvádí
povinnosti, ku kterýmž jsme se na křtu sv. zavázali,
jsme povinni slib křestní obnovovati zvláště: 1. v den
sve'ho pokřtění.
Naši ') zbožní předkové měli zvláštní obyčej. V každé do
mácnosti byla modlitební kniha, neb kalendář na jejíž desky
') Brynych II. p. 36
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psaly se důležité události rodinné.
narození :: křtu vše:/z dz'tek.

Tam zaznamenal se den

Prostý to byl obyčej, ale krásný. Nyní se jím pohrdá a ná
sledek toho jest, že mnohý ani neví, kdy se narodil a kdy
byl křtěn.

A jak slavíval se den křestní/topatrona v rodinách? Byl to
ro rodinu den sváteční. Svátečním rouchem oděn do chrámu
áné spěchal, kdo slavil své jmeniny. Uctil patrona svého a
obnovil slib křestní.
Následujme v tom příkladu zbožných předků.
Rey, biskup Anecký, slavíval každoročně památku svého
křestního dne obnovením slibu křestního a vroucím díku
vzdáním Bohu za všecky v ten den od něho obdržené milosti.
>Dne 22. dubna 1770.,c tak psal svému příteli, »byl jsem tak
šťastný, že stav se člověkem, křtem svatým stal jsem se i křesťa
nem. K čemu prospělo by mně mé narození, kdyby mně nebyl
popřál milostivý Bůh i znovuzrození? Památku toho slavného
dne oslavují každoročně, a obnovuje slib křestní, vzdávám
díky Bohu za nevýslovné milosti, kteréž mi toho dne uděliti
ráčil.: ')

2. Ve svátosti biřmování rozmnožuje se milost po—
svěcující, svatou zpovědí opět ztracené milosti Boží
nabýváme a svatým přijímáním požíváme svého" Pána.
Tu vhodno znovu slíbiti, že nechceme více témilosti
ztratiti, jíž jsme poprvé nabyli ve křtu svatém. Proto
vkodno obnoviti v těch dnech slib křestní.
(Povzbuzení k plnění křestního slibu.)

312554.Čim jsou povinni kmotrové?

Kmotrové jsou povinni, staratz' se o křesťanské vy
ckovdm' dětí, jimž byli kmotry, zvláště když osiřeěy
nebo když jejich rodiče svých povinností zanedbávajz'.
Proto mají kmotrove' býti sami dobrými katolíky ::
věkem již dospělejší.

Kmotrové jsou duchovními rodiči svých chráněnců.
Přirozeno ovšem jest, že se mají v prvé řadě naši
vlastní rodiče o křesťanské vychování naše starati;
pak ale také naši kmotrove', neboť jsou našimi duo/zo
vm'mi rodiči. Plní-li ovšem rodiče přirození tuto p_o
vinnost, není třeba kmotrům o křesťanské vychování
svých kmotřenců se starati. Nestarají-li se však rodiče
o křesťanské vychování svých dětí, anebo jestli že ze
mřeli, pak v prvé řadě nastává starost o křesťanské
vychování kmotrům. Z toho patrno, že nemohou býti
') Okáč u., p. 152.
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kmotry vlastní rodiče, nekatolíci, osoby pohoršlivý
život vedoucí Neboť když sami slibu křestního ne
plní, kterak mohou slibovati, že na jiné dohlédnou,
by slib křestní plnili.
Povinnost kmotrů jest též křtěnce při křtu sv. na. loktech

držeti a slib křestní skládati. Dobře praví „rv.Augustin: ') »Církev
svatá, .rtaroJ—tliva'máti, půjčuje! uemluvňatům noky jiuýolz, aby
přišly, .rrdee jiných, aby vyznávalyx

Proto rodiče nerozumné jednají, když za kmotry
volí dítkám svým jen osoby bohaté, aby mnoho dárků
od nich dostali a nehledí k tomu, zda jsou horlivými
katolíky a zda též na ně v čas potřeby dítky budou
moci spoléhati.
3555. Jaký zvláštni následek má kmotrovstvi při křtu?

Kmotrovství při křtu má za zvláštní následek, že
se kmotrove'stávají jako duchovními rodiči pokřtěne'ho,
a že proto nemohou ani s ním ani sjeko rodiči vstou
pití v manželství.
Mezi křtěncem, jeho rodiči a kmotry nastává při
křtu sv. duchovní příbuzenství, podobné tomu, jež jest
mezi rodiči a dětmi. Proto nemůže se mezi jmenova
nými osobami uzavříti sňatek manželský. Aby se
takové překážky nemnožily, nařídila církev svatá, že
postačuje ke křtu jeden kmotr, nejvýše dva rozdíl—
ného pohlaví. Ostatní, jež jsou při křtu přítomni, jsou
pouze svědky, a proto se na ně duchovní příbuzenství
nevztahuje.
Jelikož křest sv. nevyhnutelně jest k spasení po
třebný, postaral se Bůh ve své nevystihlé lásce, aby
i ti lidé, kteří nemají příležitosti býti pokřtěni vodou,
spasení dojíti mohli.

556. Čim může svátost křtu, neni-Ii ji možno přijmouti, na
hražena býti?
Svátost křtu může, není-li jí možno přijmouti, mz
lzražeua být; křtem žádosti a křtem krve.
Oba tyto způsoby sv. křtu mají tytéž účinky, jako
křest, který se vodou udílí; i v nich se nám odpouští
') Serm. 10. de verb. apostol.
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hřích dědičný ivšechny ostatní hříchy, kterých se
člověk přede křtem dopustil, uděluje se milost po
svěcující a člověku otevírá se brána do království ne—

beského.

55 \I . Co jest křest žádosti?
Křest žádosti jest upřímná touha a opravdová vůle,
křest svatý přijmoutz', nebo nemá-lí člověk a křtu žádne'
vědomostí, činiti všecko, co Bůh k našemu spasení na—

řídil. S touto tou/tou a vůlí musí však býti spojena
dokonalá lítost anebo dokonalá láska k Boku.
Písmo sv. praví: »Mz'luje-lz' kdo mne, řeč mou za
ehova'vatz'bude, a Otec můj bude jej milovatz', a k němu
přijdeme, a příbytek u něho učiníme.: (jan 14, 23.)
A dále: »Každý, kdož Boka miluje, z Boka se zrodil

a zná Boka.: (I. jan 4, 7) Z toho patrno, že kdo
Boha miluje, jest Boha přítelem, u Boha má příbytek, —
tedy ospravedlnění jest láskou. — Na křest žádosti
poukazují slova Pána ježíše: »Ka'o uvěří a pokřtěn
bude, spasen bude; kdož pak neuvěří, bude zatracen.:

(Mar. 16, ]6.) Pán ježíš nepřidal: ...a

pokřtěn

není: . . . Tím, jak sv. Bernard di, poukázal Pán ježíš
k tomu, že kdo nemá příležitosti pokřtěnu býti, může
křtem žádosti spasení dojíti.
Takovým křtem byl pokřtěn kající lotr na kříži,
jak to potvrzují slova Spasitele řkoucího: »?eštědnes
budeš se mnou v rájic
Vzpomeňme, že lotr tento
nebyl mučen pro jméno Kristovo, nýbrž pro své zlo
činy. Takovým křtem, jak sv. Ambrož se domnívá,
byl pokřtěn i mladý císař Valentínz'án (375—392),
kterýž jako katechumen, když putoval do Milána, aby
tam pokřtěn byl, na cestě byl úkladně zavražděn. —
Sv. Ambrož, který v ústrety šel císaři, aby mu tuto
svátost udělil, potěšil pak rodiče při pohřbu syna
jejich těmito slovy: »Nermuťte se nad tím, že nebyl
pokřtěn, vždyť přál si tuto svátost přijati; proto po
volal mne k sobě. Proč by neměl účastným býti mi—
losti, kterouž toužebně žádal? Zajisté dosáhl ji od
Boha, jelikož jí žádal; neboť jako pokřtěni byli mu
čeníci vylitou krví svou, tak pokřtěn jest Valentinz'a'n
vůlí a snažnou žádosti svou.<< Tímto křtem ospravedl—

nění byli svatí starého zákona.
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Takového ') křtu dosahují z nevystihlého milosrden
ství Božího i ti lidé, kteří ničeho o sv. evangeliu ne
vědí. Jsou-lí živi podle světla rozumu svého a zákona
toho, jejž Bůh napsal do jejich srdce (Řím. 2, 15.),
přichází jim milost Boží ku pomoci, rozněcuje v nich
dokonalou lásku, kteráž žádá všecko to činiti, což
Bůh velí, a kteráž nevědomky i žádost křtu v sobě
zavírá.
Každý však, kdo přijal křest žádosti, povinen jest,
jakmile by měl příležitost, křest vodou přijati.

Í558. Co jest křest krve?
Křest krve je mučenická smrt, již nekřtěný člověk
pro Krista podstoupí.
Písmo sv. praví: »Kdož by ztratil život svůj pro
mne, nalezne jej.: (Mat. 10, 39.) A sv. Augustin praví:
»Kdožkoli, — třebať nepřijavše koupel znovuzrození
_svého, — pro vyznání Kristovo umírají, nabývají téhož
odpuštění hříchů, jako by vodou křtu svatého obmyti
byli Ten, který byl řekl: »Nenaradz'Ji se kde z vody
a z Ducha svaté/20, nevejde do království nebeského
(Jan 3, 5), v jiném výroku je činí vyňaty, a to slovy:
>Kd0žkolivyzná nme před lidmi, vyznámť z'já' je/před
Otcem svým, jenž jest v nebesz'c/z.<
Vrátní, 1) žoldnéři, katané a jiní pohané z těch časů,
co pohanští císařové křesťany pronásledovali, uzřevše
stálost mučeníků, a osvícení byvše milostí Boží, na
místě a bez prodlení Krista Pána vyznali. Mnozí z těchto
obrácených pohanů byli zabiti, prvé než se mohli dáti
pokřtití. I katechumeni dospělí, kteří vyučováním na
křest sv. byli připravování, často bývali umučení. Ty
a takové církev sv. netoliko za mučeníky pokládala,
nýbrž i Bůh sám je často před světem, poctil a za
miláčky své prohlásil mnohými zázraky, kteréž k jich
oslavě učinil.
Tak dívka římská Emerencz'a'na, nebyla sice pokřtěna,
než že se směle protívila modloslužebníkům, a když
na hrobě sv. Anežky se modlila a pro vyznávání jména
Kristova ukamenována jest, církev katolická o ní tvrdí,
že vlastní krví byla pokřtěna. Vyhlásila ji za světici

Boží. Katechumen Šimon Abeles aj.

') ]irsík p. 340.
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Za ') času císaře Lzeim'na odsouzeno pro víru v Krista Pána
40 vojínů k smrti zmrznutím. Stojice nazi na ledě, modlili se:
»Pane, čtyřteetmís sem vstoupilo,čtyřiceti korunami nds obdař.. _
Ale jeden z nich nemoha snésti mrazu, odešel do teplé lázně.
Což vida jeden hlidač postavil se na místo jeho Bůh totiž
zvláštním viděním mu ukázal, že nad třiceti devíti vznášela
se koruna, jen hlava toho, který byl odešel byla bez koruny.
Tím byl pohnut hlídač k tomu, že na místo čtyřicátého se
postavil a že i on křesťanem jest, hlasitě oznamoval. A láska
jeho ke Kristu neochabla, ani když mu údy všechny byly po—
tlučeny a polámány. — Památku všech “40 mučeníků těchto
koná církev dne 10. března, vyznávajíc tím, že čtyřicátý po
křtěnl.krví a smrtí svou. Ztrativ život časný pro Krista, věčný
nalez

Křest krve má takovou moc, že se vztahuje ina
nemluvňátka, kteráž ani lásky, ani žádostí, ani lítosti
schopna nejsou. Příklad toho máme na nemluvňátkách
betlémských, která ukrutný Herodes dal ze zášti proti
Kristu zavražditi, a jež církev sv. co prvotiny mučeníků
Božích ct, a oslavuje.

Obřady sv. křtu.
Církev sv. užívá při udělování sv. křtu četných a

významných obřadů, a to, aby jednak svatému úkonu
tomu vyšší důstojnosti dodala a důležitost této svátosti
naznačila a tak přítomné k pobožnosti povzbudila,
jednak, aby i naznačila i účinky, které v duši křtčncově
křest sv. působí. Obřady tyto nebývaly dříve najednou
udělovány, nýbrž v rozmanitých dnech (katechumenatu)
přípravy ku sv. křtu; jsou tudíž vzaty z obřadů, jichž
církev při křtu dospělých užívala.
K snadnějšímu pochopení rozdělujeme obřady při
křtu sv. v obřady:
1. přede křtem,
2. při křtu a
3. po křtu svatém.
Ad 1. a) Kmotři:) přinášejí dítko do předsíně chrámové
(někde do sakristie), poněvadž není ještě údem církve Kri
stovy. Kněz oděn rochetou a fialovou štolou, se jich táže:
>Kterak elzeete dílku tomu říkali Pc Na to oznamují kmotři

jméno některého svatého. Pak táže se kněz: nN., co žáda'š od
církve Božz'h Kmotři: » Víru.: Kněz: »A co víra tobě dá.)c
') Brynych II., p. 30.
") Stručná katol. liturgika od Dr. Dom. Špachty, p. 57 et seq.
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Kmotři: »Žíoot věčný: A na to dí kněz, aby dítě, chce-li ho
dosáhnouti, zachovávalo přikázání lásky k Bohu i lidem. »Mi

looatz' budeš Pána .we'lto . . . a bližní/lo . . _.
&) Potom dýchá tříkra'te z:podobě kříže v tvář dítěte, na zna—

mení, že ve svatém křtu mu vdechnuta bude milost Ducha
svatého, od nejsvětější Trojice pro zásluhy Ježíše Krista ukři
žovaného.
Pak znamená. je křížem na čele í jámou, aby nikdy za víru
svou se nestydělo a v srdci ji nosilo, to jest, podle ní živo
bylo. Také to znamená, aby křtěnec víru rozumem pojal a
srdcem ji miloval.
:) Kněz drží ruku nad ltlavozekřtěneooou, na znamení, že
církev jej béře pod ochranu svou, a dává mu do u'rt troe/zu
wěeene' .rolz'. To znamená, že milostí křestní ochráněn bude
před hnilobou hříchův a že nalezne chuti v dobrých skutcích.
Sůl jest také znamením moudrosti. Sůl chrání před hnilobou
(maso se nasoluje, voda mořská) a spolu dodává chuti po
krmům (polévka, pokrmy se solí).
a') Zaže/ma'oaf od ne'/zozlí/lo due/za, klade pak konec štoly
na dítě a dí: » V.:—lup
do (."/U'lílllua buďtak žío, aby: mě! jednou
.r Krzlrtem zžčartenrtw' v králowtví neberke'm. Amen.:

Na to uvádí křtěnce i kmotry do chrámu, modle se s nimi
po cestě Ve'ň'm z: Boha a Otčenáš. Štola znamená církevní

moc kněze, kterou křtěnce do chrámuatakto do společenství
církve svaté uvádí. Dvěma modlitbami oněmi vyznávají kmotři
jménem křtěncovým jeho víru a naději v Boha.
e) Vim—teledotýká se kněz „rlínou svojí uší a chřípí křtěn

cova, říkaje: »Eíetac, t. j. rota/ří na; to znamená, aby vždy
ochotně poslouchal zákona Božího, odvracel se od zlých řečí
(dotýká se uší) a v konání ctnosti nalezl zalíbení. (Skutky
jako vůní příjemnou Hospodinu. Proto dotýká se
cdrobnějsou
rípí.
Ad 2. a) Kněz táže se křtěnce: »Odříta'š-lí .re ďábla, í uší
pýe/zyjeho 1“vše:/: .rkutku"je/zoPc Kmotři odpovídají: »Odřílza'mc.
Na to maže svatým olejem křtěneů křtěnce na prs—oua mezi

lopatkami v podobě kříže. Jindy mazávali se bojovníci olejem
(olivovým; takovým jest i olei křtěncův), aby silnějšími byli
v boji; tak i křesťanu dává Bůh na křtu svatém jako brnění
síly proti pokušením, a to pro zásluhy Ježíše ukřižovaného.
b) Potom béřc bílou štoluatáže se křtěnce, věří-live všecky
články víry dle apoštolského vyznání, a chce-li býti pokřtěn.
Na to lije po třikráte vodu na hlavu jeho v podobě kříže a
říká: »N. (jméno svatého) já tě křtím oe jme'me Otce (f)
:“ Syna (ř) í Due/za .roate'lzo(f).: Třikráte lije vodu na význam
víry v nejsvětější Trojici, v podobě kříže, že milost svatého
křtu má základ v zásluhách Ježíše Krista. Béře bílou flatu na
znamení radosti, že se člověku dostává na křtu svatém mi
losti Boží, nevinnosti.
Ad 3. Kněz maže temeno hlavy křtěncov svatým křížmem
v podobě kříže, že jest nyní :pomazaným áne'c, to jest, vy
voleným k slávě v nebeském království. Kolem hlavy dává
mu bílou roušku, na znamení čistoty duše, které ve křtu sva
tém nabyl, a již po celý život má zachovati. V prvních do—
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bách církve byli oděni křtěnci bílým rouchem, které od Bílé
soboty (odtud jméno její) do Bílé či provodní neděle nosili a
v tento den v chrámě ukládali. Do ruk y kmotrům dává roz
žatou svz'cz'na znamení, by křtěnec vždycky chodil ve světle
víry, dobrým příkladem jiným svítil a tak někdy uzřel věčné
světlo.
Kmotři berou svíci do pravé ruky a tím slibují, že se o to
přičiní, aby křtěnec spasení došel.
Amen.
Na konec dí kněz:

>N., ja'z' vpakojz' a Pa'n buď s tebou.

I vás propustil kdysi kněz po křtu sv těmito slovy
a přál vám, abyste vždy požívaly pokoje a Pán byl
s vámi. Aby se toto přání splnilo, musíte vždy dle
učení Ježíše Krista se spravovati a všelikého hříchu
se varovati; neboť hřz's'nz'kpokoje pravého míti ne
může. Proto se krásně praví v katechismu.
Naučení. Uvaž. Na křtu svate'm obdržel í'sz také
jméno světce, by ti byl ochra'ncem a vzorem; bylo ti,
a'a'no bz'le' roucho na znamení dosažené nevznnostz a
hořz'cz'svíce jako znak víry a dobrých skutkův. Na'slea'uj
sve'ho svate'ho patrona, zachovej nevinnost a osvědčuj
víru svou křesťanským životem!

2. O svátosti biřmování.
Přechod: Ve svátosti křtu obdrželi jste duchovní život;
kmotři za vás přislíbili, že se vynasnažíte bohumile žíti. Pokud
chodíte do školy, pokud nad vámi bdí starostlivě oko rodičů
a učitelů, není tak příliš nesnadno slibu tomuto dostáti. Jak—
mile však školu opustíte a vstoupíte do světa, nebude vám
snadno bohumile žíti Se všech stran bude na vás dorážeti
dábel (pokušení, hříchl, aby vás o duchovní život, o milost
Boží připravil. A v takovýchto dobách, kdy rodičů a učitelů
vzdáleni jsouce, kloniti se budete ke hříchu, bude vám třeba
posily, máte-li nad hříchem zvítěziti. A této se vám dostane
ve svátosti sv. bzr'mova'nz'.Jako Pán Ježíš seslal sv. apoštolům,
dříve nežli je do světa rozeslal, Ducha sv., aby je posilnil,
tak posílá tuto nebeskou posilu i vám ve svátosti biřmování
dříve nežli dům otcovský opustíte a do světa vstoupíte. Jest
tudíž velmi důležito, byste tuto svátost nábožně přijali a tak
k bohumilému životu byli posíleni. Když vojín má jíti do
války a život svůj v nebezpečenství dáti, jak vděčným by byl
tomu, kdo .by mu takové brnění a zbraň dal, jež by jej bez
pečně chránily před poraněním a smrtí a zaručovaly mu ví
tězství. Jak by byl pozorným, kdyby mu někdo vykládal, jak

zbraní těch má užívati. Ivy máte bojovati proti pokušení
těla, světa a ďábla . . . V tomto boji hrozí nebezpečenství
ztratiti život věčný. Sv. biřmování propůjčuje vám posilu,
abyste v pokušení zvítězili.
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559. Co je biřmování?
Biřmování je svátost, ve které pokřtěný člověk skrze
vzkláa'ání ruky biskupovy, mazání svatým křižmem
a slova biskupova od Ducha svatého bývá posilněn,
aby víru svou statečně vyznával a podle ní živ byl.
Jméno roir'movánz'c pochází od latinského »jírmarec (con
íirmare), což znamená tolik jako sz'lz'tz',utvrzovati; proto tuto
svátost nazývají svatí Otcové posilou. ]iž tedy samo jméno
svátosti této poukazuje na účinky milosti, která se nám v ni
uděluje.

Biřmování jest svátost, poněvadž má ony tři částky
které se ku pravé svátosti vyžadují, totiž:
1. Viditelně znamení jest vzkládání rukou bisku
pových, mazání svatým křižmem a slova biskupova.
Když biskup biřmuje, položí pravou ruku na hlavu biřmo—
vance a činí mu zároveň palcem, omočeným ve sv. křižmu
na čele kříž a říká při tom svatá slova. To jest viditelná zna
mení, které neviditelnou milost této svátosti nám naznačuje a
působí.

2. Neviditelná milost, kterou viditelné znamení,
naznačuje a působí, záleží v tom, že pokřtěný člověk
od Ducha svatého bývá posilněn, aby víru svou sta—
tečně vyznával a podle ní živ byl.
O tom později při ot. 561.
vlv

3. Ustanovení oa' _*řezzseKrista.

560. Odkud víme, že Ježíš Kristus svátost biřmování usta
novil?
Ze _?ežíšKristus svátost biřmování ustanovil, víme:
y_n

. ze svaté/zo písma, ktere' vypravuje, že apoštolové biřmo—

vali ;
. z ustavičně/zo podání církve.

.

V písmě sv. se nevypravuje tak zřejmě, jako při svá—
tosti křtu, kdy a kterými slovy Kristus Pán biřmování
ustanovil. Avšak přece s úplnou jistotou smíme tvrditi,
že biřmování od Pána Ježíše ustanoveno jest. V písmě
sv. totiž čteme, že apoštolové biřmovali. Ale oni by
jistě tak nečinili, kdyby jim to Pán Ježíš nebyl při—
kázal.
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Tak tomu- učí neomylná církev katolická,') tak učí
písmo svate'.
A) Pán ]ežíš přislíbil již dříve, že sešle Ducha sv.
nejen apoštolům, ale i všem věřícím, aby je ve víře

posilnil, a proti pronásledování neohroženými učinil
tak, aby před soudci a pohanskými králi víru svobodně
a neohroženě hlásali. (Jan 14, 16; 15, 26; Luk. 24,
49; Mat. 10, 20; Mar. 13, II.) Co Pán Ježíš slíbil, to
vyplnil. Apoštolům a prvním učeníkům seslal Ducha
sv. zázračným spůsobem o letnicích; na ostatní věřící
vzkládali apoštolové ruce a oni přijímali Ducha sv. 2)
Tak písmo sv. vypráví, že so. Filip, jáhen, hlásal
v Samaří učení Krista Pána a dotvrzoval učení to také
zázraky. Mnozí z obyvatelů tamějších uvěřili a dali
se pokřtíti. Když se sv. apoštolové v jerusalémě o tom
dověděli, poslali tam sv. Petra a ýazza. Tito přišedše
modlili se nad pokřtěnými, ozkla'a'ali na ně ruce, a
oni přijímali Ducha svatého. Písmo sv. to těmito slovy
praví : »Uslyšeoše _oak apoštolové, kteříž byli ?) _“7erusa

le'mě, že by Samaří přijalo slovo Boží, poslali k nim
Petra a Yana; kteřížpřišedše k nim modlili se za ně,
aby přijali Due/za svaté/zo; nebo ještě na žádného
z m'a/z nebyl přišel, ale pokřtěni toliko byli ve jménu
Pa'na _7ežz'še. Tedy vzkla'dalz' na ně ruce a oni příjí
mali Ducha svaté/zo.: (Skut. ap. 8, 1—17.)
Také v Efesu uvěřili mnozí a dali se pokřtíti;
a sv. Pavel jim pak svátost biřmování udělil. Když
totiž so. Pavel do Efesu přišel, »našel tu některé uče
m'ky ; z'řekl k nim.“ Zda-liž uoěřz'ošepřijali jste Due/ta
svaté/zo? (t. j. byli jste biřmování ?) A oni řekli k němu:
Ba, am jsme neslyšeli, že jest Duch svatý. 012pak
řekl: V kom tedy jste pokřtěni? A ani řekli: Křtem
_7a/zovým. (Nebyli tedy křtem Kristovým pokřtěni,
nebyli křesťany) Proto je sv apoštol poučil v učení
Kristově. »Ka'yž to uslyšeli (učení Kristovo), pokřtěni
jsou ve jménu Pána _*7ežz'še.
A když Pa'uel na ně vzkla'a'al
') Trident. Sess. VII. de sacr. i. g. can Let de coníirm. can. 1.
") Že apoštolové se vzkládáním rukou i mazání sv. křižmem
spojovali, písmo .ro. zřejmě nevy ravuje, avšak so Oteooe'nám pravdi—
vost toho dosvědčují, jako so. yprz'an a .ro. Augustín. Tito vyznávají,
že biskupové katolické církve činí ve svátosti biřmování totéž, co
apoštolové konali; biskupové však nejen vzkládají na biřmovance
ruku, nýbrž je i maží, což, - jak tito so. Oteooe' dokazují -—již za
jejich časů a vůbec vždycky od nejstarších dob apoštolských se dálo.
Písmo sv. poukazuje na to (v 2. Kor. ], 21 a 22.l
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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ruce, přišel na ně Duch svatý á mluvili jazyky a pro—
rokoválz'.c (Skut. ap 19, 1—7) Po sv. křtu byli tedy
biřmování.
Písmo sv. tedy zřejmě vypravuje, že apoštolové

vzkládáním rukou a modlitbou těm, kteří již pokřtěni
byli, udíleli Ducha sv., t. j. biřmoválz'. Jestliže však
apoštolové biřmováním udíleli milost Boží, bylo zajisté
od Krista Pána jako svátost ustanoveno, neboť apo
štolové byli jen rozdávaěz', nikoli ustanoviteli božských
tajemství.
B) Když jsme jednali o pz'smě sv. (ot. 15.), ') pravili
jsme, že není v něm všecko zaznamenáno, čemu ježíš
Kristus učil, jak to dokazují slova sv. Yaná, řkoucího:
»?estz't' pak z' jiných mnoho věcí, ktere'ž činil řešíš,
kteréž kdyby měly obzvláště psány býti, mám za to,
že by ani svět nemo/zl obsáhnontz' těd: knz'k, ktere'ž by
měly psány býti.: (jan 21, 25.) Dříve než-lí byl od

svatých evangelistů sepsán život Krista Pána, byla
již křesťanská církev, v nížto všecko učení a nařízení

ježíšovo jen ústně se rozhlašovalo; a právě toto ústní
podání, potvrzuje nám, že biřmování opravdovou, od
Krista Pána ustanovenou svátostí jest.
Sv. Augustin píše o tom takto: »Před nanebevstoupením
ráčil Pán oznámiti učeníkům způsob, kterak by pokřtění při
jímati měli Ducha svatého: což se nyní od biskupů zacho
vává.: A sv. 7eronym: »Zdaž nevíš, že v církvích i ten panuje
obyčej, dle něhož se na pokřtěné ruce vzkládají, a Duch
svatý se takto vzývá.>Ptáš se: kdež by to psáno bylo? Vskut
cích apoštolských (VIII. 17. XIX., G.). Avšak byť i písemné
vážnosti nebylo, (kdybychom i svědectví Písma sv. neměli)
veškerého světa v této stránce sjednocení tolik by platilo
jako zákon.: — Ve všech téměř stoletích podávají spisové
svatých Otců důkazy pro svátost biřmování. Sv. Diviš, areo
pagita, žák sv. Pavla, praví: »Pokřtěného, bílým rouchem odě
ného, k biskupovi vedou, jenž božskou mastí jej znamená.:
Sv. Cyprián takto piše: »Tomu, kdož byl pokřtěn, jest také
třeba, aby obdržel křižmo, to jest pomazání, aby mohl b'ti
pomazaným Bohu a mohl v sobě míti milost Kristovu.:
zv.
Oteove'nazývají výslovně biřmování svátostí.

56.
y_n

Co působí biřmování ?
Biřmování.

. rozmnožuje milost posvěcujz'cí;
') Pag. 18. ct sq.
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2. uděluje zvláštnz milost, abys/zamvím statečně vyznávali
3.

a podle ní žzz: bylz;
vtiskuje bzřmovanci nrzrušz'telne' znamení
Kristova.

bojovníka

Ad 1. Biřmování rozmnožuje v nás milost posvěcujz'oí,
t. j. působí, že pokřtěný, který milost posvěcující již
na křtu sv. dostal, aneb ve svátosti pokání, když jí
byl ztratil, znovu nabyl, ještě více při biřmování jí
dostává. Tato milost jej ve víře upevňuje a zdokona
luje, tak že se stává biřmovanec Pánu Bohu ještě pří
jemnějším. Z té příčiny 1) jest biřmování pravým do
plňkem svatého křtu, a proto v řadě duchovního života
na druhém se klade místě, poněvadž se skrze ni do—
plňuje, což na křtu sv. započato bylo. Za starých dob
udělovala se tato svátost hned po křtu sv.
Velmi krásně vyložil hned na počátku IV. století sv. papež
a mučeník Jilek/node: toto působení, kterýmž svátost biřmo—
vání svátost svatého křtu doplňuje, praví: »Na křtu svatém
býváme ku křesťanským vojínům připočteni; skrze svátost
biřmování však do: táváme k boji potřebnou zbraň. Na křtu se
znova rodíme, a nový život počínáme; skrze svátost biřmo
vání dosahujeme však síly, bychom život ten při všech ne
přátelských překážkách dále vésti mohli. Na křtu býváme ode
všech poskvrn hříchu očištěni a obmyti, a skrze biřmování
proti pokušenímkhříchu posilnění. Biřmování rozněcuje vnás
oheň božské lásky, jížto všecky myšlenky a žádosti naše
k nebi bývají pozdvihnuty. Slovem biřmováním stávají se
zemští tělesní lidé nebeskými a duchovními lidmi & křesťany
dokonalými.c (In epist. ad episc. Hisp.)

Biřmováníjest svátost živých; proto nemůžeme touto
svátostí milosti posvěcující teprve nabývati, nýbrž kdo
ji chce hodně přijati, musí býti již ve stavu posvěcující
milosti.
Ad 2. Biřmování uděluje zvláštní milost, které skrze
jindu svátost nelze nabýti. Milost tato záleží v tom,
aby biřmovanec vz'ru statečně vyznával a podle ní
žz'v byl.

Statečné vyznával, t. j. při veškerých okolnostech
(pronásledování, vyhrožování, slibování prospěchu i ne
prospěchu atd.) ničím se nedal odstrašiti a k tomu
pohnouti, aby víru zapřel. — Sv. mučenz'cz';sedm bratří
maehabejrkýc/z.
Podle ní živ byl, t. j. tak žil a jednal, jak nás tomu
sv. víra naše učí :: dobré konati, zlého se varovati.
') ]irsík, p. 355
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Člověk musí ustavičný boj vésti proti: světu, t. j.
zlým lidem, ďáblu a zlým náklonostem a vášním; Proti
těmto třem nepřátelům dává nám zbraň (dle Melchiada)
t. j. sílu sv. biřmování.
Patrný toho doklad máme na m. apoštolů/:. Před seslám'm
Ducha sv. apoštolové byli bázlivi. Ačkoli po tři léta doprcvá_
zeli Pána Ježíše, ač i zázraky vlastníma očima spatřili, přece
při jeho soudu a smrti se rozprchli a k němu se ani hlásiti
nechtěli. Jakmile však na ně Duch sv. sestoupil, docela se
změnili, vyznávajíce stále a neohroženě víru Ježíše Krista.
I když mrskáni byli a přikazováno jim, aby ničehož nekázali
o Ježíši, radujíce sez pohanění a trestu. nepřestávali na každý
den ve chrámě učiti a víru v Ježíše Krista hlásati, Za víru
svoji konečně též skoro všichni mučenickou smrt podstoupili.
Podobně první křert'ane' Mocnářové pohanští přikazovali
jim, by se klaněli a obětovali bůžkům a modlám, hrozili jim
mukami a smrtí, příslibovali jim čest a slávu světskou, roz
koše a bohatství, jestliže to učiní: než oni neuposlechli. Když
na popraviště byli vlečení, hlasitě a veřejně vyznávali víru
svou;jz'm

byla .rmrt mile/“ší, než hříšný život.

3. Biřmování vtiskuje bz'řmovanoz'nezmšítelne' zna
meni, t._j. duchovní znak, jímžto poznamenán a povýšen
jest za bojovníka Kristova. ') Povinností biřmovance
pak jest víru veřejně vyznávatí, pro ni i urážky snášeti
ba, kdyby toho třeba bylo i život svůj položiti.
Toto nezrušitelné znamení opravňuje nás však zá—
roveň k naději, že nám Bůh v tomto boji dostatečné
milosti dá, abychom zvítězili. A jako jest statečnému
vojínu šat vojenský chloubou, zbabělému však ku hanbě'
podobně bude biřmovanci nezrušitelné znamení pro
celou věčnost znamením radosti, vítězství a oslavy,
jestliže pro Ježíše Krista a jeho říši proti světu, ďáblu
a náruživostem statečně bojoval. Bylo by mu však
ku věčnému zahanbení, kdyby svoji víru zapíral a
prapor Krista Ježíše zradil.
Když císař Kommntin vítězně do města Aquilq'e vtáhl,
rozkázal ze zbraní obyvatelů, kteří tak špatně město hájili,
řetězy nadělati a jimi je spoutati. Podobně dopustí Bůh, aby
těm biřmovancům, kteří víru ztratili, nezrušitelné znameni
bylo k zahanbení a přenesmírnému utrpení.
ó kéž by vám všem nezrušitelné znamení, jež se vám při
biřmování vtiskuje, bylo znakem vítězství a věčné slávy!
Biřmováním stáváme se vojíny nebo-li bojovníky Kristo—
vými. Kdo však byl jednou za vojína Kristova přijat, nemůže
ještě jednou býti přijímán; proto můžeme sv. biřmování při
') Srovnej ot. 546!
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jati jen jednou.

zhřešil.

Kdo by je vědomě přijal po druhé, těžce by
'

562. Kdo uděluje svátost biřmování?
Svátost biřmování udělují řádným způsobemjenom
biskupove', mimořádným způsobem take' kněží, ktere'papež
k tomu zplnomocnil.
Biskupu jako vojevůdci přísluší bojovníky shromaž—
dovati pod prapor Kristův. Biskupu proto, poněvadž
jenom on jest nástupcem sv. apoštolů s plnou jich
mocí.
Písmo sv. dokazuje, že jen apoštolové biřmovali a

nikoli učeníci, a jáhnové. jáhen Filip toliko křtil
v Samařsku, ale nebiřmoval. Písmo sv. takto o tom
se zmiňuje: »Uslyševše apoštolové, kteříž byli v _“řeru
sale'me', že Samařštz' přijali slovo Boží, poslali k nim
Petra a _?ana. Kteřz'žpřišedše modlili se za ně, aby
přijali Ducha sv., neboťještě byl na žádného z nich
nepřišel, ale byli toliko pokřtěni (od jáhna Filipa) ve
jménu Pána Yežz'še.: (Skut. ap. 8, 14—16.)
Totéž i sv. Oteove'dokazují. Sv. Yan Zlatoústy' praví: >Ducha

sv. udělovati jenom apoštolům příslušelo; protož i nyní toliko
nejvyšší a nejpřednější správcové církve to konají.: ') A sv.
Eusebius, papež a mučeník Páně: »Svátost rukou vzkládání
má u veliké vážnosti býti, a nemůže se od nikoho udělovati,
toliko od biskupůux 1)

Ačkoli však jenom biskupové mají právo biřmování
udělovati, přece v čas potřeby —- tedy mimořádně
mohou i jiní kněží, a to když je sv. Otec k tomu
splnomocní, biřmovati. Tuto moc dostávají od papeže
zvláště ti kněží, kteříž vysláni bývají k pohanským
národům (missionáři), aby tam slovo Boží hlásali. —
_7áhen nemůže vůbec biřmovati.

*563. Kterak uděluje biskup svátost biřmování?
Biskup uděluje svátost biřmování takto:
1. vztahuje ruce nade všechny biřmovance a vyprošuje

jim sedmero darů Ducha svatého;
2. klade pravici svou na hlavu každe'ho bz'řmovancezvlášť
a maže jej křižmem na čele, de'laje mu na hlavě kříž
') Homil. 18. in acta Apost.

') Epist. ad Episcop. Tusciae et Camp.
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a říkaje slova : >Znamena'm tě znamením sv. kříže
a posilují tě křižmem spasení ve jménu Otce í Syna
í Ducha svatého: ,
da'va' každému biřmovancí lehký políček;
esn. modlí
se na konec nade všemí bířmovancí, da'va' jím

svate' požehnání a propouští je.
Vyložíme tyto jednotlivé úkony.
předešlu.

'
Ale dříve něco

Biskup přijíždí obyčejně u večer před sv. biřmováním do
fary, jejíž osadníky má biřmovati. Zbožná, katolická obec uvítá
ho se vší slávou a úctou, která jeho vysoké důstojnosti pří
sluší. Chrám Páně se přiodí v roucho svátcčné, taktéž iulice,
kudy se biskup má ubírati. Tím se dokáže veřejně katolické
smýšlení obyvatelstva a tato okázalá úcta, bude mu, jakožto
nástupci sv. apoštolů útěchou a posilou vtěch starostech a sví
zelích,jež na každého biskupa doléhají. Zbožní obyvatelé seřadí
se v průvod a jdou až na hranice své farnosti, kdejej uvítají
a pak za zvuků zvonů, hudby, zpěvu, mnohdy istřelby vedou
do chrámu Páně. Zde obyčejně má krátkou děkovací řeč nej
vyšší pastýř, po níž udělí požehnání.
V den biřmování jde nejdříve biskup v průvodu do chrámu
Páně, aby tam nejdříve Pánu Bohu oběť mše sv. obětoval. Na
hlavě má mítru (infuli) vysokou pokrývku hlavy na dví roz
dělenou, na znamení, že má znáti písmo sv. obojího zákona;
v ruce má berlu, že má býti dobrým pastýřem lidu; na prsou
kříž na řetězu, že má Krista, učení ipříklad jeho v srdci cho
vati; na rukou rukavice, že má míti ruce čisté, t. j. býti života
bezúhonného a pak prsten, který jest obrazem lásky avytrvalé
věrnosti, kterouž stál Kristus Pán k nevěstě své, církvi svaté,
až do okamžení úmrtí svého. (Efes. 25.—27.) Prsten jest zna
mením zasnoubení, a tudíž i biskup na znamení svého duchov
ního zasnoubení s církví a zvláště se svými diecesány nosí
vždy prsten. Na nohou má zvláštní střevíce (sandalie), jež zna
menají, že má neunavně konati úřad svůj apoštolský (pilně
choditi kázat). Před arcibiskupem nosí se stříbrný kříž na vý
znam, že zvláště on, jako první biskup v zemi, má dbáti
učení Páně.
Po mši sv. (někdy po udělení svátosti biřmování) má biskup
kázání, po jehož ukončení si kleknete, a on vztáhne na všechny
bířmovance obě ruce a modlí se u oltáře: » Všemohoucí věčný
Bože, jenž jsí ra'c'íl těmto služebníkům svým popřátí, aby znovu
zrození z vody a z Ducha sv. hylí, kterýmš jsi take' všecky hříchy
odpustí! : te' pokorně prosíme, rac' na ně sedm darův utěšitele
Ducha sv. pos-latin Na to jmenuje každý ten dar zvláště a kněží
(nebo i věřící) odpovídají: Amen.

*564. Co znamená vzkládáni ruky biskupovy?
Vzkla'da'ní ruky bískupovy znamená, že na biřmovance
sestupuje Duch svatý, a biřmovancí že se zvláštním
způsobem stávají majetkem Božím a bojovníky Kristo—
výmz'.
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Položím-li ruku na něco, chráním to; nikdo nemůže
mi to tak snadno vzíti. Vzkládáním rukou naznačuje
tedy biskup také jistou ochranu, ochranu Ducha sv.,
který na biřmovance vstupuje a tak je bere pod svou
ochranu.
Vzkládání rukou mělo již ve Starém Zákoně tento význam
(ochrany a požehnání). Kd ž patriarcha Yakoó umíral, vložil
oběma synům ]osefovým:
anasessooz' a Efraz'mooi ruce na
hlavu, aby jim požehnal.

(I. Moj. 48, 14.) — Podobně Nový

Zákon. Nežli Pán Ježíš na nebe vstoupil, ' ozdoz'ltlrukou svých
a dal apoštolůmpaže/mání; — So. Petr a on vzkládali na Sa
mařské ruce, a oni přijímali Ducha sv. — — —

Když byl biskup na všechny biřmovance ruce vztáhl
a vyprosil jim sedmero darů Ducha svatého, přistu
puje ke každému biřmovanci zvlášť a dává mu jméno
některého svatého. Hned na to maže čelo biřmovance
v podobě kříže svatým křižmem, říkaje: »Znamemím
tě. . .: atd.
*565. Co je křižmo?
Křz'žmo je

smz'šemóga. oleje olivové/zo

a balsamu,

kterouž biskup na zelený čtvrtek s ostatními svatými
oleji slavně světz'va'.

Slovo »křižmoa jest původně slovo řecké (»chrismaa),
jež značí tolik co mast Skládá se z oleje olivového
(ze stromu olivy) a z balsámu. Balsám pak jest zvláštní
šťáva, či míza rostlinná, která podobně vytéká z keře
balsamového, jako u nás smůla neb pryskyřice vytéká
z některých stromů. Nazývá se svate' křižmo, poněvadž
jest od biskupa posvěceno; a to mezi mší sv. na ze
lený čtvrtek. Biskup nejdřív tu světí olej, pak balsám,
a na to míchá obojí dohromady a opět je světí.
Sv. křižma se užívá při mnohých svěceních; jim se mažou
na př. zvony, dále nádoby, iichž se užívá při bohoslužbě, jako
kalich; sv. křižmcm se maže dítko při křtu sv. na temeni a
křesťan při biřmování na čele. Při svěcení na kněžství se iím
znamenají ony dva prsty novosvěcence, v nichž drží sv. hostii.

*566. Co znamená olej?
Olej znamená milost Duc/m svaté/zo, kterouž biřmo
vaneo k boji proti nepřátelům spasení posilněn bývá.

Olejem,se mazávalí za starých dob zápasníci, aby
údy jich byly pružné, a oni pak k zápasu se posilnili.
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Olejem se tedy'naznačuje, že duše ve svátosti biřmo—
vání bývá posilněna k boji proti nepřátelům spasení.
Olejem se také .rvítz'va', mazání olejem tedy také nazna
čuje, že biřmovanec bývá Duchem sv. osvícen. Kalina-lí olej
na látku (soukennou hedvábnou atd.), zůstavuje po sobě skvrnu,
které pak již tak snadno smazati nelze. Tato vlastnost oleje
případně též připomíná nezrušitelne znamení, které při této
svátosti duši vtisknuto bývá. — Olej chrání před rzí, — podobně
má milost Ducha sv. duši naši chrániti před rzí hříchu. —

*567. Co znamená balsám?
Balsam znamená, že biřmovanoz' uděluje milost, aby
se uchoval čistým od nákazy lzřz'clzua nábožným žz
votem šz'řzl vůni ctnosti.

Balsámem bývají na východě mazány mrtvoly, aby
rychle se nerozkládaly, nehnily. Mazání biřmovance
balsámem znamená tedy, že duše člověka bývá milostí,
která se jí ve svátosti biřmování uděluje, chráněna, by
neupadla

do hniloby lzřz'clzů.

Balsám příjemně vonz'; mazání balsámem naznačuje
tedy také, že křesťan ma' konali a'obre' skutky, které
jsou jako vůnz' (příjemné, milé) Bohu ilidem, čili ná
božným životem šířiti vůni ctnosti.
Balsám dává se také na rány, protože mírní bolesti, léčí.
Duch sv. ve svátosti biřmování hojí rány hříchem způsobené
a bývá útěchou v bolestech a v zármutcích

*568. Proč dělá biskup biřmovanci na čele kříž?
stkup

de'/a' biřmovancz' na čele kříž, aby naznačil,

že se biřmovanec nzkdy nema' slya'ětz víru
ukřižovaného před celym světem vyznávatz.

v Yezzse

Tvář, zvláště čelo, jest nejzjevnější část těla lidského.
Co kdo má na ruce, na zádech atd. (na př. černou
skvrnu), nevidí každý z nás; co však má na čele, každý

vidí.
Jako jest tedy čelo nejzjevnější část těla lidského,
tak ti naznačuje biskup křížem na čele, že máš víru
tak zjevně před celým světem vyznávati a nikdy se
za ni nestyděti
Na čele můžeme zvláště pozorovati všecka hnutí
my,sli zvláště staa'n a bázně. Stud jeví se tím, že se
člověk začervená; bázeň, že zbledne. Tato dvě hnutí
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mysli jsou přečasto překážkou veřejného vyznání víry.
Proto znamená biskup biřmovance na čele, aby jej
povzbudil, že se nemá za víru svou před světem sty
děti, ba že se nemá ani výsměchu ani pronásledování
obávati.
Vizte kříž Páně a vzpomeňte, proč Kristus na něm
zemřel. A dále: Sv. Petr umírá též na kříži pro víru

Kristovu. A pohledme na ostatní! Sv. ?akub Starší
umírá mečem. Sv. Yan neleká se vroucího oleje, sv.
Tomáš a Matouš byli probodeni, sv. Filip byl kame—
nován, sv. Bartoloměj svlečen ze své kůže; sv. Yahub
Mladší svržen s chrámu atd. Vizte tisíce a tisíce
svatých mučeníků, _všickni pro víru umírají v mu
, kách.
Vzpomínejte často, proč ivám biskup učinil kříž
na čele. Nestyďte se nikdy a nikde za víru svou nebo:
»Kdožholi by se styděl za mne a za slova ma', za toho
se bude stydětz' z' Syn člověka, když přijde v slávě své,
a Otce, z' svatých andělů.: (Luk. 9, 26)

*569. Co znamená poliček?
Folz'ček znamená, že biřmovanec ma' býti hotov, pro
jme'ho _“7ežz'še
Krista z''potupu a pronásledovánz trpeti.

Udeříme-li někoho ve tvář, způsobíme mu nejen
bolest, ale i urážku._ Tak byl zneuctěn Pán Yežz'š
před Anna'šem, a v oné noci, kdy byl žalářován, »plz'
vali (soudní sluhové) na tvář jeho, tepouce ho pěstmž.c
Před Annášem, řekl Pán ]ežíš k služebníku, kterýž
jej udeř.l: »Mluvz'l-li jsem zle', vydej svědectví o zlém;
pahli dobře,proč mne tepešřc
Tak má jednati i křesťan; má pokorně a trpělivě
urážky pro víru Kristovu snášeti. Takový jest význam
políčku, jejž biskup nám dává.
Vlastní význam políčku jest, že biřmovanec jest jím
prohlášen za dospělého (dle duše), neboť ve středověku
byli jinoši políčkem za dospělé prohlašováni a učeníci
z učení propouštěni. Také se stávalo přijetí někoho do
stavu rytířského, jehož členové si “zvláště vzali za úkol
víru hájiti (osvobození sv. země, osvobození zajatých
etc.) udeřením meče. Podobne má políček, při biřmo
vání udělený, býti rytířským udeřením, na znamení,
že biřmovanec je nyní přijat mezi vyvolené bojovníky
Kristovy, jichžto úlohou jest sv. víru hájiti.
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Dávaje biřmovanci políček, biskup praví: »Pokoj
budiž : tebou.c (Pax tecum.)
Žádáme-li sobě pokoje, jest třeba, bychom dovedli
mnoho trpěti; chceme-li míti pokoj s Bohem, musíme
se varovati hříchu a trpěti to, co na nás Bůh sesílá
(různá utrpení, nemoce, nehody atd.). Chceme-li míti
pokoj : bližní,"z musíme hotovi býti křivdy trpělivě
nésti ——zlé dobrým

spláceti.

Vzpomeňme si často na slova, jež nám biskup při
sv. biřmování řekl, a jednejme tak. Pokoj zde i na
věčnosti bude nám za to odměnou.
Příklad. Židé zakázali sv apoštolům hlásati slovo Boží. Jaké
bylo jejich podivení, když apoštolové zákazu toho neuposlechli!
I kázali apoštoly zjímati a opět před vysokou radu předvésti.
Nejvyšší kněz řekl apoštolům: »Zdaliž jsme vám přísně nena
kázali, abyste ve jménu ležíše více neučili? A a ,naplnili jste
všechin Jerusalém učením svým . Odpověděl etr ve jménu
všech apoštolů:

» Více slušz poslozzc/zatz Balm, než lz'dí,: — a

vyznal veřejně, bez bázně víru v Krista Ježíše Na to je kázali
mrskati, zakázali opětně slovo Boží hlásati, a propustili' je. Ale
oni šli z toho shromáždění, fadu' íce .re,'že ltoa'm učiněníjxou
trpětz'pol/změnípro jme'uo Pána

ežíše.

Když byli všickni biřmovanci svátost biřmování při
jali, modlí se biskup u oltáře ještě jednu modlitbu,
ve které prosí Boha, aby všechny ve víře posilnil a
pak jim uděluje na konec požehnání.

570. Čeho je třeba k hodnému přijati svátosti biřmování?
K bodne'mu přijetí svátostí biřmování je třeba.
aby bz'řmovanecby! ve stavu posvěcující milostí ;
[wh-l

QD

. aby, přišel—li už do rozumu, o víře, zvláště pak o svá—

tostí biřmování, dostatečně byl poučen;
. aby se vroucí modlitbou dobře připraví/. Také si má
umz'nz'ti, že den sv. biřmování stráví : myslí pobožné
sebranou.
1. Biřmování jest svátost živých a má milost po—
svěcující, kterou jsme ve křtu sv. nabyli, v nás roz
množz'tz'. Jestliže jsme tudíž po křtu sv. byli tak ne
šťastni, že jsme tuto milost ztratili, tu máme—libiřmování
'boa'ně přijati, musíme dříve svátostí pokání jí opět
nabýti, neboť jinak by vůbec milost posvěcující (když
bychom ji byli hříchem těžkým ztratili) nemohla svá
tostí biřmování v nás býti rozmnožena. Proto se vy—
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konává před sv. biřmováním vždy sv. zpověď a sv.
přijímání.
Kdo by měl těžký hřích ——
tedy nebyl v posvěcující milosti
a přijal by v tomto stavu biřmování, přijal by je sice platně,
ale nehodné; dopustil by se svatokrádeže.

2 Biřmování může přijati každý pokřtěný. Proto
mohou i děti, které ještě do rozumu nedospěly, tuto
svátost přijati. Ale poněvadž děti ještě milosti, která
se nám v biřmování udílí, tak nevyhnutelně nepotře—
bují (neumějí ještě víru veřejně vyznávati a nemohou
ji hájiti), a poněvadž bedlivou přípravou ku svátosti
této více milosti dostáváme — jest od XIII. století
obyčejem, že jenom ti, kteří byli již u sv. zpovědi a
sv. přijímání bývají k sv. biřmování připuštěni.
Před biřmováním má býti biřmovanec ve víře do
statečně- vycvičen, nebot při biřmování stává se bo—
jovníkem Kristovým a jako bojovník Kristův má víru
vyznávati a jí hájiti. Aby však víru mohl vyznávati a
jí hájiti, musí ji znáti, sic by nevěděl, co má vyznávati,
čeho hájiti. Zejména však má dobře znáti, co jest tato
svátost a co působí. Neboť kdyby nevěděl ani, co jest
biřmování, nepřijal by ho ani s pravou zbožnosti, ani
s náležitým prospěchem. Proto Pán ježíš sv. apoštoly tři
léta ve vířevyučovalao Duchu svatém je dříve poučil,
nežli jim Ducha sv. seslal.
3. Bz'řmovanec se má vroucí modlitbou na biřmování
přzlomvz'tz'.

Když apoštolové měli přijati Ducha sv., shromáždili
se v jednom domě v ]erusalémě a „vah tam po deset
dní na modlitbách. Připravovali se tak na Ducha sv.
A podobně má ikřesťan připravovati se na sv. biřmo
vání Modlitbou zalíbí se Pánu Bohu a stane se tím
hodnějším jeho milosti.
Ježto den sv. biřmování jest pro biřmovance dnem
velikých milostí, má si umíniti, že je ztráví s myslí
pobožně sebranou, t. j. že se bude světských zábav
varovati, a vůbec všeho, co by ho ke hříchu svésti
mohlo, se vystříhá.

57

le-Ii biřmování ke spaseni třeba?
Biřmování nenz' sice ke spasení nevyhnutelně třeba,
ale lzřešíl by, kdo by ho z nedbalosti nebo netečnosti

nepřijal.
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Biřmování není tak třeba jako sv. křtu, bychom
spasení došli, bez biřmování může býti člověk spasen.
Ale kdyby křesťan jen k vůli tomu biřmování nepřijal,
že to má daleko do chrámu Páně, nebo že nechce
poslouchati poučení o sv. biřmování — nebo bylo by
mu lhostejno ať jest biřmován nebo ne ——ten hřeší
těžce. Neboť ukazují tím patrně k svátosti svoji ne—
vážnost. Proč pospíchali bez prodlení sv. apoštolové
do Samaří, jestliže nebylo třeba, svátost biřmování
těm uděliti, kteříž od jáhna, sv. Filipa byli již po
křtěni? A proč sv. Pavel, jakmile do Efesu přišel,
přede vším jiným se hned tázal: »Přz'jalz'jste Duc/za
svaté/zo, uoěřz'ošeň (Skut. ap. 19, 2.)
Kdyby se někdo ve veliké nebezpečenství měl vy
dati a mohl by jistá opatření učiniti, aby se při životu
zachránil, a přece toho neučinil (na př. kdo by na
vysokou věž měl vylézti, aby tam nějaké opravy učinil
a nedal se provazem přivázati), nejednal by lehko
myslně? Kdo by věděl, že ho nepřátelé jistě přepadnou
a nestaral se o zbraň, již má ku obraně a zachránění
svému, zajisté by jednal lehkomyslně. A katolický
křesťan ví, že mu bude s mnohými nebezpečenstvími
zápasiti, nuž, ve svátosti biřmování dává se mu jistá
ochrana, výborná zbraň. Kdyby této nepřijal, zdaž by
duši svou nevydával v nebezpečenství? Sv. Otcové při
pisují odpad od církve Novatz'anův té okolnosti, že
nepřijal svátosti biřmování, ač mohl a měl k tomu
dosti příležitosti.
)

Rz'mxkýkatee/nímu! praví: Tato svátost není sice tak ne—
vyhnutelně potřebná, aby bez ní člověk nemohl býti spasen.
Ačkoliv však tak potřebná není, přece nikdo jí nemá obmeškati
nýbrž vystříhati iest se každému co nejvíce, aby se ve věci
tak svaté a velebné, v níž se nám tak hojně milostí Božích
uděluje, nějaké nedbalosti nedopustil. Neboť, co Bůh všem
vůbec ustanovil k posvěcení, toho mají také všickni s největší
horlivostí vyhledávati . .. Jako příroda sama k tomu směřuje
aby. kdo se narodí, rostli a k dokonalému věku dospěli, byť
i mnohdy toho, čemuž chce, docela nedosáhli: tak i společná
všech lidí matka církev katolická, vroucně si přeje, aby v těch.
které na křtu znovu zrodila, obraz člověka křesťana dokonale
se vyvinul. Poněvadž pak to ve svátosti tajemného pomazání
se stává, patrno, že svátost ta pro všecky věřící stejným způ
sobem určena jest.c

3572. Proč se k biřmování berou kmotrové?
K biřmování se berou kmotrou, aby biřmoz'anci
v nebezpečenství duchovního boje ýomálzalz a jej slovem

—557 —
i příkladem v křesťanském žzvotě utzizovalz'. Na zna—
mení, že tyto povinnost: na se berou, kmotrové kladou
biřmovanci, když se biřmuje, pravou ruku na prave“
rameno.

Povinnosti, jež kmotrové na se při biřmování berou,
jsou důležity, z čehož patrno, že nemůže za kmotra
k biřmování brán kdokoli. jaké vlastnosti mají míti,
vykládá se nám v následujícím.

Ě573. Co je si pamatovati o kmotrech při biřmování?
O kmotreck při biřmováníje si pamatovati:
H

. že mají býti katolíci, věkem dospělejší a sami už biřmo—

vání ,'
. že mají býti rozdz'lni od kmotrů křestních a stejného
pohlaví s biřmovancem;
5-0 že povstává
mezi nimi a biřmovancem jakož i jeho
rodiči duchovnípříbuzenství, pro která nemo/tou kmotři
s biřmovancem a biřmovancovýmz'rodiči vstoupitz' v man
želství.

E\)

Mají býti katolíci, poněvadž jenom tito mohou znáti
a vyplniti nejlépe povinnosti, jež na se při biřmování
berou. Též dospělejší mají býti, aby na základě životní
zkušenosti tím více dbali o plnění povinností biřmo—
vancových. Mají býti biřmování, neboť kdo chce po
máhati jiným v duchovním boji, musí sám býti již
k tomuto boji vyzbrojen a v n m vycvičen. — Rodiče
nemohou býti kmotry při biřmování. Při volbě hled'me
vždy, ne tak na bohatství, jako spíše, zda jsou upřímnýmí
katolíky. Izde nastává mezi biřmovancem, jeho rodiči
a kmotry, duchovní příbuzenství, jako při křtu svatém.
Biřmovanec si volí obyčejně křticí jméno svého kmotra,
ale nutné to není; volba jest mu ponechána. Svatý
ten mu má býti vzorem a chráněncem jeho v ducho—
vním boji.
Poznámka. Před biřmovám'm má biřmovanec se dáti dosta
tečně poučiti o této svátosti, svědomí sv. zpovědí očistiti, hodně
přijati nejsvětější svátost Oltářní a vřelou touhu po biřmování
vzbuditi, a zvláště se modliti, a dobré skutky konati. Možno-li
nechť se dítě postí, slabým to nedovolujme. Sv františek
Sa'leský připravoval se na sv. biřmování s takovou pečlivostí
a jevil při udělování této svátosti takovou zbožnost, že všickni
přítomni až byli pohnutí, a biskup veřejně prohlásil, že dítě
toto bude zázrakem svého stoleti. sv František se skutečně
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stal. Má si zvláště čelo řádně umýti a na lístek biřmovací ne
zapomenouti. ') Pří sv. biřmování má prositi o sedmero darů
Ducha sv. a zároveň Pánu Bohu přislíbiti, že chce žíti, jako
dobrý křesťan. Po sv. biřmování má Bohu, za tak velkou milost.
již v biřmování účastným se stal, poděkovati. 'Nezarmucujte
Ducha svatí/lo boží/:o, kterýmžto znamením" jste ke dni vykoupení.:
-(Efess. 4, 30). Vzpomeňte, že jste přijali Ducha sv. k zápasu
a radujte se, že za hodné uznáni jste byli pro Krista nčco trpětí.
Neboť po utrpení a boji dosáhnete stkvělého vítězství, zářící

korunu, nebeské království.
Moudrý císař, Karel V. kázal jednou přinésti dva stoly a
na jeden z nich položili meč a korunu, na druhý meč a helmu.
Pak postavil před ně svého mladistvého syna, a tázal se, co
si chce vybrati. Císařský princ dlouho se nerozmýšlel & sáhl
po meči a helmě. A když se ho otec po příčině toho tázal,
ukázal nejdříve na stůl, kde meč a helma byla a pak na druhý
kde meč a koruna odpočívala a pravil: »Pomocí oněch, dosa
hujeme těchto.c Podobně se nemá křesťan utrpení a boje obá
vati, neboť skrze ně dosáhne odměny v nebi. ——

Dionysius „S)-rakuskýzmocnil se koruny; proto mu bylo uklá
dáno o bezživotí. Když jedenkráte opět pikle proti němu na
strojcné byly odkryty, radili mu přemnozí, aby se dobrovolně
vzdal vlády, aby pak spokojeně žíti mohl. Diany: odpověděl:
»Nebyl bych bláhový, kdybych se zřekl vlády ze strachu před
smrtí, která přece okamžikem nastávářc — Jak mnohem po
Setileji jednal by křesťan, který by se zřekl boje a tím idra
hocenné koruny nebeské, pro trochu utrpení, nesnází a proná
sledování.
'

Končím s přáním, abyste se stali sv. biřmováním

statečnýmí obranci naší sv. víry. Kéž nikdo z vás není
zrádcem praporu Krista ježíše! jednu duši máme a
jednou jsme toliko na světě, abychom tuto duši spa
sili; a mohl by někdo z nás na tento cíl zapome
nouti? Byl by s to odhoditi zbraň z ruky pro kříž
Kristův? Vzpomeňme na ony milosti, jichž jsme se
účastnýmí stali při sv. biřmování a vzpomeňme dále,
proč jsme je dostali.
Naučení: Nejsi—li dosud biřmován, měj vroucí touhu
po milosti, plynoucí z této svátosti! 7sz'-li však už
bířmova'u, vzpomínej často na přijatou milost, vzbuzuj
důvěru v ni a žzj, jak se sluší ua bojovníka Kristova !
»Nestya" se za kříž Kristův, nebo proto přijal jsi
právě jeho znamení na své čelo (bys se zaň nasa/děl).:
(Sv. Augustin)
.) Katecheta ukaž dětem, jak mají držeti lístek biřmovací, pouč
je, jak se mají při svatém tomto obřadu chovati. Nikdo necht se
z biřmovancůnevzdálí, pokavad biskup neudělí sv. požehnání. -—

—
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3 O nejsvětější svátosti oltářní.
Přechod. Přicházíme nyní k nejvznešenější a nejsvětější
svátosti. Pravili jsme v minulých hodinách, že člověk dostává
nadpřirozený život ve křtu svatém; ve svátosti biřmování jest
tento nadpřirozený život v nem posilněn a upevněn a nejsvě
tější svátostí oltářní jest živen a zachováván neboli udržován.
Jako jest člověku třeba k životu tělesnému pokrmu a ná
poje, tak má'li při nadpřirozeném (duchovním) životě se udr
žeti a zachovati ?. v něm vytrvati, jest mu třeba duchovní/zo
pokrmu. A duchovní pokrm tento přislíbil Pán ježíš v druhém
roce svého veřejného působení. a při poslední své večeři jej
skutečně dal.

574. Co je svátost oltářní?

Svátost oltářní je nejsvětější svátost; je pravé tělo
a pravá krev Pána naše/zo 7ežz'še Krista pod způso
bamz' chleba a vína.
Svátost oltářní jest skutečně svátost, poněvadž má
ony tři částky, které se ku podstatě každé svátosti
vyžadují.
Má: ]. viditelně znamení, a to jsou způsoby chleba
a vína. Pravíme viditelné, poněvadž je zrakem viděti
můžeme (podobu a barvu chleba a vína), a pravíme
znamení, poněvadž nám znamenají, naznačují, že zde
jest přítomno tělo a krev Pána ježíše. Tyto způsoby
nám praví: jako chléb a víno tělo živí, tak zde ve
svátosti oltářní přítomno jest tělo a krev Pána ježíše,
které duši živí, udržují a rozmnožují v ní milost Boží.
2. Neoz'a'z'telnou mz'lost také

přijímáme ve svátosti

oltářní; přijetím této svátosti rozmnožuje se v nás
milost a kromě toho mnohé jiné, skutečné milosti se
nám udělují, — a což nejvíce jest, že sám Pán ?ežz'š,
jakožto původce a rozdavač všeliké milosti jest z: m'
přítomen a nám se za pokrm podává. jak šťasten a
bohat jest ten. kdo tuto svátost hodně přijímá.
3. Ustanovil pak Pán _“7ez'z'š
tuto svátost, jak zřejmě

písmo sv. dokazuje. Když byl proměnil chléb a víno
v tělo a krev svou, pravil k apoštolům: »To čiňte na
mou památku.: (Mat. 26, 26) Zde pro všecky časy a
pro všecky lidi jest tato svátost ustanovena.

*575. Odkud pochází jméno »svátost oltářní-?
Yme'no »svátost oltářní: pochází odtud, že se tato
svátost na oltáři koná :: na něm ve svatostánku ukládá.
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Svátost tato nazývá se »oltářnz'c, poněvadž se pro—
měňuje chléb a víno v tělo a krev Pána Ježíše na
oltáři, a to při mši sv., a poněvadž se též na oltáři

ve svatostánku, neboli tabernakulu ukládá. Taberna
kulum jest skřínka, uprostřed oltáře umístěná, a v něm

ve zvláštních nádobách, jež jmenujeme ciboř-a mon—
strance se nejsvětější svátost oltářní chová.

576. Proč se jmenuje svátost oltářní „nejsvětějšic svátost?
Svátost oltářní jmenuje se »nejsvěte'jšz'c svátost,
protože netoliko jako všecky ostatní svátosti člověka
posvěcuje, nýbrž same'ko řežz'še Krista, původce veškere'
svátosti, v sobě obsa/zuje.

Svátost oltářní neobsahuje toliko něco svatého
(milost Boží), nýbrž sama původce veškeré svátosti.
t. j. Pána Ježíše. Něco vznešenějšího nebo více svatého
nemůže obsahovati, a proto sluje »nejlrvětějšz'c. Tím
předčí všecky ostatní svátosti. Křest, biřmování ajiné
svátosti proto zoveme svate'; svátost oltářní však nej
světeylřz'.

Svátost oltářní jest práve' tělo Pána ?ežz'še Krista,
t. j ve svátosti oltářní jest totéž živé tělo Ježíše Krista,
které v jesličkách odpočívalo, na kříži pnělo a nyní
oslavené v nebi na pravici Boha sedí; jest tam Pán
Ježíš celý skutečně a nerozdílně přítomen.
Svátost oltářní jest pravá krev Pána ?ežz'šeKrůta,
t. j. ve svátosti oltářní jest táž krev Ježíše Krista,
která v těle Pána Ježíše byla, když v jesličkách od
počíval, táž krev, která na kříži byla prolita.
Sválort oltářní není snad toliko obrazem Pána Ježíše Krista
jako na př. kříž -kruciíix), nýbrž jest to práve'lělo Ježíše Krista.
Ve svátosti oltářní jest .rkulec'nč(opravdově) Pán Ježíš přítomen.
Není zde Pán Ježiš přítomen toliko svou milostí, nýbrž .rvou
celou óylnortz', t. j. se vším, co ku Pánu Ježíši náleží, tedy jako
Bůh a člověk, s tělem i s duší.
Svátosti oltářní říkáme též: večeřePáně, poněvadž ji Kristus
Pán při poslední večeři ustanovil; Beránek velikonoční,poněvadž
beránek, kterého židé každý rok 0 svátcích velikonočních
pojídali, byl předobrazením Pána Ježíše; c/zle'lzandělrký, po
něvadž je tak vznešená (svatá), že jen lidé, jako andělé čistí,
ji mají přijímatí; Boží Tělo, poněvadž je to Tělo Pána Ježíše;
euc/mrz'rlz'e(dobrá milost neb díkučinění), poněvadž Kristus
Pán při poslední večeři »díky c'z'nz'lca poněvadž tajemství to
v sobě nejvyšší milost, pramen všech'milostí, samého Ježíše
Krista chová, a my jemu za to ustavičnými, neskonalými díky
povinni jsme; pokrm do věčnosti,neboť jest duchovním pokrmem
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kterýž nás na pouti vezdejší sílí a nám cestu k věčné blaže—
nosti a slávě připravuje.

Kristus Pán nejdříve tuto svátost přislíbil, a to asi
rok před svým utrpením a svou smrtí Bylo to po
zázračném nasycení pěti tisíc mužů pěti chleby a
dvěma rybičkami. Druhého dne po tomto zázraku
konal Pán ježíš u přítomnosti četného zástupu lidu,
svých apoštolů a učeníků řeč o pravém a živém ne
beském chlebě a přislíbil výslovně, že dá tělo své
a krev svou k požívání a že všickni, kteří chtí života
věčného dosáhnouti, z něho mají jistí a pití.
Písmo sv. takto o tom vypravuje:
Když lid. jejž byl Pán ježíš zázračně nasytíl, druhého dne
2 rána uzřel, že Pána ježíše na témže místě není. pospíšili
pěšky do Kafarnaum, hledajíce ho. [ nalezli jej ve škole. jakž
je spatřil Pán ježíš, řekl k nim: »Hledáte mne, ne proto, že
jste viděli divy, ale že jste jedli z chlebů a nasycení jste. Pe
čujte ne o pokrm hynoucí, ale o ten, kterýž zůstává k životu
věčnému, jejž vám dá Syn člověka.: (jan 6, 26. 27.) Tím chtěl
Pán ježíš říci: Vy se staráte jen o chléb, který živí tělo ——
jest pro časný život. já jsem vás však jenom proto tímto
chlebem sytil, abyste zázrakem tímto k víře povzbuzení, hle
dali chleba, jímž dosahujeme života věčného.
Avšak židé domnívali se inadále, že Pán ježíš přislíbeným
chlebem míní nějaký zázračný chléb pro tělo, podobný, jako
byla manna. Proto mu řekli: »Pane. dávejž nám vždycky chléb
tenn (jan 6, 34.) Na to oznámil Pain Yežiš zcela zřejme a ote
vřeně, jaký e/ile'b e/Leelidem da'tz'. Pravil:
»?a't'jrem ekle'b živý,
kterýž .r nebe ustoupil. Bude-lz“ kdo jz'rti z chleba tal/a, živ bude

na věkylt. j. dosáhne života věčného). C/zle'bpak, kterýž již dám,
těla mc'jert, jež výa'a'mza život nem,: (t. j. totéž tělo, jež na
kříži obětují, aby všíckni lidé života věčného dosáhli.) (jan 6, 52. )
I hádali se židé vespolek a někteří pravili: »Kterak nám
může tento dáti tělo své k jedenířc (jan 6, 53.) Nemohli pocho

piti, kterak by jim Pán ježíš mohl dáti tělo své k jedení; jiní
zase se domnívali, že řečí Pána ježíše nemá se doslova roz
uměti a že tudíž nemluví o skutečném požívání těla svého, a
ještě jiní se tomu všemu posmívali.
Prato Pán ježz'š výrlovnč a zřetelně vyložil, že .rkutečně těla
jeko jz'rtz' a krev jeho pili mini, c/zli-lz'do života věčné/mpřijz'ti :

»Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jisti těla Syna člověka
a pití jeho krve, nebudete míti v sobě života (t. j. nebudete
míti na tomto světě duchovní život milosti a na onom světě
nedosáhnete života věčného) Kdo jí mé tělo apije krev mou.
má život věčný, a já ho vzkřísím v den nejposlednější. Nebo
tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj.: (jan
6, 54—56) Zřetelnějí zajisté již nemohl Pán ježíš mluvíti.
Avšak nejen židé, kteří slovům jeho naslouchalí, nýbrž
i přemnozí z učeníků jeho počali reptati a pravili: »Tvrdá
jest tato řeč, a kdož ji může slyšetířc (jan 6, 61), t. j. slova,
že tělo tvé jístí a krev tvou píti musíme, příčí se našemu roz

P. Davidek: Metliodický výklad nového katechismu.
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umu a proto jí nem-'zžeme rozuměti. -— Proto Pán ježiš se
pokusil ještě jednou je k víře povzbuditi, a pravil: >Toto-li
vás pohoršuje? Což pak, až uzřít: Syna člověka, an vstupuje,
kdež prve byl?: t. ] do nebe s oslaveným tělem;> Budete to

též za nemožné pokládati?
Ale poněvadž předvídal, že i po této řeči mnozí mu nebudou
věřiti, pravil: »Jsou někteří z vás, kteříž se zpěču'í uvěřiti.:
(jan 6, 65.) A vskutku, mnozí z učeníků jeho 0 ešli, a již
s ním nechodili; jenom apoštolové a někteří z učeníků při
něm setrvali. Ztráta těchto učeníků bolela Pána Ježíše.
I obrátiv se k ostatním. pravil: >Zdaliž i vy chcete odejíti?c
(Jan 6, 68.), t. j. nebudete ani vy mým slovům věřiti a opustíte
mne? Tu odpověděl Petr: »Pane, ke komu půjdeme? Tyť máš
slova života věčného, a my jsme uvěřili a poznali, že jsi ty
Kristus, Syn Božílc (jan 6, 69. 70.)

Rok na to splnil Pán Ježiš své přislíbení, když při
poslední večeři nejsvětější svátost oltářní ustanovil.

577. Kdy ustanovil Ježíš Kristus svátost oltářní?
Yežz'š Kristus ustanovil svátost oltářní večer před
svým utrpením při poslední večeří, když se svým: apa
štaly jedl beránka velikonoční/za.
(Zelený čtvrtek.)
Písma sv. (sv. Lukáš a podobně sv. Matouš a sv. Marek)
vypravuje o tom takto: »Tedy přišel den Přesnic, v kterémžto
potřebí bylo zabiti beránka. l poslal Petra a Jana, řka: »jdouce,
připravte nám beránka, abychom jedli. A oni řekli: »Kde
chceš, ať připravíme? I řekl k nim: Aj, když budete vcházeti
do města, potká vás člověk jeden, džbán vody nesa; jdětež
za ním do domu, do kteréhož vejde, a rcete hospodáři domu:
Di tobě Mistr: Kde jest síň, kdež by jedl beránka s učeníky
svými? A on ukáže vám večeřadlo veliké, prostranné, a tam
připravte. Tedy šedše nalezli, jakž jim pověděl, a připravili
beránka. A když přišla hodina, sedl za stůl, a dvanácté apo
štolů s ním. l řekl jim: S toužebností žádal jsem tohoto be
ránka jístí s vámi, prve než bych trpěl. Nebo pravím vám, že
od této doby nebudu ho jisti, až se naplní v království Božím.
A vzav kalich, díky činil a řekl: Vezměte a rozdělte mezi
sebou; neboť pravím vám, že nebudu píti z plodu vinného
kmene, až přijde království Boží.< —

To vše, o čem dosud byla řeč, náleží ještě k židovským
hodům velikonočním, při nichž po pojedení beránka veliko
nočního byl kolem všem spolustolícím podáván kalich; není
to ještě eucharistie, nýbrž pouze ještě jen předobraz její a
obětní smrti Ježíšovy. Jest to naposled, že tento předobraz byl
slaven před jeho uskutečněním; neboť již příštího dne měl
Kristus, pravý beránek velikonoční, býti usmrcen, a již bez
prostředně po těchto hodech ustanovena byla nejsvětější
svátost oltářní.

Ze zprávy této dovídáme se: 1. kdy, (který den)
Pán ježíš tuto svátost ustanovil, a 2. při které při
Zežztostz

Ad 1. Ustanovil ji u večer před svým utrpením. To
byl večer před onou hroznou nocí, ve které se Pán
ježíš na hoře Olivetské za nás krví potil, jidášem byl
zrazen, pochopy svázán, před Annáše a Kaifáše před
veden a zde k smrti odsouzen. Tedy v tom okamžiku,
kdy Pán ježíš se chtěl vydati přehořkému utrpení a
smrt podstoupiti — v tom okamžiku ustanovil nej
světější svátost oltářní. Bylo to ve čtvrtek večer.
Ad 2. Pán ]ežíš ustanovil tuto svátost při poslední
z'ečeřz',když s apoštoly svými jedl beránka veliko
nočního.
Židé byli povinni každoročně z vděčnosti na pa
mátku zázračného zachování prvorozenců v Egyptě a
svého zázračného vysvobození z otroctví Egypťanů po
7 dní slaviti svátky velikonoční. Prvého dne, v před
večer svátků velikonočních, musili zabiti v předsíni
chrámu beránka a upečené maso jeho jisti. 1) Pán
ježíš zachovával také tento zákon.
Památka ustanovení nejsvětější svátosti oltářní připadá na
čtvrtek před Hodem Božím velikonočním, kterýžto sluje zeleným,
a to proto, že křesťané toho dne se postili a jen zelenin (plodů
země) požívali. Toho dne též za prvotních dob církve veřejn:
kajimz'ez' do chrámu a ke stolu Páně zase uvedeni byli, čímž
se zelenými ratolestmi na vinném kmeni, jímž jest Ježíš
Kristus, stali, a chrám Páně zelenými ratolestmi se ozdobo
val. ') -—Toho dne koná se mše sv. v bílém rouchu a při
»Gloriac zaznívají zvony, které pak umlkají až do Bílé soboty,
& místo nich se užívá klapaček anebo řehtaček. —-Po mši sv.
přenáší se nejsvětější svátost z hlavního oltáře na postranní,
nebo do kaple Ve velkých kostelích umývá biskup nebo kněz
12 mužům nohy.

57.
co

|...

Kterak Ježiš Kristus ustanovil svátost oltářní?
?ežz'š Kristus zastane:'z'l svátost oltářní takto:
vzal chléb,paže/mal jej a pravzt nad mm : >Totat'jest
tělo mě<;

2.

3.

podobně vzal z' kalu/t s vznem, požehnal jej a pravil
nad ním. »Tatot'jest krev má nového zákona;
obojího dal pažz'zvatiapoštolům svým,
') Viz pag. 462.

') My
yji konáme na den Božího Těla. poněvadž mysli naše
před nastávající smrtí Páně jsou zarmouceny
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4. poručil: ».T0 čiňte na mou památku !: (il/eu“26, 26—28 ,'
Mar. 14, 22—24 ; “Luk. 22, 19. 20)
Pán Ježíš vzal chléb před ním ležící ve svaté a velebné
ruce své, pozdvihl očí k nebesům, k Bohu Otci svému vše
mohoucímu, a díky čině požehnal chléb a dával učeníkům
svým, řka: »Vezměte a jezte; tatafjesl těla me', které za vás
vydána bude.: Tolíkéž vzal i kalich s vínem, a opět díky činil,
žehnal a dal iej učeníkům svým, řka : »Vezměte a pijte z toho
všickni; totoť jest krev má, krev nového zákona, kteráž za
vás a za mnohé vylita bude na odpuštění hříchů. Ta e'z'ňtena
mou památku!

Těmi slovy Pán ]ežíš: 1. proměnil chléb v tělo a
víno v krev svou; a 2 poručil, aby iapos'tolove' na
památku jeho chléb a víno v tělo a krev jeho pro
měňovalz' (což se děje při mši sv.) a spolu věřícím
podávali (což se děje při sv. přijímání).

579. 00 způsobil Pán Ježíš slovy: »Totoť jest tělo mé,:
»Tatoť jest krev má?<
Slovy: » Totat'jest těla má:

»Tatot' jest krev má,:

proměnu Pán _7ežz'šc/zle'ó ve sve' nejsvětější tělo a víno
ve svou nejsvětejsz krev, ale tak, že způsoby chleba a

vína zůstaly nezměněny.

Na každé věci sluší totiž rozeznávati podstatu (sub
stantia) a způsobu (species,farma). Podstata jest to,
co věc věcí činí; způsobajest to, co na věci svými smysly
poznáváme. Podstaty věcí neznáme, jsou smyslům
našim nezapomenutelny; jen způsoby věcí smysly po
střehujeme, jako podobu věci, barvu, chuť a vůni její.
Podstata chleba (t j. to, co chléb chlebem činí) a
vína proměněna byla v podstatu těla a krve Kristovy;
toto proměnění jedné podstaty v jinou podstatu na
zývá se spřepoa'statněnz'c (transsubstantíatio). Po' pro
měnění nezbylo z chleba a vína nic více nežli jejich
způsoby. Co tedy Pán Ježíš po vyslovení slov: »Totoť
-jest těla me'c a »Tatot' jest larev mác apoštolům po
dával, nebylo již chléb a víno, nýbrž tělo a krev jeho
pod způsobami chleba a vína.
Matka šla s dcerou kolem krámu a nezkušená dceruška
spatřila vyložená krásná vosková jablka. Domnívajíc se, že to
jsou skutečná, prosila matku, by je koupila. Matka však ji
poučovala, že to nejsou jablka k požívání, nýbrž toliko_vosk,
..a-le nerozumné děvče nechtělo uvěřiti, volajíc: >Vždyť jablka
znám! To jsou jablka! jsou tak pěkně červená, kulatá, mají
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stopku i list jabloňový, cítím i jejich jablkovou vůni. Matka
jedno jablko koupila a dcerušce podala. Děvče radostně za
kouslo do jablka, ale běda! Zoubky jí uvázly ve vosku.
Co dívka na první pohled pozorovala: odobu, barvu i vůni
jablka, — to nazýváme jen zevnějškemja lka, nebo-li, jak ka
techismus praví, zpzžrobou. Ale bylo to skutečně jablkořj Mělo
jablko to, co jablko jablkem činí? Mohlo býti pokrmem? Co
mu schazelo.>Padrtata jablka!
Něco podobného však, co se týče podrlaty, u nejsvětější
svátosti oltářní, kdež se chléb v tělo a víno v krev proměňuje,
není. Tam po vyslovení slov »Tataf. . .c a »Tatot'jert. . .a
stane se z chleba rkutečne' těla Pána Yežz'še,a z vína .rkutečna'
krev Pána Ježíše, a to zázračným způroóem. Ono jablko voskové

nemohlo se státi ku pokynu prodavače skutečným, poněvadž
tento není všemohoucí, ale Pán Ježíš může tak učiniti, jsa
všemohoucí. Právě tak jako v Káni galilejské proměnila se
voda k slovu jeho ve skutečné víno, tak se stalo i při po
slední večeři; chléb nebyl více chlebem, nýbrž tělem Kristo
vým, a víno nebylo více vínem, nýbrž krví Kristovou, čili
podstata chleba a vína proměnila se v podstatu těla a krve
Ježíše Krista, ač způsoby chleba a vína zůstaly nezměněny,

V tom smyslu mluví všickni sv. Otcové a učitelové
hned z prvních věků křesťanských Sv. Ignác, žák
sv. apoštolů, káral ty, kteří za času jeho ve skutečné
proměnění chleba a vína v tělo a krev Páně nechtěli
věřiti. Sv. Irenej, jenž byl učeníkem sv. Poly/zarpa,
a tento učenníkem miláčka Páně sv. jana, rovněž
svědčí, že po proměnění z chleba stává se tělo Kri
stovo. Podobně píše 52). 63/7211,biskup ]erusalemský,
řka: Řekl-li Kristus sám: »Totoť jest krev má:, kdo
tedy smí říci, že to není krev jeho? On na svatbě
v Káni galilejské Božskou mocí svou proměnil vodu
ve víno, proč bychom tedy neměli věřiti, že víno
v krev svou proměnil? »Věz, že chléb, kterýž vidíme,
žádným chlebem není, ač chuť chleba má; ale jest
pravé tělo Kristovo. A víno, .kteréž vidíme a podle
chuti za víno máme, neníť víno, nýbrž jest pravá krev

Kristova“

'

Luther-dní“) upírají přepodstatnění, učíce .roupodstatnění,
t. j. tvrdíce, že vedle nezměněné podstaty chleba a vína také
přítomna jest podstata těla a krve Páně. Avšak Kristus ne
pravil: v tomto chlebě, s tímto chlebem, jest tělo mé. Luthe
ráné praví, že právě tak, jako my říkáme o sudě s vínem
»totoť jest víno,: i Kristus řekl o víně: »totot' jest krev má.“
Avšak o sudě s vínem říci se může: »totoť jest víno,-c poně
vadž sud přirozeně k uschování vína jest uzpůsoben; ale ne
tak víno určeno jest přirozené k přechovávání krve. Sami
') Dr. Podlaha: »Výklad katechismuc p. 510.
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Lutheráné vysmáli by se tomu, kdo by jim zlato ve chlebě
zadčlaně podávaje, beztevší zglrvčtlz'vkyřekl: »totoť jest zlatou
Někteří bludaři učili také zmlzlebmz',t. j. osobnému sjednocení

Krista s chlebcm na způsob vtělení ncpovážíce, že chléb
osobným nemůže se státi. Wz'quf tvrdil, že z):Žroóa chleba
nemůže býti ve svátosti oltářní bez .rve'ltopodnětu, totiž bez
podstaty chleba. Učení to zavrhl sněm Kostnický.
Bohabojný ') umělec a malíř Leonardo přišel na svých ce
stách do společnosti nekatolíků, kteříž si z katolické víry po
směch činili, zvláště o nejsvětější svátosti oltářní rozličné
bludy pronášejí, jedni chválíce blud Lutherův, jiní Zm'zzglz'ův.
Zbožný malíř chopil se svého štětce, nakresliv na kvap obraz
představující Krista Pána, podle něhož Luthra a Zvingliho
znázornil. Spasiteli vycházela z úst slova, kteráž při ustano—
vení nejsvětější svátosti oltářní mluvil, totiž: >Totoť jest tělo
mé.< Dvěma oněm odpadlíkům přidal slova libovolného jejich
výkladu, totiž Luthrovi: -Totoť bude tělo mě<, a Zvinglimu:
»Totoť značí tělo mé.: Pod obrazem napsal otázku: :Kdo
z těchto tří má pravdu.>

Luther

nebo Zvingli ——
hříšní lidé,

kteří tak často hrubým bludům podléhali, anebo Kristus Pán,
věčná pravda a nekonečná moudrostřc —-Nakreslený obraz
postavil před oči hašteřících se nekatolíků, kteří patřivše naň,
poznali ráznou pravdu. Zahanbeni dívajíce se na sebe, nikdy
víc nemluvili tak nešetrně o katolickém náboženství.

Přepodstatnění jest zázrak, který rozum lidský po
chopiti nemůže; poznáváme toliko, že tomu tak jest,
ale pochopiti nemůžeme, jak to je a jak to tak může
býti. jest to dílo Boží všemohoucnosti, kterému se
člověk toliko diviti může, a naplněn jsa podivením
i věrou zvolati musí: »U Boha není nic nemožného.: 2)
11., p. životě
213.
“'; Okáč
V obecném
dějí se také mnohé věci, jichž rozumem
chápati nemůžeme. Víme na př., že byliny rostou, ale jak a čím se
to děje, nevime. Imnohé úkazy v přírodě rozumem postihnouti
nelze. Proč bychom tedy neměli věřiti, že Kristus Pán může pro
měniti chléb ve své tělo a víno ve svou krev? Čeho smysly chápati
nedovedeme, o tom nás musí víra přesvědčiti. Smyslové mohou nás
klamati. Dá-li se na př rovná hůl do vody, zdá se nám, že jest
zlomená, &přece tomu tak není; slunce zdá se nám býti jen malé a
přece jest nesmírně veliké; zdá se, že se otáčí kolem země, a přece
tomu tak není. A podobným způsobem mohou nás i jiní smyslové
klamati, ale víra nás nikdy klamati nemůže. (Proch II., p. 258.) —
Příroda poskytuje nám nesčetné proměny jedné látky v látku druhou
(jinou), která se na první pohled zdá nemožnou býti. Nejnápadnější
ze všech příkladů jest proměna životních látek výživných. Chléb,

který jíme, proměňuje se v nás v krev a v tělo; ——
chléb jsi jedl,

tvé však tělo, látka, z které tvé tělo se skládá a které přece žádným
chlebem není, se tím rozmnožuje. Podstata chleba se proměňuje
v podstatu těla. Když tedy Bůh každý den v tobě samém přirozeným
způsobem — toto činiti může — proč by nemohl on všemohoucí
totéž — proměnu podstaty jedné v jinou (transsubstance), — nad
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580. Co rozumime způsobami chleba a vína?
Způsobamz' chleba a vina rozumíme to, co na chlebě
a vině smysly poznáváme, na příklad : zevnějši podobu,
barvu, chut; vůni chleba a vína.
Viz předešlou otázku.
Člověk má55myslů: zrak, sluch, čich chuť, hmat. Zrakem
poznáváme barva něčeho, na př. bílé nebo červené, zelené
nebo žluté atd.; dále poznáváme tvar čili podobu věci: zda je
věc hranatá, k latá, dlouhá, široká atd. ——
Sluehem slyšíme
zvuk věci. — z'ehemrozeznáváme vůni nebo zápach věci. -—

Chuti poznáváme, zda věc jest sladká nebo kyselá, slaná, hořká
a pod —Hmat nás poučuje, zda něco jest tvrdé nebo měkké,
drsné nebo hladké atd. — Vše, co těmito smysly na chlebě
a víně pozorujeme, nazýváme způsobamz chleba a vína. A tyto
způsoby zůstávají při nejsvětější svátosti oltářní ——
v nich jest

ježíš Kristus pravým tělem a pravou krví Svou přítomen.

58. lakou moc dal Ježíš Kristus svým apoštolům rozkazem-:
»To čiňto na mou památkuc?

Rozkazem: »To čiňte na mou památku,: a'al řešíš
Kristus svým apoštolům moc, činiti zrovna to, co učinil
sa'm, proměňovati totiž chle'b v jeho nejsvětější tělo a
vino v jeho nejsvětější krev
Pán ježíš dal moc proměňovati chléb v nejsvětější
tělo a víno v jeho nejsvětější krev toliko apoštolům
a nikoli učeníkům nebo věřícím, poněvadž toliko
apoštolové při ustanovení nejsvětější svátosti přítomni
byli a k nim toliko Pán ježíš mluvil.

582. Na koho přešla od apoštolů moc proměňovati chléb a
vino v tělo a krev Ježíše Krista?
Moc, proměňovali

chléb a víno v tělo a krev _9'eži's'e

Krista, přešla od apoštolů na biskupy a kněze.

]isto jest, že nechtěl Pán Ježiš, aby moc proměňo
vati chléb v tělo a víno v krev přestala se smrtí
apoštolů. To vysvítá z jeho slov: »Nelmdete—li
jisti
tělo Syna člověka, a pití jeho krve, nebudete míti v sobe"
života. Ka'o ji' má tělo, a pije mezi krev, ma' život
věčným (Jan 6, 54. 55.) Slova tato jsou pro všecky
věky promluvena, a proto Pán Ježíš se o to postaral,
prirozeným způsobem v tajemství sv. vcčeřc totéž učiniti.> Yak se to
ěje — nevíme; jest to tajemstvi Boží. \Abbé de Segun)
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aby moc proměňovati chléb v tělo a víno v krev též
byla někomu svěřena až do skonání světa — a to jsou
biskupové a kněží.
Biskupové jsou vlastní nástupcové sv. apoštolů a
mají veškeru moc apoštolskou. Oni jediní mohou moc:
proměňovati chléb v tělo a víno v krev Páně, přená
šeti na jiné.
Kněží nemají úplné moci apoštolské; mohou sice
chléb v tělo a víno v krev proměňovati, avšak ne
mohou tuto moc jiným propůjčovati. Při svěcení na
kněžství pronáší k nim biskup slova Kristova: »To
čiňle na mou památkou:

583. Kdy proměňují biskupové & kněží chléb a víno v tělo
a krev Ježíše Krista?
Biskupove' a kněz
ži proměňují chléb a víno v tělo a
krev ýežz'še Krista ve mši svaté, když nad chlebem
a vínem r'z'kaji slova. »Toloť jest tělo mě:, »Tem'oť
jest kalich krve me'c. Nejsvětější tento okamžik jmenu
jeme proměňování nebo pozdvikova'ni.
Rozkaz Kristův; »To čiňte na mou památku-, plnili
apoštolovéa jich. nástupcové, když sloužili mši sv.,
při níž nejdůležitějším úkonem jest pozdvihova'm'. Při
pozdvihování říká kněz nad chlebem: >Totof jest tělo
me. . .c a nad vínem: »Tatofjest krev ma'. . .c, a jak
mile slova ta vyřkne, promění se zázračným způsobem
chléb v tělo a víno v krev Páně, tak že po pozdviho
vání z chleba a vína na oltáři jiného nezbude, leč
způsoby.
C/zle'o má býti nekvašený,

z pšeničné mouky a vody

Pánpři'rozene
Ježíš přia poslední
večeři způsobem
takového
'upřipravený,
žil. — Vinoponěvadž
musí býti
nikoli umělým
připravené. — K vínu kněz přimíchá trochu vody, poněvadž
Pán Ježíš při ustanovení nejsvětější svátosti oltářní také tak
učinil, a aby se naznačilo spojení obou přirozeností: božské
a lidské v Ježíši Kristu, jakož i věřících s Kristem; konečně
se tím naznačuje, že ze sv. boku Kristova na kříži vytekly
krev a voda.

584. |< čemu ustanovil Ježíš Kristus svátost oltářní?
ýežz'š Kristus ustanovil svátost oltářní :
. aby i jako člověk ustavičně s námi dlel;
aby se ve mši svaté svému nebeskěmu Otci za nás
.NH

obětoval ,'
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3. aby ve svatém přijímání byl pokrmem našlo/z duší.

Ad 1. Jako Bůh jest ježíš Kristus všude přítomen,
ale jako člověk není všude přítomen, nýbrž toliko
tam jest přítomen, kde se právě jeho tělo ajeho duše
nalézají. Z nekonečné lásky chtěl tedy Pán ježíš ipo
své smrti a po svém na nebe vstoupení jako člověk
mezi lidmi přítomen býti. Za tou příčinou ustanovil
nejsvětější svátost oltářní. Pán ježíš jest tedy v nebi
přítomen na pravici Boha Otce a na zemi na všech
oněch místech, kde jest nejsvětější svátost. O tom po
jednává katechismus obšírněji v odstavci A).
Ad 2. Nestačilo Pánu ]ežíši, aby tolíko mezi námi
dlel, nýbrž chtěl opětně jako oběť se za nás oběto
vati, totiž nekrvavým způsobem ve mši svaté. O tom
v odstavci B).
Ad 3. Chtěl také býti pokrmem našich duší.
techismus jedná o tom v částce
.

Ka

v.vr

A) 0 přítomnosti Ježíše Krista v nejsvětej51 svátosti
oltářní.
Přechod. V tomto odstavci poiednáme o tom, jak je Pán
Ježíš v nejsvětější svátosti oltářní přítomen a jak dlouho jest
tam přítomen.
Přítomnost Pána Ježíše v nejsvětější svátosti oltářní byla
předobrazena ve starém zákoně oblakem, v němž se Hospodin
nad svatostánkem vznášel a v něm bydlil. V biblickém děje
pise se o tom vypravuje takto: »A když všecko dokonáno
bylo a Mojžíš po rozkazu Páně stánek i se vším nářadím
olejem byl pomazal: hle, oblak přikryl stánek svatý a sláva

Hospodinova naplnila jej Od té doby sídlil Hospodin ve
svatyni svatých nad stánkem úmluvy mezi dvěma cherubíny,

vaůkdykoliv
li Boží < se Mojžíš Hospodina tázati chtěl, vešel tam a uslyšel

3585. Odkud víme, že Ježíš Kristus jest ve svátosti oltářní
skutečně přítomen?
Že ?ežz'š Krzstus jest ve svátosti oltářní skutečně
přítomen, víme:
1. ze slov, jzmzž Ýežz'šKrzstus tuto svátost přislíbil. »?a't
jsem clzle'bžwý, jenž jsem : nebe sstoupzl. Bude-lz lado
jz'stz z chleba to/zo, žw bude na veky; a chleb, kte7ýž
já dám, tělo me' jest za život světa ._. . Amen, amen
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pravím va'm: Nebudete-lí jz'sti těla Syna člověka a píti
jeho krve, nebudete míti v sobě života . . . Nebo tělo

má právě jest pokrm, a krev má právě jest na'poj.
(jan 6, 51., 52., 54., 56.);
» Totoťjest tělo
me'a, »Tatot' jest krev má:,
3. z učení apoštolů; tak a'í svatý Pavel: »Kalioli po—
žehnání, kterýž želina'me, zdaliž není společenství krve
Kristovy? A ehle'b, kterýž la'meme, zdaliž není účasten—
ství těla Pa'ner (I. ke Kor. 10, 16.)
.us . z ustavičně/zo podání
církve. ')
N ze slov, jimiž tuto sva'tost ustanovil:

Ad 1. Asi rok před svým utrpením a svou smrtí
přislíbil Pán Ježíš, že dá své tělo a svou krev lidem
k požívání, a výslovně připomenul, že každý, kdo chce
do života věčného vejíti, musí obé požívati. A ježíš
vyplnil přislíbení své ustanovením nejsvětější svátosti
oltářní. Z toho patrno, že v ní jest přítomen s tělem
i s duší, jako Bůh a člověk.
Židům zdála se slova ježíšova:

:_7a't jsem elzle'bživý“ atd.

nepochopítelnými. Hádali se proto vespolek, řkouce: »Xterak
nám může a'títi te'lo sve' !%jedenířa

Proto řekl jim ježíš:

»Amen,

amen pravím va'm: Nebudete-li jísli atd.: Kristus Pán potvrzuje
tedy důrazně dřívější svůj výrok a ničeho z něho neodvolává.
Ví dobře, že židé doslovně si jej vykládají, & neprohlašuje, že
by výklad ten nebyl správným. Také učeníci rozuměli slovům
Kristovým tak, že jim skutečně své tělo dá za pokrm a svou
krev za nápoj; proto mnozí z učeníků jeho řekli: »Tvrda'
jest to řeč, i kdožmůžejz'slyšetiň a opustivše ježíše, nechodili
více s ním. Ale Ježíš neodvolal žádného ze slov svých a ne—
vysvětloval je jináče, nýbrž spíše dal idvanácti apoštolům na
vůli odeiíti, nechtějí-li slovům jeho uvěřiti. Pravilť k nim:
>Zdalz'ž i vy elite/e odejz'tih Ale .rv. Petr odpověděl: »Pane,
ke komu půjdeme?

Tyt ma's' slova života věčně/tow Apoštolové

slova.
Kristovavečeři
v dobré
majíce,
nedivili
se tedy,
když
při
poslední
Ježíš paměti
podávaje
jim chléb,
pravil:
» ezmete
a jezte: totot'jest te'lo me', ktere' se za vás da'va' . . .c a nežádali
na Pánu žádného vysvětlení, poněvadž jim byl smysl slov jeho

') >Vyučeni jsme, že požehnaný tento pokrm jest tělo a krev
vtěleného Syna Božiho.c (Sv. justin, 1- 166.) — »Co chlebem zdá .re
býti, není chléb, ačkoli chuti tak připadá, nýbrž tělo Kristovo; a co
vínem zda' se býti, není víno, ačkoli chuť tomu chce. nýbrž krev
Kristova.: ——
Když Kristus sám o víně praví: »Tatoť jcst krev má,<
kdo bude pochybovati & mysliti, že to není jeho krev.> Dříve pro—
měnil vodu ve víno, a my bychom neměli věřiti, že proměňuje víno
v krevřc (Sv. Cyrill jerusalemský, “|“386.) — Všecky církve východní,
kteréž se už velmi záhy od církve katolické odštěpily, věří, že ježíš
Kristus je ve svátosti oltářní skutečně přítomen.

-— 571 _
dle oné přípovědi zcela jasný: že totiž pod způ-obou ele/ebajim
skutečně ddr/a' we' te'la za pokrm.

Ad 2. Slova: »Totot'jest těla . . .a a »Tatat' jest
' krev. . .c nepřipouštějí smyslu přeneseného neb obraz
ného. Kdyby byl Kristus chtěl, aby jinak než doslovně
slovům jeho se rozumělo, byl by o tom zajisté učinil
jasné prohlášení, jelikož jakožto Bůh vševědoucí před—
vídal, že by jinak miliony lidí uvedl do bludu.
Ad 3. V církvi korintské vznikla totiž otázka, zdali
požívati masa modlám obětovaného křesťanu jest do—
voleno, čili nic. Sv. Pavel, jemuž otázka tato předlo
žena byla k rozhodnutí, vyslovuje se proti tomuto
požívání, ježto požíváním masa modlám obětovaného
křesťan společenství model účastným se stává. Aby
učení své odůvodnil, porovnává ono požívání s večeří
Páně uvedenými slovy, v nichž patrně večeři Páně
klade proti obětem pohanským. Tím pak nade vši
pochybnost projevuje přesvědčení své, že při večeři
Páně pravé a skutečné tělo Boží — jak o tom ve
zvláštním vidění poučen byl, — se přijímá, ježto by
jinak celé přirovnání bylo nepřiměřeno.
Kalz'e/zpaže/ma'm',
kterýž žehnáme, t.j.kalich, nad nímž přede
psaná slova proměnění říkáme kalich, jehož obsah proměněn

jest ve :poleeeurtm' krve Krutov , t. j., kdo z takto požehna—
ného kalicha pije, požívá krev nxtowe. Chle'b, kterýž lámeme,
t.j. chléb, nad nímž slova proměnění vyslovena, byla &kterýž
při podávání věřícím lámán jest, jext účartemtm' le'la Páně,
t. j. kdo tento chléb požívá, nepřijímá chléb, ale samo tělo
Kristovo a spojuje se tak co nejúžeji s tělem ]ežíše Krista.

Ad 4. Viz poznámku a otázku 578.
Poznali jsme, že Pán Ježíš jest skutečně v největější svátosti
oltářní přítomen.

Kdo by tak neelzte'l věř-it:, vinil by samého

Ježíše ze lži. Když w. Frankita chodila ještě do školy, slyšela,
kterak jistý nevěrec rouhavě o nejsvětější svátosti mluvil a
přítomnost Pána Ježíše upíral. Ipřistoupila k němu, řkouc:
y nevěříte, že Pán ]ežíš ve svátosti oltářní jest přítomen?
Což nevíte, že on sám to řekl?
i ho chcete učiniti lhářem?
Kdybyste krále ze lži vinil, neušel byste přísnému trestu. jakž
teprve, když samého Boha lhářem činítek ')

586. Kterak jest
tomon?

Ježiš Kristus ve svátosti

oltářní při—

tv :

?ežz'š Kristus jest ve svátost: altamz takto přítomen :
') »Fržz'prava ke 121.přijímáníc

od V. Macka, p. 63.
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1.

pod způsobou chleba jest přítomno žive tělo ?ez'íše
Krista, tudíž i jeho krev a jeho duše;
pod způsobou vína jest přítomna krev _?ežís'eKrista,
tudíž i jeho tělo a jeho duše;
00 . ?ez'z'š Kristus
jest pod každou způsobou a v každé,
z' nejmenší částce každe' způsoby přítomen celý, to jest,
2.

jako Bů/z i člověk.

'

Když Pán Ježíš vyslovil slova: »Totot'jest tělo . . .:
a »Tatot' jest krev ma': měl tělo živé. Proměnil tedy
chléb v živé tělo (a nikoli mrtvé, jako na kříži pnělo.)
Ale kde jest živé tělo a živá krev, tam jest i duše
lidská, tedy cele' člověčenství; poněvadž však člově
čenství u Pána Ježíše spojeno jest nerozlučně s bož
stvím v jedné osobě, tedy jest Pán Ježíš ve svátosti
jako Bůh i člověk přítomen. To vysvítá ize slov u sv.
_7'ana(6, 58): »Kdo jí mne ,'c neboť zájmenem »mnec
míní se osoba, tedy u PánaJežíše božství i člověčenství,
v jedné osobě spojené.
Kristus jest pod každou způsoboucelý, a to i v nej
menší částce každe' způsoby celý přítomen. Tak učila
vždy církev svatá. Ježto Kristus více neumírá (Řím. 6, 9),
jest nutně s živým tělem jeho krev spojena, jako
i s živou krví jeho tělo spojeno býti musí. Jeden
pouze jest Kristus, tedy vlastně jen jedna svátost
oltářní (v celém světš), v níž Kristus přítomen jest
s oslaveným tělem svým, které zákonům přírody ne
podléhá a tudíž ani děleno ani rozmnoženo býti ne
může '). — Sv. Tomáš Aq. praví: »Od krmě se na'poj
dělí,pod způsobou každou celý Kristus Pa'n však obcuje.c
(Lauda Sion.) A dále: »Krz'stus Pa'n tu nerozdvojen,
nerozla'ma'n, nerozpojen, v celosti se požívá. Nic to
změnu nepůsobí, pakli se ta sva'tost drobí; způsoba se
jenom láme, svátost ale celou ma'me.c
Poněvadž je Pán Ježíš pod každou způsobou celý přítomen,
dostačuje, když jej jenom pod jednou způsobou při'ímáme.
Kristus Pán to sám dosvědčuje, přislíbuje u sv. jana 36.kap.)
život věčný těm, kdož by těla a krve jeho pod způsobou
chleba požívali. »Kdojz' c/tle'b tento, živ bude na véky.< (Jan 6, 59.)

Proto se již za časů apoštolských toliko pod způsobou chleba
nejsv. svátostí přisluhovalo. »První/zo pak dne po sobote',když
jsme se sešli k lámání chleba.: (Skut. ap. 20, 7.). A nejstarší
letopisy křesťanské vypravují, že velebná svátost se na po

svátném místě pro nemocné a umírající toliko pod způsobou
') Dr. Podlaha, p. 513.
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chleba přechovávala, a že věřící v čas krutého pronásledování
večeři Páně pod způsobou chleba domů si brali, by v čas ne
bezpečenství mohli duši svou tím nebeským pokrmem po
silniti. So. Pauli/z píše, že so. Ambrož přijal z rukou kněze
]]onora'ta tělo Páně a hned na to skonal, a dokládá: »Poa'al
soate'mu te'lo Páně, jež uzav a pozřeo, dus'í vypustil. ') Basilius
Veliký vypravuje, že poustevníci a jiní lidé v Alexandrii a

v Egyptě sami sobě velebnou svátost pod způsobou chleba
podávali, kterouž od kněží vzatou doma chovali, neboť za.
časův krutých pronásledování nemohli vždycky kněží míti. *)
Kněz přijímá ovšem při mši sv. pod oběma způsobami, po
něvadž oběť mše sv. obětuje, která dle ustanovení Ježíše Krista
pod způsobami chleba a vína obětována býti musí.

Š587. Proč ustanovil Ježíš Kristus svátost

oltářni pod

dvoji způsobou ?

7ez'z'š Kristus ustanovil svátost olla'řní pod dvojí
způsobou, by se dvěma oddělenými způsobami předsta
vovala ve mši svaté jeho krvavá oběťna kříži, kde se
krev od těla oddělila.
Nejsvětější svátost oltářní jest též obělí, v níž se Pán ]ežíš
Otci svému obětuje. Poper se obětoval Pán Ježíš na kříži.
Zde krev jeho ze svatého těla tekla, krev od těla se oddělila.
Mše svatá jest pak, jak se budeme později učiti, stálé opako
vání a obnovování krvavé oběti Páně na kříži. A aby se tato
oběť Páně, v níž krev od těla se oddělila, zde opakovala, musí
se mše svatá ve dvou oddělených způsobách konati. Pro
měňuje se zvlášť chléb a zvlášť (odděleně) víno v tělo a krev
Páně.

588. Jak dlouho zůstává Ježíš Kristus přítomen pod způso—
bami chleba a vina

řešíš Kristus zůstává pod způsobami chleba a vína
přítomen, pokud způsoby tyto trvají.
Pokud způsoby chleba a vína trvají, t. j. pokud trvá.
podoba, barva, chuť a vůně chleba a vína, dotud jest
v nich Pán Ježíš přítomen. Kdyby se způsoby nějak
zkazily, kdyby na př. způsoba chleba přešla ve hnilobu
anebo způsoba vína zkysala a proměnila se v ocet,
přestal by Kristus Pán v nich býti přítomen. Přijal-li
tedy někdo tělo Páně pod způsobou chleba, zůstává.
Kristus Pán v něm tak dlouho přítomen, dokud způ
soba chleba ztrávena není, pokud má totiž ještě podobu
.) In vita sti. Ambrosii.
*) jirsík, p. 383.

—574—
chleba. _Byla-li způsoba chleba ztrávena, není tu již
nejsvětější svátostí oltářní, poněvadž se nedostává vidi
telného znamení, bez něhož není svátostí.

589. laká úcta náleži nejsvětější svátosti oltářní?
Nejsvětější svátosti oltářní náleží úcta nejtlyšší, totiž
klanětz' se jí.

(Slavnost Božího Těla. Vystavování nejsvětější svá
tosti. Slavnost Srdce Páně. Čtyřicetíhodinná pobožnost.)

V nejsvětější svátostí oltářní jest skutečně, pravdivé
a podstatně přítomen Pán Ježíš, a proto se jí máme
klaněti. Neklaníme se chlebu, neboť ve svátostí oltářní
podstaty chleba více není, nýbrž klaníme se Pánu
Ježíš, který pod způsobou chleba v ní jest přítomen.
Podobně čest, kterou někomu vzdáváme, nevztahuje
se na oděv, ale na toho, kdo jest jím oděn.
Církev sv. ustanovila tyto zvláštní slavnosti ku poctě
nejsvětější svátosti oltářní:
Slay/za:! Boží/to Těla. Po mši sv. o tomto svátku koná se
průvod s velebnou svátostí. i()t. 325.- Původ této slavnosti jest
tento: Blahoslavená _7ulz'anaKornelíomka', jeptiška řádu .ro.
Augurtz'ua v Lutichu (1193—1258), měla několikráte vidění,
jemuž nerozuměla. Vídala prý, tak vypravuje nábožná pověst, )
jasný měsíc (úplněk), pouze na jedné straně prý poněkud za
temnělý a jako skvrnu mající. Vidění to se často opakovalo.
Po mnohém modlení a vzývání Boha bylo jí posléze Bohem
zjeveno, že měsíc znamená církev katolickou, a temné místo
na něm že značí nedostatek jedné slavnosti na počest nej
světější svátosti oltářní, by Kristu dáno bylo slavně zadosti—
učinění za mnohá zneuctění, jichž se mu dostává od lidí v této
svátosti. Bývalý arcijáhen Lutišský, ?akub : Troyes—u,jeden
z kněží, jimž se juliaua v Lutichu svěřila, stal se roku 1261
papežem, přijav jméno Urban IV. Dne 11. srpna 1264 nařídil,
aby na počest nejsvětější svátosti oltářní po vší církvi kato
lické každoročně ve čtvrtek po svátku nejsv. Trojice byla
konána slavnost Božího Těla. Avšak papež Urban IV. zemřel
ještě téhož roku 1264 a rozkaz jeho nebyl proveden, až posléze
papež Klement V. na církevním sněmu obecném ve Víenně
r. 1311 rozkaz ten potvrdil a slavení svátku Božího Těla v celé
církvi zavedl.
Po slavné ') mši sv. na ten den konané, počne kněz u oltáře
zpívati zpěv o velebně Svátosti „Pange lz'nguac, načež při
slavném hlaholu zvonů následuje .rlazmýprůvod : velebnou „rz/a'
toxtz'pod širým nebem. Kněz nese velebnou svátost pod balda

') Acta Sanctor. apud Boland. 5. Aprilis.
') Coní. Dr. Podlaha, p. 376.

chynem, a přisluhující okuřují ji neustále kadidlem, na znamení .
nejhlubší pocty, kterouž vzdává církev nejsvětější svátosti
oltářní I cesta, kudy průvod se béře bývá kvítím posypána
a ratolestmi vůkol posázena, jako by ipříroda sama přispvala
ku zvelebení slavnosti svého Pána. Při průvodu koná kněz
u čtyř oltářů čtvera zmlazení, podobným způsobem jak o křižo
vých dnech. Oltářové tito jsou dle možnosti ke čtyřem úhlům
světa obrácení na znamení, že národové od východu a západu.
od jihu a severu ke stolu Páně se zvou, a že Kristus ode všech
národů země, jakožto Syn Boha živého veleben býti má. Při
každém oltáři pěje se část evangelia jednoho ze čtyř evange
listův o ustanovení nejsvětější svátosti oltářní, poněvadž veškeří
čtyři evangelisté o Kristu a velebné svátosti oltářní svědčí.
Na to koná kněz modlitbu k nejsvětější svátosti oltářní a jiné
dvě za úrodu zemskou a pak lid velebnou svátostí, žehná.
Když pak se posléze procesí do chrámu navrátí, ukončí se
pobožnost chvalozpěvem „rv. Amin':aže »Te' Balla chválíme..
! pátek po oktávě Božího Těla koná se slavnost 'Vejwč
tější/za Srdte Páně, jež byla zavedena na základě zjevení, jichž
se dostalo blahoslavené film 12Alacayue (1647—1690.)Slavnost ')
tajest výrazem neskonale lásky Spasitelovy k nám a ustanovena
jest na usmířenou za mnohé urážky, jež zvláště se dějí této
svátosti.
Úlohu: (usmířiti Božské Srdce Páně za urážky mu konané)
vzalo na se zvláště »Bralrrlw nejm S'ldre [fi;/ča Pius
.
zasvětil všecku církev nejsv. Srdci Páně. -—Apoštola? modlztby—
též k úctě nejsv. svátosti zřízený — má svůj základ u víře

katolického křestana, že ]cžíš Kristus, věčný velekněz a pro
středník, wždyckyžmjm komdova'm' za mír (Žid. 7, 25..) Usta
vičná tato modlitba Božského Srdce v nebi a na oltářích čelí
ke spáse duší, nápravě hříšníků, zachování nevinnosti, — slovem
ku zachování a rozšíření království Božího na zemi a v srdcích
lidských. Pod názvem: >Ajšařtala'tmadla/by v jedno/č Je Srdcem

ježír'ovýmc založen spolek r. I844; papež Pius IX potvrdil ho

r. 1866.

Vyrtawva'm nzy'wětefjřz'wa'tamh záleží v tom, že se velebná

svátost (obyčejně po mši sv. neb při odpolední pobožnostil
k obecnému nařízení anebo ku povolení biskupa z tabernkula
vyjímá a v ciboriu nebo v monstranci na oltář vystavuje
k uctění věřícímu lidu. Při tom se pak obyčejně velebnou
svátostí požehnání uděluje. Zde nežehná lid kněz, ale rám
BOŽJ'ĚýSparz'tel, a proto nesmí kněz nižádných slov při tomto

úkonu pronášeti.
Vystavování děje se zvláště:

_

1. při tak zvané Ctyřzcetílzadmne'pobažnorh. Pobožnost tato
koná se na památku 4Odenního postu Páně a 40hodinné doby,
po kterouž Pán Ježíš v hrobě ležel. Vznikla v Miláně kolem
r. 1534. Někde koná se nepřetržitě dnem i nocí; u nás toliko
za dne až do naplnění 40 hodin, v létě denně po 10, v zimě
po 8 hodinách. V době letní vykoná se tedy pobožnost tato
u nás?)zaorlednz'3
4, v zimní
za 5 dnův.
dnydobě
marapurtm'.
Pobožnost tuto zavedl Bene

diki X

,chtěje přítrž učiniti výstředním radovánkám a hrubým

') Viz. Dr. Skočdopole »Pastorálkac II., p. 190.
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zlořádům, jež v dnech těch se leckde páchají. — Při mší sv.,
0 nedělích a svátcích při odpoledních pobožnostech, při zao—
patřování atd., může svátost oltářní zvláště uctěna býti. Volá
nás k této povinnosti Spasitel slovy: >Po'd'tež ke mně všielzni,
kteříž pracujete, a obtíženi jste, a já vás o čen—tvím.:
K úctě velebné svátosti má nás také povzbuzovati věčně
světlo. Tímto světlem, které ve dne v noci má hořeti, připo
míná nám církev sv. lásku Pána Ježíše a naše povinnosti
k němu. Světlo to zobrazuje Pána Ježíše, jenz jest »sve'tlem
světa:, a zároveň označuje i oheň lásky, jakýž v srdcích našich
má vždy hořetí. (Mat. 11, 28.l Pamatujte si, co máte ve slovech
naučení propověděno :

Naučení Chovej se vždycky pobožně a uctivě před
ýežz'šem Kristem, v nejsvětější svátosti oltářní pří
tomným! Chod'rád do kostela navštívit sve'ltoSpasitele,
kterýž dnem i nocí ve svatostánku přebývá, a klaněj
se mu tam! Když jdeš okolo kostela, říkej: »Poelzvá
lena a pozdravena budiž nejsvětější svátost oltářní od
tohoto času až na věky/<

B) 0 oběti mše svaté.
Přechod: Učili jsme se, že Pán ježíš jest v nejsvětěší svá
tosti oltářní také proto přítomen, aby se za nás při mši sv.
obětoval. Nejsvětější svátost jest tedy i obětí. A o tom nyní
pojednáme. Nejprv, co jest oběť vůbec.

590. Co jest oběť?

'Oběť jest viditelný dar, kterýž přinášíme Bohu,
bychom jej zničením anebo změně/tím daru za nej
vyšší/zopána uznali.
K oběti náleží:
1. viditelný dar. Takovými byli ve Starém Zákoně:
ovečka, jalovice, telátko, býk, hrdličky, holoubátka,
obilí (mouka, chléb), víno, olej, kadidlo, sůl a p.
2. Tento viditelný dar přinášíme Boku, t. j. dobrovolně
a rádi jej dáváme Boku. Lidé si také dávají vzájemně
rozličné dary na důkaz lásky, úcty, náklonnosti, vdě—
čnosti atd., jako rodiče dítkám, pán dělníkům atd.
Ale dary, které se dávají lidem, nejsou obětmi v pra
vém smyslu. Obětí nazýváme toliko dary, které se
dávají Pánu Boku.
3. Zničenz'm anebo změněním daru Boha za nejvyš—

šího pána uznáváme, t. j. dar ten se přemění anebo
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zničí tak, že není možno jej ještě někomu jinému da
rovati, anebo jej k něčemu užiti. 'I'ímto zničením nebo
změněním daru se naznačuje, že jej cele Bohu věnujeme.
Přlklad: Oběť Abelova. Viditelný dar byl beránek. Zničení
stalo se ohněm. To pak se stalo za tím účelem, aby Bůh za
nejvyššího pána byl uznán, ctěn a jemu díky vzdány byly,

Aby však zničení viditelného daru bylo skutečně
řádnou oběti, musí obětní dar řádem čili způsobem
od Boha předepsaným a od osob Bohem ustanove
ných (kněží) obětován býti.
Oběť jest nejvznešenější způsob, jakým Boha nejen
vnitřně, nýbrž i zevně uctíváme.
3591. Zdali oběti byly vždycky?

Oběti byly vždycky; již Kain a Abel obětovali, a
židům ve Starém Zákoně byly oběti výslovně od Boha

přikázány.
Oběti jsou tak staré jako lidstvo. Neboť mají svůj
původ v samé přirozenosti lidské. Člověku jest vrozeno
vědomí, že na Bohu, nejvyšší bytosti. ve všem jest
závislým. Vědomí tomuto snažil se člověk izezmě
dáti výrazu: jednak modlitbou myšlenky a city své
k Bohu pozdvihuje, jednak obětmi, odříkaje se toho,
co mu příroda poskytla, a podávaje to Bohu. Oběti
tedy (a modlitby) byly od pradávna nejpodstatnější
částí bohoslužby. Sami pohané svým bohům přinášeli
oběti.
Ve Starém Zákoně nejstarší oběť nám známá jest
oběť Kainova a Abelova. Dále vystavěl oltář Noe a
obětoval, též Abraham, Isák ajakub, patriarchové ži
dovského národa obětovali.
Skrze Mojžíše ustanovil Bůh sám obětní řád vyvoleného
národa a nařídil dvoje oběti: krvavě (: nekroaoe'. K obětem
krvavým bral se dobytek hovězí, ovce, kozy & holubi. Oběti
nekrvabe' byly bud' ma'/tě z bělné přesné mouky, aneb mokré
z vína. První i druhé byly zase buď oběti zápalná, když zabitá
zvěř celá na oltáři spálena byla, čímž se úplně odevzdávání
se Bohu vyobrazovalo,

aneb oběti děkovacz', pz-orcbne' a _rmz'r'z'

relne', při kterých se toliko tuk, jakožto nejlepší části oběti,
na oltáři spálily, ostatni pak se požily. —

Oběti Starého Zákona byly ovšem toliko před
obrazenz'm oné oběti, kterou Pán ježíš za nás na kříži
dokonal. Neměly samy v sobě moci lid od hříchů
P Davidka: Methodický výklad nového katechismu.

37

_ 57s —

osvoboditi a s Bohem smířiti. Ony lid na vykoupení
připravovaly; tak že ti, kdo je s kajicností konaly teprve
v té chvíli, když- oběť Páně na kříži byla dokonána,
byli ospravedlnění. (Duše v předpeklí.)

3592. Proč přestaly oběti Starého Zákona?
Oběti Starého Zákona přestaly, protože byly toliko
předobrazy nebo nástiny oběti Nového Zákona.
Bůh je nařídil, aby neustále poukazovaly na onu
jedinou dokonalou oběť, která Boha dokonale ctíti a
jej usmířiti měla. Z toho důvodu byly dány jen na
čas. Když Pán Ježíš na kříži umřel, opona v chrámě
jerusalemském roztrhla se ve dví. To bylo znamením,
že oběti Starého Zákona mají přestati.
Jitřenka, která nám východ slunce zvěstuje, ihned
mizí, jakmile se-slunce na blankytu nebeském objeví.
Uloha proroků, kteří Pána Ježíše předpovídali, pře
stala, jakmile Pán Ježíš na svět přišel. Podobně musily
oběti Starého Zákona, které oběť Pána Ježíše nastiňo
valy, přestati, jakmile Nový Zákon a s. ním i oběť
Nového Zákona nastala.
'
'

593. Která jest oběť Nového Zákona?
OběťNové/zo Zákona je sám Syn Boží, Ýežz'šKristus.
jenž se svou smrtí na kříži Ofoz'nebeská/zu za nás
obětoval.

Již v ráji žádal Bůh od našich prarodičů oběť (oběť
v nevlastním smyslu). Měli se zříci zapovězeného ovoce.
tedy jaksi je Bohu v oběť přinésti. Kdyby tak byli
učinili, byli by tím na jevo dali: Bůh jest naším nej—
vyšším pánem, jemuž jsme podřízeni a jejž máme
poslouchati — byli by Bolza za nejvyššího pa'na' uzná
vali. — Ale oni odepřeli Bohu tuto oběť poslušnosti,
a místo cti nečest a urážku mu způsobili, která byla
nekonečná, jako Bůh sám nekonečný jest.
Tuto nekonečně velikou urážku mohl jen nekonečně
záslužný skutek (nekonečné zadostiučinění) odčiniti.
A nekonečně záslužný skutek mohl vykonati pouze

Bůh. Aby pak záslužnýtento skutek mohl přijíti ina

lidi (jim býti přivlastněn), musil býti Ten, kdo jej
vykonává, též členem lidského pokolení, tedy i člověk.
Jedině Bůh a člověk mohl tedy za'lidi dosti učiniti
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A je'žíš Kristus, Bůh a člověk, dostiučinění toto vy—
konal. On při poslední večeři, proměňuje chléb a víno
v tělo a krev svou, řekl: »Totoť jest tělo mé, které
za vás vydáno bude, tatoť jest krev má, která za vás
vylila bude na odpuštění hříchů.: Slovy těmi přímo
dokazuje, že tělo své a krev svou za nás vydává na
odpuštění hříchů, že tedy umřel za naše hříchy, aby
nám je Otec nebeský odpustil, čili že se za nás na
kříži Otci svému nebeskému obětoval.
ježíš- jako by chtěl říci touto obětí: »Otče nebeský!
Lidé tě nectili, neposlouchali, urazili tě a zasloužili
trest. Hle, já tě ctím, na místo nich poslouchám tě,
život svůj dle vůle tvé za ně obětují. »Přijmi tedy moji
poslušnost, čest, kterou ti prokazují v náhradu za jejich
trest, jejž zasluhovali, a odpusť jim, přijmi je opět za
své syny !:

594. Čím se oběť Pána ležiše na kříži ustavičně obnovuje?
Oběť Pána

_7ežz'šena kříži se obnovuje mší svatou.

Slovo »mšec odvozuje se obyčejně od latinského
»missacz (: missio), jež značí »propušte'm'c. Oběť novo
zákonní byla tak nazvána, poněvadž byli v prvních
dobách církve kateokumeni (t. j. ti, kteří v náboženství
křesťanském teprve vyučováni byli, ale nebyli ještě
pokřtěni) a kajicníci po kázání neb hned po evangeliu
z chrámu propuštěni slovy: »Ite missa esta, ježto mši
svaté, na to konané, přítomni býti nesměli. Až do
dnes se těmi slovy veškeren lid na konci mše svaté
propouští (»Ite missa est:). ]iní odvozují slovo to od
slovesa mz'ltere, kteréž prý i u klassiků vyskýtá se
u významu »konatz', přinášetz' oběť:.

595. Co jest mše svatá?
Mše svatá ješt ustavična' oběť Nového Zákona, ve
kteréž se ?ežz'š Kristus pod způsobamz' chleba a vína
Otci svému nebeskému nekrvavým způsobem obětuje.
Mše sv. jest obět; poněvadž se v ní Ježíš Kristus
pod způsobami chleba a vína obětuje. _Při mši sv.
Kristus Pán skutečně neumírá a tudíž není ona obětí
naprostou, “jakou jest oběť kříže, ale jest obětí vztažnou,
t. j. Kristus se nám jakožto za nás umírající a Otci
se představující představuje. Není však mše sv. pouhým
37*
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obrazem neb pouhou upomínkou na oběť kříže, nýbrž
skutečnou obětí, poněvadž tu Kristus skutečně jako
obětní dar ijakožto obětující přítomen jest. Jest oběť
ustaw'čna', poněvadž se každodenně koná a tak se
bude díti stále, až do skonání světa. — Jest obět'
Nového Zákona. Jako měl Starý Zákon své oběti, tak
má iNový. Mše sv. jest nekrvavá oběť,poněvadž se při
ní žádné krve neprolévá, jako se dě.o na kříži.
Ve Starém Zákoně byla mše sv. předobrazena obětí
.Weldzz'sedeclzowua všemi nekrvavými obětmi.
Když flóra/tam příbuzného svého Lota, všecken majetek
jeho a zajatý lid z ruky nepřátel vysvobodil a z boje domu
se vracel, vyšli mu vstříc 1Welf/lisedeo/1.král sálemský, s králem
sodomským. Ahle/u'sedec/z obětoval na poděkování Bohu za
vítězství Abrahamovo t/zle'b a víno; neboť b 1 spolu knězem
Nejvyššího, a požehnal Abrahamovi. — i olo/u'sea'ec/t byl
obrazem věčného kněze Ježíše Krista, a oběť ieho byla obrazem
mše svaté.

Mše sv. byla již 400 let před Kristem jasnými slovy
posledního proroka Malachiáš! předpověděna.
Když byl lValue/lidi hříchy kněžím starého Zákona vytýkal,
volal :_>Toto praví Hospodin zástupů: »Nemám zalíbení ve vás
(židovských kněžích), a darů z ruky vaší nepřijmu. Nebo od
východu slunce až na západ veliké bude jméno mé mezi
národy. a na každém místě obětována bude jménu mému oběť
čistá.! (Malach 1, 10. 11) V tomto proroctví Malachiáš hlásá,
že 1. oběti židů přestanou; 2. přijde čas, kdy nejen židé, ale
všickni národové (od východu slunce až na západ) jméno
Hospodinovo (Hospodina) ctíti budou a jméno jeho (skrze
oběti) veliké bude; 3. přijde čas, kdy nejen v jerusalémě,
nýbrž na otec/zmísto;/z jménu IIospodinovu se bude obětovati;
4. oběť tato bude čís/tí (svatá rekrvavá oběť.)
Přislíbení toto nemůže se vztahovati na krvavou oběť kříže,
která se toliko jednou stala a to pouze na jednom místě.
poněvadž se v přislíbení tomto mluví o nekrozme' oběti na
každém místě obětované; obětí tou jest mše svatá, jak i církev

katolická učí: »To jest to čistá obcí, a ktore'ž předpověděl I),/Ž,!
skrze Jídlo:/náře,
že jme'lm 'e/zo, kto/“až oelz'ke'bude o národa/1,
na každém mís/č obětavá/za (zde.: ')

nz: nějaký rozdil mezi oběti mše svatá a oběti na
*596.k!e;.|;
Mezi obětí mše svaté a obětí na kříži není podstat
ne'/to rozdílu; jenom způsob obětování je rozdílný.
Kpodstatč věcí náleží to, co činí věci; na př. k podstatě
almužny náleží: aby někdo někomu něco dával. Jak to dává,
') Concil. Trid. sess. 22. c. 1.
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zda ve zlatě nebo stříbře, zda sám či prostřednictvím jiných,
nenáleží k podstatě věcí. ——
K podstatě oběti náleží, aby
někdo něco obětoval. Způsob obětování může býti rozmanitý

Mezí obětí mše sv. a obětí na kříži . . . není podstat
ne'ho rozdílu, pouze způsob obětování jest 7ozdzlný, t. j.
způsob, jak se Pán ježíš nebeskému Otci svému obětuje,
jest jiný při mši sv. a jiný při obětí na kříži. Proč
není podstatného rozdílu mezi těmito obětmi, vysvětluje
další otázka.

*597. Proč neni mezi oběti mše svaté & Oběti na kříži
podstatneho rozdllu ?
Mezi obe'tí mše svate' a obětí na kříži není podstat
ne'lzo rozdílu proto, že jest v obojí týž obětují'cz kněz a
týž obětní dar, totiž ?ežz'š Kristus sám.
.

Na kříži byl Pán Ježíš obětující žně.: a obětní dar. »Bna'e
obětován, poněvadž sa'm e/tle'l.. (Is. 56. 7) »Obe'tozmlsebe samí/lo,
neposkvrněné/:o Balm.: (Žid. 9. 14.,\ Podobně jest to ve mši sv.,

sám se obětuje, skrze ruce kněze.
Kněz.který mši sv. obětuje, jest jen zástupeem 7ez'íšeKri.stq

Proto může při mši sv. při pozdvihování říci: »Totot'jeit této
me', tatot' jm Aneb ma',. &neříká: »To jes/ le'lo Kristovo, to jest
krev Kris/oba. <

*598. Jaký rozdíl je mezi obětí mše svatá a oběti na kříži
co do způsobu obětováni?
Co do způsobu obětování je mezí obětí mše sz'ate' :;
obětí na kříži roza'z'l ten, že se řež/š Kris/ns na kříži
obětoval způsobem lcmaojm, 'z'e ms'i svate' však že se
obětuje způsobem nekrvavým, totiž tale, že znova netrpí
a neumz'ní.
Pán jeiíš se obětuje při mši sv. jinak, než se obětoval
na kříži. Na kříži se obětoval krvavě, neboť při obětí
na kříži tekla jeho nejsvětější krev, až zemřel. Při
mši sv. se obětuje nekrvave', t. j. neprolévá již více
krve, netrpí a neumírá, nýbrž přináší v oběť svému
nebeskému Otci své tělo a svou krev ve způsobách
chleba a vína. Ve mši sv. se neobětuje trpící a umíra

jící ježíš, nýbrž vítězný a umírající.
Ve škole jest s prospěchem napsati na tabuli:
Pán Ježíš obětuje se
na kříží:
krvavě
viditelně (všichni ho viděli,
kdo byli přítomniumřel

!

na ol/a'r'i:

, nekrvavě
' neviditelně(jestskryt pod způso
Í
bami chleba a vína)
j neumírá (vítězný, oslavcný).
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599. Kdy ustanovil Ježiš Kristus oběť mše svatá?
?ežz'š Kristus ustanovil obět' mše svate' při poslední

večeři.

Pán Ježíš vzal chléb před ním ležící ve svaté a velebné
ruce své, pozdvihl očí k nebesům, kBohu Otci svému všemo
hcucímu, a díky číně, žehnal chléb a dával učeníkům svým,
řka:

» Vezměte a jezte;

toto! jest te'lo mě, ktere'ž za vás vydáno

budec Tolikéž vzal ikalich s vínem, a opět dík-v činil, žehnal

a dal jej učeníkům svým, řka: » Vezměte, a pijte z tot/o všíckm';
tot jest krev ma', krev nove/lo zákona, kteráž za vás a za umo/tě
vylila bude na odpuštění hříchů. Ta c'z'ňtena mou památku/< '

600. Kterak ustanovil Ježíš Kristus oběť mše svaté?
?ežz'š Kristus ustanovil obět' mše svate' takto .
. proměnil chléb a víno v tělo své a krev svou a nad to
sebe sama pod způsobami chleba a vína sve'mu Otcz'

|_..

nebeskěmu obětoval,
E\)

. přikázal apoštolům, aby tuto oběť na jeho památku
obnovovali.

Ad 1. Při poslední večeři proměnil Pán Ježíš vše
mohoucím slovem svým chléb a víno v tělo své a
krev svou, a nad to sebe sama pod způsobami clzleba
a vína sve'mu Otci nebeskěmu obětoval, t. j. obětoval
své vlastní tělo a svou vlastní krev nebeskému Otci
pod způsobami chleba a vína. Obětoval zde pravou
& skutečnou oběť nekrvavým způsobem, neboť tělo a
krev, které ve způsobách chleba a vína přítomny byly,
bylotělo a krev obětní: (»tělo, které za vás vydáno,
a krev, která za vás vylíta budea).
Tato nekrvavá oběť, kterou Pán Ježíš při poslední
večeři obětoval, byla první mše svatá.
2. Pa'n ?ežz'š přikázal apoštolům, aby tuto oběť
na jeho památku obnovovali, t. j. dal apoštolům slovy:
»To čiňte na mou památku,: rozkaz & moc totéž
činiti, co právě sám nyní učinil, t. j. dal jim rozkaz
a moc proměňovati chléb v tělo a víno v krev jeho
a obětovati to jeho nebeskému Otci.

60. Proč ustanovil Ježíš Kristus oběť mše svaté?
_?ežz'šKristus ustanovil oběť mše svate' :
|_.

. aby nám svou krvavou obět' na kříži ustavičně pří
pomz'ual ,'
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2. aby nám ovoce oběti na kříži přivlastňoval:
Ad 1. Kdykoli se mše sv. na oltáři obětuje a chléb
v tělo a víno v krev mění, připomíná se nám tím ona
oběť, kterou Pán ]ežíš za nás na kříži dokonal.
Ustanovil tedy Pán ježíš mši sv. proto, abychom
při ní si připomínali přehořkou smrt jeho na kříži,
právě jako židé obětmi svými ve Starém Zákoně směli
si připomínati budoucí oběť Vykupitelovu.
Ad 2. Aby na'm ovoce oběti na kříži přivlastňoval.
Z oběti měl vždy jen ten užitek, za koho se oběť
přinášela a kdo při ní s nábožnou myslí přítomen
byl. 2 oběti Páně na kříži měli tudíž jen ti užitek,
kdo při ní zbožně byli přítomni. Ale užitek z této
oběti Páně měli míti všickni lidé. Proto postaral se
Pán ježíš, aby všichni při jeho oběti mohli býti pří—
.tomni. (Svatí v předpeklí, jsouce na ospravedlnění
připraveni, stali se hned účastni užitků oběti mše_
svaté. Ti pak. kteří později žili, mají býti účastni
užitků těch svým účastenstvím při mši svaté.)
602. Zdali se vždycky v církvi katolické konala oběť mše

svatá?

Oběť mše svaté konala se v církvi katolické vždycky,
od dob apoštolských počínaje.

Poprve slavil oběť mše svaté ve večeřadle jerusalem
ském na hoře Sionské ježíš Kristus sám a od té doby
můžeme slavení oběti mešní sledovati všemi stoletími.
Že apoštolové konali mši sv., vysvítá z následujícího:
Sv. apoštol Pavel píše: »Ma'meť oltář, : něhož ne—
mají moct jz'stz', kteřz' stánku sloužit (Žid. 13, 10.),

t. j. Starého Zákona se držízžidé. Oltář však před
pokládá přinášení oběti, a to v našem případě oběti
k posvátným hodům určené, jelikož tujest řeč o »je

děnz'c s oltáře.

Že apoštolové oběť mše svaté konali, dosvědčují
=i učenz'cz' svatých

apoštolů,

sv. Klement,

společník

sv. Pavla, sv. Ignác, učeník sv. Petra a ?ana. Svatý
Cyril! ?erusalemský popisuje řád mešní, & v Římě
- nalézá se dosud onen dřevěný oltář, na němž sv. Petr
a nástupci jeho až do času sv. Sylvestra oběť mše sv.
sloužívali. V životopise sv. Matouše čteme, že byl té
chvíle kopím proklán, když oběť mše sv. konal.
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Též v životopise sv. apoštola Ondřeje toho důkaz
máme, jenž vykládaje před místodržitelem pohanským
učení Ježíše Krista, osloven byl od něho takto: »Ta
kové věci povídej lidem, kteří tobě věří; já však
pravím tobě, nebudeš—li obětovati bohům pohanským,
dám tě bičovati, a na kříž, který tak vychvaluješ, při
biti.c Na to sv. Ondřej odpověděl: »Ovšem, ]a' obětují
každodenně pravému a všemokoucz'mu Boku, nikoli
však kadidlo, maso neb krev zvířat, nýbrž neposkvrně
ne'lzo Beránka/<

Sv. Otoove' a učitelove' církevní totéž svědčí. Vy
pravujíť, jak oběť mše sv. u nich byla slavena a kterak
Bůh skrze ni přemnohé milosti udělil. »Denně se
obětuje Kristovo předrahe' tělo a krev na stole tajem
ne'm.: (Sv. Hippolyt "[ asi r. 235) Sv. Augustzn praví
výslovně: »Eucharistie jest nejvyšší a pravá oběť, před
níž všechny ostatní ustupují.c ') A dále týž světec:
»Sám vtělený Bůh ustanovil ze svého těla a krve své
obět' podle řádu Melchisedechova.c 2) A v 22. knize
své “:o městě Božím: vypravuje tento veliký učitel
církve, že za jeho časů byl jistý dům od zlých duchů
velmi znepokojován, že ale skrze oběťmše svate', kteráž
se v tomto domě vykonala, dům tento byl očištěn a
od onoho trápení osvobozen.
Ani protestanté nemohou popříti, že sv. Augustin
oběť mše konal.
Hraběa) Sta/brd, jeden z nejznamenitějších a nejbohatších
pánů anglických, měl choť, jež právě tak horlivou byla pro
testantkou, jakož on byl horlivým katolíkem. Bydlil s chotí
svou nějaký čas v Abbeville ve Francii. jednou je navštívil
biskup amienský, pan de la Motte. Hraběnka se s ním sezná
mila a jeho vyučování často poslouchala. Tím a zvláště
milostí Boží se stalo, že jedno bludné domnění po druhém
odkládala, že až na některé články úplně se o pravdě víry
katolické přesvědčila. Pochybnosti, kteréž nejdéle ji trápily,
týkaly se zvláště mše sv., očistce a modlitby za mrtvé. jednoho
dne, když hraběnka sama o těchto věcech počala mluviti,
usiloval biskup tyto její bludné názory vyvrátiti. Vida však,
že hraběnka na svém trvá, a nechce se dát přesvědčiti, řekl:
»Hraběnko, znáte protestanskěho biskupa Londýnského, a
již několikráte jste s velikou uctivosti o něm vyprávěla. Nuže
tedy, pište mu, aneb sama se k němu odcbeřte. & rcetc mu:
Biskup Amienský chce se státi protestantem, jestliže vy, pane,
') De civit. Dei, L. 10, c. 20.
') Conc. 2. in psalm. 31.
') jirsík, p. 263.
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jste s to, dokázati, že sv. Augustin, kteréhož i vy jako katolíci
za jedno z těch nejjasnějších světel církve pokládáte, oběť
mše sv. nekonal, a za mrtvé, zejména ale za svou matku se
nemodlil. < Hraběnka svolila a prosila hraběte, by se sám do
Londýna s tímto poselstvím odebral. Hrabě, jehož biskup
protestantský neznal, odevzdal mu list hraběnky, manželky své
a žádal odpověď. Ale biskup Londýnský odpověděl toliko

ústně: za »Tato
panídáti,
přišla
do zlé společnosti;
to, co bych
mohl
odpověď
bezpochyby
by neúčinkovalo,
a mšíj
list by snad jiní lidé na zlou stránku vykládali. Proto jí nedám
žádné odpovědi.: Hraběnka užasla nad touto polovičatou
odpovědí, a z toho, že jí biskup žádné odpovědi neZaslal,
soudila, že jí dáti nemohl. I stala se brzy na to katoličkou

Bohoslužebne' knzky z nejdávnějších dob a to v církvi
latinské i řecke'obsahují modlitby z dob apoštolských,
ve kterých se mluví o oběti těla a krve Kristovy.
Tak na př. modlíval se kněz při mši sv.: »Modleme
se a dobrořečme živému Beránku Božímu, jenž na
oltáři se obětuje.: A dále: »Buď milostiv, ó Bože,
duším zemřelých, za něž Ti obětujeme tuto oběť pře
svatou.:
Konečně to vysvítá z nejstarších památek církve.
Takové památky jsou různé obrazy a věci posvátné,
které nalézáme v římských katakombách.
Vyobrazen tu na třínožce chléb s rybou. Třínožka značí
oltář, a řecké jméno ryby ÍIÍIl/UJ' obsahuje začáteční písmena
slov řeck' ch, která přeložena zní: ?ežíš Kuyt/u, Boží S)"
SpauleL čbrazem tím se tedy naznačujc »My křesťané obě
tujeme na oltáři ve způsobč chleba ježíše Krista, Božího Syna
a Spasitele.

jen pro neznalost těchto věcí může někdo popírati,
že by mše sv. nebyla ve všech časech sloužena.
. Kdo koná oběť mše svatá?

Oběť mše svate' konají biskupové a kněží, činíte totéž,
co čznz'í Yežíš Krístus pří poslední večeři.
Kněz béře chléb & kalich s vínem a žehná je (obě

tování), a pronáší nad nimi táž slova, která Kristus Pán
nad chlebem a vínem pronesl a jimiž se proměňuje
chléb v tělo a víno v krev Pána Ježíše (proměňování),
pak kněz požívá tělo a krev Kristovu a 'dává je pod
způsobou chleba- požívati též věřícím (příjímání) Na
oltáři obětuje se vlastně Kristus Pán sám prostředni
ctvím apoštolů a jich nástupců, kteří ve jménu jeho
slova přepodstatňující pronášejí.

jen apoštolové a ti, na které oni moc svou pře
nesli, totiž biskupové a kněží, mají moc mši sv. sloužiti.
Vysvítá to ze spisů sv. Otců a z dějin církevních.
jáhnové směli nejsvětější svátost nanejvýš rozdávati
aneb nemocným a vězňům donášeti; poustevníci, kteří
kněžími nebyli, brávali si nejsvětější svátost s sebou
na poušť, aby v potřebě ji mohli přijímati.

604. Komu se obětuje mše svatá?
]V/šesvatá se obětuje roli/eo Bohu; i když se koná
ke cti svatých, obětuje ji hněz toliko Bohu samému.
Viv

Pán ježíš na krizi obětoval se svému Otci nebe
skému. A poněvadž mše sv. jest podstatně táž obět,
jako byla oběť Pána ]ežíše na kříži, jest z toho patrno,
že z' na oltáři Pán ježiš se obětuje Bohu, že tedy mše
sv. může jedině Bohu se obětovatí.
Může se však mše sv. též konati he ctz svatých.
Každý den jest zasvěcen některému svatému, a jemu
ke cti se též obyčejně mše sv. slouži. jí nejprve Bohu
děkujeme za milosti, které onomu svatému udělil, a za
to, že jej v nebi oslaviti ráčil, aspolu onoho svatého
prosíme, aby se za nás u Boha přimlouval a nám po
dobných milostí vyprosil. Obětí mše sv. tedy svaté
ctíme, ale mše sv. ne jim, ale Bohu, jak jsme pravili,
se obětuje.
3605. Proč se koná mše sv. i ke cti svatých?
Mše svatá se koná i ke cti svatých :
]. abychom děkovalz'Bohu za milosti, které svatým udělil;
2. abychom dosáhli jejich přímluvy u Boha.
Mši sv. dekujeme Bohu za milosti, které svatým
udělil, poněvadž svatí v nebi jsou s námi členové
jednoho a téhož obcování svatých, a proto ony milosti,
jimiž je Bůh obdařil, jsou ku oslavě cele' církve, jejich
zásluhy a dobré skutky celé církvi prospívají a Bůh

na jich přímluvu inám mnohé milosti uděluje. A tím,
že mši sv. k jejich cti obětujeme a je tak uctíváme,
prosíme je též, aby seza nás u Boha přimlouvali, a
Bůh na „jejich přímluvu nám milosti udělil.
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606. Na který úmysl koná se mše svatá?
]l/lše svatá se koná .“

[O'—'

. byc/zam Boka

náležitě ctz'lz' a chválili

.byolzom Boku

za všecka dobrodiní

dz'kůo) ,00

(oběť chvály) ,'
děkovali (obět'

.

. byo/tom spravedlnost Boží usmířilí a milosti prave
lítosti a kajz'cnostt'jakož z' odpuštění trestů za hříchy

4; .

dosáhli (obe't smz'r'enz);
bychom všecko dobré pro tělo i pro duši soběri jiným
vyprosilz' (oběťprosebné).

Ad 1. Bychom Boha náležitě ctili, t. j. tak ctili, jak
toho jakožto nejvyšší Pán zasluhuje. Čím ') větší pán,
tímvětší úcta mu náleží. Bůh však jest nejvyšší Pán, a
proto mu přináleží nejvyšší úcta. A čím mu ji pro
kážeme? Snad chválou nějakou? Andělé asvatí usta
vičně chválí Boha a přece to není dostatečná pro
něho úcta. A kdyby všickni lidé na světě všecko,
i vlastní život svůj jemu za oběť dali, aby ho ctili,
nebyla by to přece úcta, jaká jemu náleží.
Nejvyšší úctu mu prokazujeme, když mu darem
přinášíme, co jest mu nejmilejší a nejdražší. A to
jest jeho Syn ježíš Kristus. Proto mší sv., ve které
se ježíš Kristus obětuje, Pána Boha nejlépe ctíme a
chválíme. jediná mše sv. přináší Bohu větší úctu nežli
všecko, co jemu mohou andělé asvatíobětovati. Proto
je mše sv. obět'chvály, ato obe't'chvály nejdokonalejší
a Bohu nejnzz'lejší.

Ad 2. Čím *) více kdo dobrodiní nám prokazuje,
tím více jsme povinni, jemu děkovati. Pán Bůh nám
ovšem prokazuje nejvíce dobrodiní Vše, co máme,
máme jenom od něho. Proto také jsme povinni jemu
děkovati Ale jak mu poděkujeme nejlépe? Kdybychom
mu 'z vděčnosti obětovali všecken statek. ba i život
svůj, což by to bylo proti dobrodiním jeho? Vždyť
to vše beztoho jemu náleží. Nejlépe mu možno tedy
poděkovati zas jen obětí mše svaté, proto že tu obě
tuje Pán ježíš, dar to ceny nesmírné. Mše sv. jest
tedy též obět'díků, a to opět oběť díků nejdokonalejší
a Bohu nejmilejší.
1) Příprava ku sv. přijímání od V. Macka II. p. 95.
2) Ibidem.
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Ad 3. Mše sv. jest oběť smíření, t. j. oběť, jíž Bůh
usmířen bývá. Hřích jest největší urážkou Boha. A co
může člověk na usmíření Boha učiniti? Kdyby mu
všechen statek svůj daroval, ba iživot svůj v nejhroz
nějších

mukách

za oběť položil, ——což by to bylo

proti urážce,jakou hříchem Bohu způsobil;> jak možno
tedy rozhněvanou spravedlnost Boží usmíříti? To
možná jen obětí mše sv., protože tu obětuje Pán ježíš
Otci nebeskému sama sebe. jest tedy mše sv. oběť
smíření.
Obětováním mše sv. se Bůh s námi usmz'řuje a dává
nám milosti pravě lítosti a leajz'mastz', t. j uděluje
nám Bůh v hojnější míře milostí, abychom hříchy
své poznali, jich litovali, upřímně se z nich vyznalí,
dle možnosti za ně dosti učinili, a života svého na
pravili.
Obětováním mše sv. dosahujeme od Boha; iodpuštěm'
trestů časných, jež by kajicník po dosaženém rozhře

šení ve svátosti pokání buď v tomto životě anebo
v očistci trpěti musil.
Za dob sv. Bernarda zemřel v Clairveaux (Klérvó) řeholní
bratr, jenž byl od Boha odsouzen k mukám očistcovým. Týž
zjevil se jednomu ze starých kněží klášterních a sdělil s ním,
že jest v očistci; iprosil jej důtklivč, aby kněží kláštera,
v němž byl zemřel, nepřestávali za něho mše svaté obětovati.
Po nějakém čase zjevil se zemřelý onomu knězi opět, a tojiž
oslavený, proměněný, a řekl: »Děkuji Pánu Bohu našemu,
poněvadž nyní jsem již v blaženosti nebeské.< Kněz otázal se
o: »Kterak jsi byl vysvobozenřa Zemřelý odpověděl: »Pojd'
a vizlv. Po těchto slovech uvedl ho do klášterního kostela,
ukázal jemu, jak tam při všech oltářích kněží stáli a s největší
nábožností mše sv. sloužili, a pravil : »Viz, touto zbraní milosti
byl jsem z očistce vysvobozcn Mše sv jest vítěznou mocí
milosrdenství Božího. Mše sv. jest onou jedinkou žertvou čili
obětí smírnou. jež snímá hříchy světa. Pravím ti dle pravdy,
že této smírné oběti Božského Spasitele naprosto nic odporo
vati nemůže. leč jedině srdce nekajicí . —-lxdyž starý onen
kněz toto zjevení bratřím klášterním vypravoval: byli všichni
ještě více horliví a s tím větší nabožností i uctivostí nejsvě
tější ohěť mše sv. konali.

Obětováním mše sv. se nám přivlastňují zásluhy
ježíše Krista, tak že za nás Pán ježíš dosti činí. Mše
sv. jest tudíž nejlepším prostředkem, abychom dosáhli
odpuštění—trestů za hříchy. jaká to milost od Boha,
, ') V»ýkla_dnejsv. oběti mše st
coval Dr. Lev Rehák, p. 76.

dle Martina z Kochemu zpra
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že máme mši sv., jaké to napomenutí pro nás, bychom
se jí účastnili!
Avšak připomínám výslovně, žc mše sv. není snad oběť
smíření vtom smyslu, aby ten, kdo mši sv. přítomcnjcst, nebo
ji za sebe sloužiti dá, obdržel již odpuštění těžký ch hříchů aniž
by za ně pokání činil, -—nýbrž že je mšc sv. obětí smí/mm

v tom smyslu, že hříšník skrze ni milost o ravdové lítosti,

upřímné zpovědi a pokání obdrží; a pak, že th mnohé tresty,
jako nemoci, pronásledování na hříšníka nescšle, které by byl
seslal, kdyby mše sv. nebylo.

Ad 4. Mše sv jest obět'prosebna', t. j. oběť, skrze
niž vyprošujeme si všecko dobré pro tělo i pro duši
sobě i jiným.
Kolik dober potřebujeme každodenně pro tělo i pro
duši! Zdraví, pokrm, nápoj, oděv atd. Kolik dober
pak pro duši! Ale kterak nám možno milostí těch
sobě vyprositi, kdýž jsme hříšníci. a ničeho nezaslu
hujeme? To možná opět obětí mše sv., proto že se
v ní obětuje Pán Ježíš Otci nebeskému za nás. Zde
neprosíme ve jménu Ježíše, nýbrž Pán ?ežz'š prošz
sám za nás. Proto jest oběť mše sv. nejdokonalejší
obětí prosby.

*607. Kolikeré jsou milosti neb užitky mše svatá?
Mz'lostz' neb užitky

zvláštní.

mše svafe' jsou dvojí.- obecně a

Milosti. jichž skrze mši sv. se všem lidem dostává,
hlavně však členům církve, slují obecní. Ony však,
kterých se dostává jednotlivcům, nazývají se zvláštní.
Které jsou milosti neb užitky mše sv., vysvítá hlavně z po
vahy mše sv. jakožto oběti šmí'r/ze a oběti promění. jsou to:
1. rozmnožení posvěcující milosti Boží; 2 odpuštění všedních
hříchů a. časných trestů; 3. udělení pravé lítosti a kajicnosti;
4 posila proti pokušením, a 5. obdržení časných dober,
pokud blahu duše naší jsou prospěšny.

*608. Komu se dostává obecných užitků mše svatá?
Obecnýclz užitků

mše svate' dostává se veškerčmu

lidstvu vůbec, zvláště však církvi bojující a trpící.
Pán ]ežíš na kříži se obětoval za spásu veškerého
lidstva a na usmíření za hříchy celého světa. A že
mše sv. jest obnovení této oběti, pak zajisté užitky
její se vztahují na veškero lidstvo. A církev ji také
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na ten úmysl (za veškero lidstvo) obětuje, aby všickni
lide' k pravé víře obrácení spasení věčného došli.
Za tou příčinou se i kněz při obětování kalicha modlí:
»Obětujeme tobě, Hospodine, kalich spasení, tvou dobro
tivost vzývajíce, aby před obličejem Božske' velebnosti
tve' za naše i celého světa spasení s líbeznou vůní

vstoupil.
Obecnýck užitku mše svaté dostává se však zvláště
církvi bojující a trpící, t. j. katolíkům (nábožným ve
větší míře než hříšníkům) žijícím na tomto světě a
duším zemřelých v očistci. Skrze mši sv. vyprošujeme
jim zkrácení anebo odpuštění trestů, jež v očistci za
své hříchy trpěti musí.
Když krev Páně poprve na kříži byla prolita, vysvobodila
veškeré duše ze žaláře očistcového, jak svědčí o tom prorok

Zac/zarids (9, 11): »? ake ty ve krvi za'kona svě/to vjpustil jsz
vězněsve'jámy, v níž není vody,: t. j. zc žaláře. Slovy těmi chcc

prorok naznačiti, že obecné vykoupení duši dlužno přičísti
prolité krvi Ježíše Krista. Co máme říci o mši sv., ve které
tatáž prolévána bývá? Sv. [ťa/zor“praví: Aluky oc'zstcove'bývají
odpuštěny těm zemřelým, za ktere mse sv. sloužena býva' a za
které kněz zvláš/ě se modlí.: ')

*609. Komu 'se dostává zvláštních užitků mše svatá?
Zvláštníclz užitků mše svate' dostává se:
1. knězi, který ji obětuje;
2. těm, za které ji kněz zvlášť obětuje:
3. těm, kdo jsou jí na'božně přítomni.
Kněz jest při mši sv. náměstkem samého Pána Ježíše,
a koná oběť mše sv. předně za sebe. To vysvítá ze
slov: »Při/ěniž, svatý Otče, tuto neposkvrněnou obět',
kterou jí nekodný služebník tvůj obětujz'ltoběza lzříclzj',
urážky a nedbalosti sve'.< Jak by mu tedy neměla

prospěti?

Mše sv..prospívá těm, za které ji kněz zvlášť obětuje.
Jako každá modlitba za jednoho člověka nebo více
lidí, anebo za jednu nebo více duší v očistci konána
býti může, podobně může imše sv'., která jest též
jistý druh nejúčinnější modlitby, za jednoho nebo více
lidí, nebo všecky duše v očistci od kněze obětována
býti. Ony mají pak zvláštní užitek ze mši svaté.
') Dialog. lib. 4. c. 65.
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Mše sv. může obětována býti za každého katolického
křesťana, který v jednotě -s církví živ jest, anebo
v jednotě této umřel. Za zemřelé katolíky, kteří za
živa hříchy svými věřícím veliké pohoršení dali, jako
jsou na př. tupitelé víry, sebevrahové, loupežníci, lidé
jako nemravní všeobecně známí, lichváři, v souboji
usmrcení a vůbec všickni, kterým církevního pohřbu
nelze povoliti, neobětuje se mše sv. přímo a zřejmě,
t j. tak, aby se mše sv. napřed ohlašovala nebo, aby
jména těch, za něž se obětuje, připomínala se hlasitě
v modlitbách. Ale kněz může za osoby takové oběto
vati mši sv. a jména jejich potichu připomínati, ale to
jen tehdy, když není jisto, že v nekajicnosti zemřeli.
Za žive' nekatolz'ky a nevěřící může se obětovati mše sv.
soukromě (nepřímo a zřejmě), za nekatolického země
pána i veřejně. Za zemřele' nebatolz'ky a za zemřelé
katolíky z církve vyobcované nemůže obětována býti
mše sv., není-li jisto, že před smrtí poznali svůj blud
' nebo hřích a opravdově ho litovali.
Proto dávají věřící knězi dobrovolnou almužnu
nebo-li dar (mešní stipendium), aby mši sv. odsloužil
na jich úmysl. Darem tím však neplatí ža mši sv.;
neboť jí nelze zaplatiti všemi poklady světa, ale dává
se knězi jenom příspěvek na jeho výživu. Proto jest
nesmyslno říkati: Co stojí mše svatá? V našich kra
jinách jest určen obnos 1 koruna. Více nesmí kněz
od věřících požadovati, ale může přijmouti i více, když
mu to dobrovolně dárce dá; může však i méně vzíti,
zvláště když je dárcem osoba chudičká.
Zvláštní užitky ze ' mše so. dostávají také ti, kteří
jsou jí nábožná přítomni. Kněz se modlí před pozdvi
hováním: »Rozpomeň se, biospodine, na služební/ey a
služebnice sve' . . . a na všecky okolostojz'cz',jejíchž w'ra

z'pobožnost tobě jest známa . . .- Neměli by tedy tito
zvláštních užitků účastni býti? Proto sv. Vavřinec
ýustinz'an praví: »Lidská mluva není s to vyjádřiti,
jakých vznešených darů poskytuje mše svatá. Předrahá
tato oběť smiřuje hříšníka s Bohem, činí ctnostného
dokonalejším, rozmnožuje zásluhy, působí odpuštění
hříchů, přemáhá pokušení, zapuzuje nepravosti. ..a
Šimon z Montfortu, .) slavný vítěz nad Albigenskými, býval
denně s velikou nábožností přítomen mši sv. O tom věděli
') Martin z Kzochemu »Mše sv.: p. 308.
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dobře i nepřátelé jeho a proto použili jednoho dne, když Šimon
právě mši svaté v polní. kapli obcoval, této příležitosti a pře
padli ležení katoliků. Za velkého hluku, jenž se při tom stal,
pospíšili důstojníci k Šimonovi a hlásali jemu, že nepřátelé
vpadli do ležení, že jeho vlastní lid zbrojnýv největším nebez
pečí vězí, a že bude pobit, jestliže jemu okamžitě pomocí
nepřispěje. Vojevůdce tento však, právě tak zbožný jako udatný,
odpověděl: »Dovolte, abych dal přednost věcem Božským
před lidskými, a abych Spasiteli svému v této mši svaté po
vinnou službu prokázah Potom dal důstojníkům přiměřené
rozkazy, a obcoval mši svaté s největší nábožností dále. Ale
brzo dostavili se jiní poslové, zvěstujícc, jak velikých škod
Albigenští byli již nadělali. Ale šimon pravil: »Neodejdu z tohoto
místa, .pokud bych svého Spasitele neuzřel a jemu se nepo
klonil.: Potom s tím větší vroucností poroučel Kristu Pánu
zbrojný lid svůj, ve velké tísni právě postavený, a prosil ho,
aby jemu pro tuto svou svatou oběť ku pomoci přispěl. Když
byl při pozdvihování přítomnému Bohu a Spasiteli se poklonil
a Otci nebeskému Tělo i Krev jeho Syna za vojska svá obě
toval: povstal, a pravil jasným hlasem: >Nyní, Pane, propustiš
služebníka svého v pokoji, poněvadž oči mé viděly Spasitele.:
A obrátiv se k důstojníkům, řekl: »Nuže, nyní pojďme, a je-li.
to vůle Boží, zemřeme pro toho, jenž za nás ráčil zemříti na
kříži.< Potom se ozbrojil, vsedl na svého válečného oře, roz—
dělil svých osm set jezdců a nepatrný zástup pěšáků na tři
voje a rekovně vypadl na četného nepřítele. Ve jménu nejsvě
tější Trojice vrhl se Šimon do boje a jeho vojska následovala
statečně příkladu jeho a dobyla stkvělého vítězství. Mnoho
tisíc nepřátel zůstalo na bojišti, a ostatní se svými vojevůdci:
Raimundem hrabětem z Tulúsu a Petrem, králem ara onským,
dali se na útěk. Toto veliké a stkvělé vítězství, které o dobyl.
Simon z Montfortu r. 1211, všickni připisovali jeho udatnosti.
Ale zbožný rek slavnostně prohlásil, že tohoto slavného ví
tězství nedobyl udatnosti svého vojska, jež sotva na tři tisíce
mužů čítalo, ale skrze sílu oběti mše svaté, při níž vroucně Pána
ježíše za pomoc prosil ').

Mši sv. rozeznáváme: zpívanou, slavnou, lic/zau a
zádušní, nebo-li requiem. Zpívaná jmenuje se ta, při
které kněz i zpěváci některé částky mše sv. zpívají.
Slavná, při níž knězi slouží jáhen a podjáhen při—
sluhuje; mnoho svící hoří a kadidla se užívá. Mše sv.
sluje tic/zá, při níž kněz jednak potichu jednak na
hlas modlitby pouze říká (recituje). Zádušuz', když
kněz mši sv. slouží v černém rouchu liturgickém za
jednoho nebo více zemřelých. Jmenuje se také Requiem,
protože slovy »Requz'ema modlitba vstupní počíná.
Mše sv. se slouží na oltáři. ') Oltář jest vyvýšený stůl, mající
někdy též podobu náhrobku nebo rakve; a to proto, že za.

[) Fornerus conc. 78 in psalm Miserere.
') Dr. Dom. Špachta: Stručná katolická liturgika, p. 15.
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starodávna stavívali oltáře na hrobech svatých mučeníků. Jest
opatřen ostatky svatých, trojím bílým plátnem, křížem s tělem
Spasitelovým na znamení, že se na oltáři táž oběť koná, kterou
Pán Ježíš na kříži vykonal, a nejméně dvěma voskovými, ho
řícími svícemi.
Kalich jest kovová nádoba, mající podobu otevřeného květu
liliového na podstavci. Do kalichu nalévá kněz při „mši sv.
víno, jež potom v krev Páně proměňuje.
Pate'na jest malá, kulatá miska, uprostřed vyhloubená, na
chléb, který kněz vtělo Páně proměňuje. Kalich ipaténa jsou
buď zlaté anebo stříbrné, ale potom vyzlacené. Ke kalichu a
paténě pak ještě náleží:
Purz'ji'catarz'um, ručníček k utírání kalichu a patény ; pal/a,
čtverhranná, tuhá pokrývka, kterouž se mezi mši svatou kalich
přikrývá, aby nic do něho nepadlo. Kar/barák, bílý ubrousek,
na nějž se při mši sv. tělo Páně (corpus Domini) klade; zle/um,
závoj, kterým se kalich na počátku a ke konci mše sv. zaha
luje; bursa, taška, do níž složené korporále se uschovává.
Víno a voda nalévá se do kalichu ze dvou ko/wiček, jež na
tácku k oltáři se hned přinášejí. — Miná! jest kniha, ve
které jsou obsaženy modlitby mešní pro každý den roku v řeči
latinské.

Mše sv. se slouží v řeči Zatim-kč, že se tato řeč již

nemění, jsouc řečí mrtvou a že se jí vyznačuje jednota víry
mezi národy a že touto lidu nesrozumitelnou řečí naznačuje
sc vhodně lajemrtm' posvátné bohoslužby, a toto chrání se před
možným zneužíváním a zneuctíváním.
Již ve Starém Zákoně bylo předepsáno knězi pro bohoslužbu
zvláštní roucho. Proto tím více se sluší, aby i Novém Zákoně
kněz zvláštní roucho oblékl, když má sloužiti mši svatou. Roucha
bohoslužebná, jež kněz ke mši sv. obléká, jsou: Talár od krku
až k patám splývající šat. Sluje též klerika, uřeholníků lzaóz'l.
Hume—nil: náramník jest lněný, bílý šat, kterým zahaluje kněz
hrdlo a ramena na význam, že má bojovati zvlášť při konání
svatých obřadů proti všemu pokušení. (Přilba spasení.) Alba
jest bílý, řásný, až k zemi splývající šat aznačí čistotu srdce.
Cingulum, bílý, úzký pás značí zdrželivost.
ím se podkasaná alba váže na znamení, že kněz všechny
zlé žádosti chce spoutatí. Mam'pl : náručník jest páska na
levé ruce visící. Dříve to byl lněný ručník, jímž duchovní pot
svtváře stíral. Značí neunavnou horlivost ve službě Boží. —
Stala jest dlouhý úzký pruh, visící knězi přes obě ramena,
ozdobený uprostřed a na konci křížky. Jest znakem úřadu
kněžského. — Orua't či kamle jest vrchní roucho mešní; zna
mená břímě povinnosti kněžského úřadu.
Roucha bohoslužebná jsou barvy: bz'le',červení, _úalove',ze
leue' a čel-ne'.Bílá barva značí radost, slávu a nevinnost; užívá
se ji o svátcích Páně, Panny Marie, andělův a vyznavačův, t. j.
svatých. kteří zemřeli smrtí přirozenou. Came/zá barva jest
barvou krve a ohně; užívá se ji o svátcích svatých mučeníků
a o svátcích svatodušních, poněvadž Duch svatý v podobě ohně
na apoštoly sestoupil. Fialová (popelavá) barva jest barvou
kajicnosti; užívá se jí v době kajicí (v adventě, postě, o suchých
a křížových dnech). Zelená barva značí naději; užívá se jí
o nedělích po Zjevení Páně a po Duchu svatém, jestliže právě
v tyto neděle neslaví sc nějaký přednější svátek, jenž by jiné
Davídek: Methodický výklad nového katechismu.
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barvy vyžadoval. Černá barva značí smutek; užívá se jí při
službách Božích za mrtvé na velký pátek a v den věrných
zemřelých (dušiček).

Čtyři částky mše sv jsou velmi důležité, a proto je
nazýváme částky hlavní.

Které jsou hlavni částky mše svatá?

GI

Hlavní částky mše svale' jsou:
evangelium;
obětování,“
řPÚNT“

proměňování neb pozdvihovám';
přijímání.
Mše sv. začíná modlitbou stupňovou. Nazývá se tak proto,
že ji kněz říká před nejdole ším stupněm oltáře. Modlitba tato
sestává ze žalmu 42., z kon_tteor, ktorým vyznává kněz i mini
strant ve jménu lidu skroušcně svou hříšnost a prosí Boha za
odpuštění. Pak vystupuje k oltáři a líbá jej tam, kde jsou
uloženy ostatky svatých na význam, žc svaté cti a s jich
uctíváním Boha i svou modlitbu v jedno spojuje. — Potom
následujc introit (vstup). Introit byl původně celý žalm, který
dříve lid, nyní (někdy) jen zpěváci chrámoví pějí, když kněz
k oltáři vstupoval. Z něho nyní zbylo na počátku formuláře
mešního jen několik veršů. (Dle něho se nazývá též někdy
mše sv: Requiem, Roráte; někdy i případa'ící neděle: Remi
niscere, Oculi atd.) Po introitu následuje yrie ele/son (Pane,
smiluj se, Kriste smiluj se) a gloria (»Sláva na výsostcch Bohuc).
Po radostném tomto zvolání modlí se s rozp'atýma rukama
jednu nebo více modliteb (kolleleljti Kollckty jsou modlitby se
brane' (collectae orationes), poněvadž v nich kněz takořka
všechny prosby věřících dohromady sbírá“ a je jménem jich
Bohu přednáší.
Nyní následuje poučná nebo historická část, sestáva'ící nej
dříve z epištoly (psaní, lekce : čtení) ob čejně, čás z listů
sv. apoštolů a graduate (modlitba postupni . Modlitba postupni
byl rovněž.celý žalm (jako introit), jenž pěl se, když jáhen po
stupních vystupoval na kazatelnu, aby odtud sv. evangelium
četl. Nyní čte kněz evangelium u oltáře. Kněz ubírá se se
strany epištolní (levé) na stranu evangelní (pravou) — jakoby
přecházel od Starého Zákona k Novému Zákonu, a došed
na pravou stranu oltáře, čte evangelium (: radostná zpráva)
dotyčného dne.

6 .

00 máme činiti při evangeliu?
Při evangeliu máme povstali a svatým křížem se
požehnal,? na znamení, že jsme hotovi, učení svaté/zo
evangelza před světem vyznávati a dle ne'/to žz'tz'.
Při evangeliu, t. j. když'kněz čte evangelium, vsta
neme a zůstaneme státi, pokud je nepřečte. Povstání
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jest znamením úcty k slovu Božímu. Mluví-li k nám
vznešená osoba, nebo ohlašuje-li se zikon zemčpána,
vstáváme také na znamení úcty. V evangeliu k nám
mluví Pán ježíš. — Též pov:táním naznačujeme, že
jsme hotovi. učení Kristovo vyznávati, dle něho žití
aje hájiti. (Proto za starých dob rytíři při evangeliu
tasili meče.)

Druhdy ') mnozí panovníci měli výsadu, že mohli sv. evan
gelium při mši svaté zpívati. Roku 1413. přijal císař Sigmund
roucho jáhnovo a zpíval sv. evangelium při slavné mši sv. pa
peže Jana XXIII., a císař Karel IV. stál roku 1347. s obnaženým
mečem přičtení sv. evangelia v Basilejském chrámě. V Praze
císařové o velikonocích a Božím Těle evangelium mnohdy
s trůnu zpívali.

Kněz znamená počátek evangelia znamením sv. kříže
na znamení, že evangelium vypráví o skutcích ježíše
ukřižovaného. I věřící mají se při počátku evangelia
znamenati sv. křížem na čele, ústech a prsou.
Na čele na znamení. že se za víru svou styděti nebudeme
mz ústav/z,že ji vždy chceme vyznávati; na prsou, že ji chceme
v srdci nosití, t. j. podle ní žíti.

Když kněz sv. evangelium přečetl, líbá knihu na
znamení lásky a úcty k slovu Božímu a ministrant
volá: »Chvála tobě, Krístea (za dar svaté pravdy).
Evangeliem končí tak zvaná mše katechúmenú
(křtěnců). Sluje mše sv. křtěnců, poněvadž při ní
i křtěnci směli býti přítomni. Potom však musili
opustíti chrám a odebrati se do předsíně chrámové.
6I2. Go máme činiti při obětováni?

Fřz' obětování máme svůj úmysl s úmyslem kněze
spojili a Balm se obětovali.
Při obětování kněz obětuje elzle'b a vína, tak jako
Kristus při poslední večeří obětoval. Vidáváte, jak
kněz zdvihá paténu s hostií a kalich s vínem a Pánu
Bohu obětuje; při tom prosí Boha, aby tyto dary
chleba a vína, které pak v tělo a krev Krista pro
měněny budou, milostivě přijal.
Přz' obětování máme úmysl svůj s úmyslem kněze
spojili, t. j. máme míti úmysl, který má kněz při mši
') Jos. Šrůtek: »Liturgikac p. 742.
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svaté. Na jaký úmysl obětuje kněz mši sv.? 1) Chce
tím Pána Boha chválíti, neb za obdržená dobrodiní
děkovati, za odpuštění hříchů prositi, nebo potřebných
milostí od Boha vyžádati. Takový úmysl má kněz
konaje oběť mše sv., a takový úmysl mají míti i vě
řící a spojiti jej s úmyslem kněze; mají také prositi
Boha, aby tuto oběť milostivě přijal a nám pro ni
milostiv byl. K tomu vyzývá také kněz věřící slovy:
»Omre fratresc ( »Modlete se, bratří./<), načež ministrant
ve jménu lidu odpovídá, prose Pána Boha, aby oběť
ta byla ku prospěchu přítomných a celé církve.
Věřící mají také samy sebe obětovali. Oběť nám vždy
připomíná, že bychom vlastně sebe samy měli Bohu
obětovati se vším, co máme; ale Pán Bůh toho od
nás nežádá. Avšak v jiném smyslu máme se Pánu
Bohu obětovati. Máme mu obětovati své myšlenky,
řeči a skutky, t. j. máme si umíníti, že chceme všecko
činiti ke cti a slávě Boží, a trpělivě snášeti, cokoli
Bůh na nás sesílá, čili jak říkáme, odevzdati se úplně
do svaté vůle jeho.
'
V prvních dobách křesťanských přinášeli věřící ke mši sv.
rozličné dary. Kněz dary ty přijímal a kladl je na oltář. Takové
dary byly na př. víno, chléb, olej. kadidlo, svíce, ano ipeníze.
Z obětovaného chleba a vína oddělil tolik, co bylo třcba k oběti
mše sv. a ku přijímání věřících. Ostatní dary sloužily k výživě
duchovních, ku potřebám chrámu a k podporování chudých.
Za našich dob nepřinášejí se již takové dary při mši svaté;
ale někdy přece vídáváte v kostele cos podobného při tak
zvané ofěře.

Po skončeném obětování umýva' si kněz ruce, vlastně
toliko prsty na znamení, žei menších chyb prosti býti
máme, chceme-li, aby oběť naše Bohu byla příjemna.
Dříve bylo též potřebí ruce očistiti, když kněz dary
z rukou věřících přijal.

Po umývání rukou koná kněz ještě některé modlitby
(secrety) a ukončiv je, říká praefaez'; t. j. předmluvu,
jíž vyzývá přítomné, aby s anděly a svatými Bohu
chválu a díky vzdávali. Praefaci končí slovy: »Sanctus,
sanctus, sanetus; atd., t j. »Svatý, svatý, svatý jest
Pán Bůh zástupů, plna jsou nebesa i země velebno'stz'
a slávy tve'.: Ministrant při tom zazvoní, aby upo—
zornil věřící, že nyní nastane nejdůležitější díl mše:
pozdvihova'm'.
') Jak. Proch. II., p. 208.
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Pomodliv se kněz po sanctus za živé, zvláště za papeže, za
svého biskupa, za císaře aza všechny věřící, vzývá též Pannu
Marii, sv. apoštoly a mučeníky o přímluvu. Tato část mše sv.
od sanctus nazývá se tic/ni mše .rv., poněvadž se koná tichým
hlasem, což velikou nábožnost a tajemnost znamená. Jinak
sluje kanon (řecky : pravidlo); nebo jako pravidlo se nemění,
tak nemění se nikdy a to již od prvních dob církve tato část
mše svaté.

Při pozdvz'hova'm' (proměňováuz) koná kněz totéž, co
Kristus Pán činil při poslední večeři. Vezme chléb,
žehná jej a říká nad ním slova: »Totot' jest tělo mě,:
a nad vínem: »Teutoť jest kalich krve me'. . .: Slovy
těmi proměňuje podstatu chleba v tělo a podstatu
vína v krev Pána Ježíše, tak že je po pozdvihování
na oltáři sám Kristus Pán. Proto před tělem a krví
Páně pokleká, aby Pánu Ježíši úctu vzdal, a tělo
i krev Páně pozdvihuje, aby je věřící viděli a jim se
klaněli. Proto zvonívá ministrant, ano i na věži se
někde zvonívá, aby lid i mimo kostel věděl, že v chrámu
Páně nejsvětější úkon mše svaté se koná.

GB. Co mám činiti při pozdvihováni?
Při pozdvz'lzova'm'máme řežíši Kristu pod způsobamz'
chleba a vína se klaněti, víru, naději a lásku vabuza
vatz' a křz'elzů svých litovatz'.

Máme se Pánu ?ežz'šz' klauětz', t. j. nejvyšší poctu
mu prokazovati. A proto padáme na kolena, zname
náme se znamením sv kříže a při tom vhodné mo—

dlitby k Bohu vysíláme.
Při pozdvilzova'uz'těla Páně máme říkati: :Pozdraveno budiž
praví tělo jez'z'še Krz'rta, které za mne na kříži obětována bylo !
V nejhlubší pokoře klauz'm „rc tobě. ježz'šz', tobě ;“rem živ! Yez'z'ši,

tobě uon'ra'm/

Yežz'ši, tvu'fjjyem živý :“ „zralý/a

skroušenosti bijeme se při těchto slovech v

Na důkaz

své

rsa.

Při pozdvz'lzova'm'krve Páně pak říkáme: » azdraveua budiž,
_předra/za'krvi ýežz'še Král-ta, která za „ma na kříži vylila byla!
V nejhlubší pokoře klauz'm „re tobě. ?ez'z'ší, ymz'lu ' _re nade mnou!
?ežz'ši, .rlz'luj .re nade mnou ! ?ez'z'šz', odpuxt' mz“ tři:/ty ma'/w

Při pozdvihování máme také víru, naději a lásku
vzbuzovati: Víru, že Kristus Pán na oltáři pod způ
sobami chleba a vína skutečně jest přítomen-; naději,
že nám jistě dá vše, čeho nám k spasení třeba, a
lásku, ježto pozdvihováním se nám připomíná, že
Kristus Pán z lásky k nám na kříž dal se přibiti a
vyzdvihnouti, aby nás vykoupil a spasil.
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Po pozdw'lzovcíníprosí kněz Boha, aby na oběť milostivě
shlédl a hojnost oněch milostí, jež se mší sv. jsou spojeny,
přítomným věřícím udělil; modlí se za zemřelé, zvláště za ty,
kdož jeho modlitbám byli poručení. Pak modlí se za lzm's'm'hy
&,za veškeru přírodu.

Čtvrtá část mše sv. jest příjímání. Kněz se na ni
připravuje modlitbou »Pater nosterc, :Otče nášc, po
něvadž modlitba tato jest nejvznešenější a nejvzácnější.
Na to láme sv. hostíi na dvě polovice a z levé polo—
vice ulomí malou částečku a pouští ji do kalicha.
Lámání sv. hostie nám připomíná, že i Pán ]ežíš při po—

slední večeři lámal chléb a dával apoštolům; lámání naznačuje
také bolestné utrpení Páně. — Částka sv. hostie dává se do
kalichu na znamení, že tělo a krev Páně jsou nerozlučně pří—
tomny v každé způsobě.

Pak se bije tříkráte v prsa, říkaje: »Agnus Dei.
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smíluj se
nad námi. . .c a po třetí: »ddmj mím pokoj. <<
Po třech krátkých modlitbách (za pokoj v církvi,
za odpuštění hříchů a za hodné přijímání) následuje
vlastní přijímání. Kněz vezme sv. hostii do levé ruky
a pravou rukou bije se třikráte v prsa, říkaje: »Do
mz'ne, non sum dzlgnuslc »Pane, nejsem hoden,x atd.

Na to přijímá tělo a krev Krista Pána. Proto nazývá
se tato část mše sv. přijímáním. Věřící bývají na ni
upozorněni zvoněním.
6I4. 00 mimo činiti při přijímání kněžském?
Pří příjímání kněžske'm máme, nepřijímáme-Zi sku
tečně, duchovně přijímali, to jest, máme mítí svatou
touhu, tělo Páně, kdybychom mohli, skutečně přijmoutz'.

V nejstarších dobách křesťanských přistupovali po
přijímání kněze také věřící ke stolu Páně, jak až po—
dnes někdy se děje. Věřící tito přijímají skutečně tělo

a krev Krista Pána z rukou kněze. Avšak kdo při
mši sv nepřijímá skutečně, má aspoň duchovně při
jímati, t. j. duchem svým všecko konati, jako bychom
skutečně ku přijímání přistupovali. Užitek z duchovního
sv. přijímání je často tak veliký, jako ze skutečného
sv. přijímání; ale ovšem jen tehdy, když jsme ve stavu
posvěcující milosti Boží. Skutečně přijímati můžeme na
nejvýš jedenkráte za den; avšak duchovním způsobem
můžeme Krista Pána přijímati častěji za den, i mimo
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mši svatou, na každém místě, i při práci a vůbec
jakémkoli zaměstnání 'i času nočního. Potřebí toliko
vzbuditi svatou touhu, bychom s Kristem Pánem spo
jeni byli, a hříchů svých litovati. Chtíce duchovním
způsobem přijímati, můžeme na př takto v srdci neb
i ústy se modliti:

»Ú Pane _?ežzíšz',
příjdz'ž ke mně se

svou milostí — račiž z; srdrz' mém přebývatz' a je ke
všemu dobrému a spasitelne'mu očnic
Kdysi ') zjevil-se Pán Ježíš nábožné klášternici, která často
přijímala, a ukázav ji nádobu zlatou a stříbrnou, řekl: »V této
nádobě zlaté uschovám skutečné přijímání tvoje, a v nádobě
stříbrné tvoje přijímání duchovní.: Tím chtěl ukázati, jak milým
a dřahým jest mu toto cvičení. Ba on i zázračným z ůsobem
odměňoval duchovní přijímání věřících. Sv. mládenec ' tanislaz;
žádal sobě přijmouti nejsvětější svátost oltářní; ale bráněno
mu vtom, a proto přijímal duc/zamě. Toužebnost tato líbila
se milému Spasiteli. I poslal k němu dva anděly se sv. muče
nicí Barbarou, a jeden z těchto andělů přinesl mu nejsvětější
svátost. Podobně se stalo jiným.
Po přijímání vzdává kněz Pánu Bohu díky, čistí a pokrývá
kalich a modlí se na levé straně oltáře, pozdravuje ještě jednou
lid slovy: »Damz'nu: vobiscumz (Pán s _vámi) & pak praví:
»Ite missa est,< t. j. oběť mše sv. jest skončena. Ve dny kající
říká místo toho: »Benedz'cammDomina: (dobrořečme Pánu),
nebo jindy zůstávali v takové dny věřící i po mši svaté ve
chrámu Páně a kněz je těmito slovy k modlitbám vybízel. Při
reyuz'em říká: >Reyuz'ercant in pawa (Odpočiňte v pokoji.l Na
to uděluje ještě lidu požehnání, při němž mají věřící pokle
knouti a znamením sv. kříže se poznamenati. — Po požehnání
čte na pravé straně oltáře obyčejně evangelium w. Farm : »Na
počátku bylo Ilava . . .- Když ku konci říká: )A Slow tělem uči
něnojen. . .: kleká, vzdávaje tím Kristu Pánu úctu a díky za
milost, že se vtělil, aby nás od věčné smrti vysvobodila
k životu věčnému přivedl. Pak se modlí 3 Zdrávas a Zdrávas
Královno s příslušnými dvěma modlitbami.

Toť jest v krátku výklad mše svaté 2) Vzpomínejte
často na hojné ovoce, jehož se .nám z nábožného
obcování mše sv. dostává! Co všecko nevymyslil duch
lidský na oslavení mše svaté! Umění 3) básnické ozdo
bílo mešní obřady divukrásnými hymnami; umění
hudební podalo mistrovské skladby mešní; malířství
a sochařství ozdobily oltář a dům Boží; umělecky
zdobí se posvátná roucha, kalichy a monstrance, a
') Václ. Macek, p. 116.
') Upozorni zde na » Výklad nejm. oběti mše nm: od ctih. kněz,

Martiáia
3.
vy ání. z Kochemu, jehož překlad pořídil Dr. K-. L. Řehák. Praha
3) Dr. A. Podlaha.
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umění stavitelské posléze obejímá celek svými nádher
nými budovami. Proto se jí rádi a ča'sto účastněte.
Na cestě ke kostelu chovejte se slušně a přijdouce
ke dveřím chrámovým, vzpomeňte na to jako Abraham
druhdy: »Nyní chci s Bohem mluvíti, ač jsem prach
a popel.: Vstoupíce do chrámu, pokropte se svěcenou
vodou a proste Ježíše, by duši vaší očistil. Na to se
odebeřte na vykázané místo a účastněte se mše svaté
tak, aby z vás sám Bůh měl radost. Končím slovy, jež
máte v katechismu:
Naučení. Obcuj mší svate' i ve všední dny, kdykoli
jen můžeš! Mše svatá je sluncem všech duchovních
cvičení, středem křesťanského náboženství, duší po
božnosti, nevýslovným tajemstvím s bezednouprohlubní
lásky Božzía (Sv. František Saleský.)

C) O svatém přijímání.
Přechod: Učili jsme se, že Pán Ježíš nejsvětější svátost
oltářní také proto ustanovil, aby se duším našim v ní za pokrm
dával. Pojednáme nyní 0 nejsvětější svátosti jako o pokrmu
a. zároveň budeme se učiti, co máme konati, abychom tuto
svátost důstojně a s prospěchem přijímali.

6I5. Co je svaté přijímání?

Svaté přijímáníje požívání těla a krve ?ežíše Krista
v nejsvětější svátostí oltářní.
Při sv. přijímání přijímáme skutečně Pána ježíše a to
tak, jako každý jiný pokrm. Poněvadž je pak Pán Ježíš
v každé způsobě, ano i v každé té nejmenší částečce
každé způsoby celý přítomen, účastnil by se sv. při-<
jímání i ten, kdo by nejsvětější svátost oltářní i pod
nejmenší částkou chleba nebo vína přijímal ' Církev
katolická nařídila, aby věřící přijímali toliko podjednou
způsobou a to způsobou chleba.

*6I6. Pod kterou způsobou přijímáme svátost oltářní?
Kněz příjímá svátost oltářní pod způsobamz' chleba
a vína, kdykoli koná obět'mše svate'; jinak přijímají
í kněz i ostatní věřící toliko pod způsobou chleba.
Když kněz mši sv. slouží, přijímá pod způsobami
chleba a vína (pod obojí způsobou), poněvadž obě
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způsoby, jak jsme poznali, k obětování mše sv. jsou
potřebny.
'
Proto obětující kněz přijímá pod obojí způsobou, jako to
učinil též Pán Ježíš při poslední večeři, když apoštoly své
kněžími ustanovil a jim sv. přijímání pod obojí způsobou
udělil.

Jinak, t. j. když kněz mše sv. neslouží, přijímá též
pod jednou způsobou a to způsobou chleba, poněvadž
i tak přijímá celého Krista Pána.
Není [) ku spáse potřebno přijímati pod obojí způsobou.
Neboť kdo pod jednou způsobou přijímá, přijímá celého a ne
porušeného Krista Pána dle jeho člověčenství a božství, pro
tože pod každou způsobou celý a neporušený Kristus Pán jest
přítomen. V písmě sv. na rozličných místech zmínka se činí
pouze oJa'ma'm' chleba, (Skut. ap. 42; 20, 7.) a historicky jest
jisto, že v prvních časech církve často pod jednou toliko
způsobou, bud' chleba nebo vína, věřící nejsv. svátost přijímali.
Tak nemocným a vězňům podávala se svátost oltářní jen pod
způsobou chleba. Poustevníci na poušť rovněž si brali nejsv.
svátost jen pod způsobou chleba. Dětem pak hned po křtu sv.
podávala se nejsv. svátost jen pod způsobou vína. Pří tak zvané
mši upředpaweeem'w(na Velký pátek) přijímá od nepamětných

dob i kněz, a-to ive východní církvi, pod způsobou chleba.
Proto zcela neslýchané bylo učení Husitů, že ku spáse jest
přijímání pod obojí způsobou nevyhnutelně potřebno. Sněm

Kosmický
nauku tuto jakožto katolickému učení odporující
zavr
.
Že v V. století přijímání pod jednou způsobou nebylo ne
obyčejné, dosvědčuje též ta událost, že papežové Lez; .
(440—461) a Gelasiu: ]. (492—496) nuceni byli přijímání kalicha
zřejmě naříditi. Stalo se tak proto, aby vyvrácen byl blud
Manichejských, kteří tvrdili, že víno jest stvořeno od ďábla; a
tudíž požívání jeho za hříšné a záhubné považovali. Když pak
v pozdější době příčina zákazu tohoto odpadla: opět přijí
mání pod jednou způsobou znenáhla jest zavedeno, a to nej—
prve v klášteřích ze svaté bázně, aby krev Páně zneuctěna
nebyla.
Církev sv. nařizuje, by sv. přijímání věřícím podávalo se
jen pod způsobou chleba, a to z těchto důvodů: a) aby sv.
přijímáním hlásala učení Církve, že Kristus Pán i pod jednou
toliko způsobou jest celý a neporušený přítomen. &) Z úcty
ku sv. krvi a ze zbožné bázně, aby při sv. přijímání nebyla
vylita. :) Poněvadž nejsvětější svátost oltářní pod způsobami
vína nedá se dlouho uchovati. a') Protože ve mnohých kra
jinách, kde vína není, jen s náramnými obtížemi a velikými
výlohami všem věřícím by zaopatřeno býti mohlo. e) Poněvadž
mnozí chuti a vůně vína, kteréž i p8 proměňování zůstávají,
snésti nemohou, a u mnohých snadno ošklivost by působilo.
kdyby s jinými z téhož kalicha měli píti.
.) Dr. Ant. Podlaha, p. 527. et sq.

.
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Církev může nařízení změniti neb od něho dispensovati.
Tak dovolil sněm Basilejský kališníkům (utrakvistům) přijímání
pod obojí způsobou, avšak za té podmínky, když bludu Hu
sitův se vystříhají a budou včřiti, že pod každou způsbou je
celý Pán Ježíš přítomen. Podobně udělil Pius IV. r. 1564. ně—

kolika biskupům v Německu dovolení, že mohli na několika
místech sv. přijímání pod obojí způsobou udíleti.

*6I7. lame-Ii povinni svátost oltářní přljimati?
?sme povinni, sva'tost olta'řnz'přijímati:
1.
N

157otože ?ežz'š K7zstus nejsvětější svátost olta'řm usta—
novil, aby a'uše naše k životu *oe'čne'mužzw'l,

. protože výslovně přikázal, abychom ji přijímali.
jako tělo potřebuje pokrmu, tak i duše má ho po—
třebí k životu nadpřirozenému. Za pokrm pro duši
ustanovil Pán ježíš nejsvětější svátost oltářní. Z toho
tedy je patrno, že jsme povinni nejsvětější svátost při
jímati.
Proto pravil též Pán ježíš: »Amen, amen pravím
vám.“ Nebudete-li jz'stz' těla Syna člověka a píli jeho
krve, nebudete míti 71sobe' života.:

(.jan 6, 54.) Avšak

nemluvňatům a nedospělým a vůbec všem, kteří ne—
jsou s to rozeznati tělo Páně od obyčejného chleba,
přijímání nejsv. svátosti není ke spasení třeba.
První křesťané chodili velmi často ku sv. přijímání.
Skut. apošt. (20, 7.) nám vyprávějí, že se shromažďo
vali prvnz'ho dne 2)týdnu k lámání chleba, t. j. ke mši
svaté a svatému přijímání. Horlivost tato později
ochabla, a proto církev katolická nařídila (čtvrté při
kázání církevní), aby každý katolický křesťan alespoň
jednou do roka, a to v čase velikonočním, ku sv. při
jímání přistoupil.
BIB.

Kdy jsme povinni přijímati svátost oltářní?

Svátost oltářní jsme pod teškým hříchem povinnz

přijímali:
EOD—l

alespoň jednou za rok, a to z- čas velikonoční;
v nebezpečenstw' smrti jakožto pokrm a'o věčnosti.
Kdo 1) by ani. v čase velikonočním k sv. přijímání
nepřistoupil -—ač by mohl ——
dopustil by se těžkého
') Viz ot. 502. 503.
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hříchu.

V čase velikonočním

proto máme k sv. při—

jímání přistupovati, že Pán ježíš nejsvětější svátost
oltářní o velikonocích ustanovil. Židé připomínali sobě
v čas velikonoční své vysvobození z Egypta ajídávali
beránka velikonočního. Podobně máme i my v čas
velikonoční vykoupení své z moci ďábla sobě připo
mínati a Beránka Nového Zákona požívati. K tomu
nás připravuje církev po celý svatopostní čas. V čas
velikonoční nám chce také přijímáním sv. svátostí
připomenouti, že, jako Kristus Pán z mrtvých vstal,
máme imy ze hrobu hříchů svých povstati k novému
životu.
Máme svátost oltářní přijímati v nebezpečenství smrti,
t. j. když těžce stůněme, tak že nám smrt hrozí.
Chce—li někdo se vydati na dalekou cestu, připra—
vuje se k tomu a zaopatří se na cestu potřebnou po—

travou. Umírající chystá se též na dalekou cestu, na
cestu do věčnosti; proto má se také na tuto cestu
připraviti a posilniti se hodným přijetím nejsvětější
svátosti oltářní
]ak velice tato svátost věřící posiluje, předobrazeno bylo
již ve Starém Zákoně. Prorok Eliáš přišel jedenkráte, jsa na
útěku před Achabem, na poušť & tam ve stínu jalovce usnul.
Tu přistoupil k němu anděl, probudil ho a pravil k němu:
»Vstaň a pojezh Eliáš neměl potravy s sebou, ale když se
ohlédl, viděl u hlavy své podpopelný chléb a nádobu s vodou.
I požil pokrmu a nápoje a usnul opět. Anděl Hospodinův po
druhé se navrátil a řekl jemu: » Vstaň, pojez, nebo dlouhou ještě
cestu ma's'před sebou!: Eliáš vstal, požil opět pokrmu a ná
poje-— a písmo sv. praví, že posilněn tímto pokrmem, šel čtyři—
ceti dnův a čtyřiceti nocí až na horu Boží Horeb.-—]ako byl
Eliáš pokrmem & nápojem, který mu anděl přinesl, posilněn,
že tak dlouhou cestu vykonati

mohl, ——
tak býváme i my po—

krmem andělským, který se nám podává v nejsvětější svátosti
oltářní, posilnění, abychom dalekou cestu do věčnosti šťastně
mohli vykonati.

Avšak církev sv. si přeje, abychom častěji přijímali;
uposlechněme jí. Jako matka to s námi vždycky dobře
myslí, tak i ona ') zajisté činí.
6I . Které milosti působí v nás svaté přijímáni?

Svaté přijímání působí 7) nás tyto milosti.
..a

. spojuje mís co nejúžejz' s Kristem ,'
') Povzbuzení k častějšímu sv. přijímání.
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rozmnožuje milost posvěcující;
seslabuje zle'náklonností a posiluje naši lásku k Bohu;
očišťuje ode hříchů všedních, chrání ode hříchů smrtel
ných a zhlazuje časne' tresty za hříchy,
. je nám rukojemstvím slavne'ho z mrtvých vstání a

Mm

věčně blaženosti.

Co působí obyčejný pokrm pro tělo a život při
rozený, to působí tento nadpřirozený pokrm pro duši
a život nadpřirozený.
Ad 1. Jíš-li na př. chléb. Chléb přichází do úst,
pak do žaludku a konečně se proměňuje v tělo a krev.
Spojuje se (mísí se) co nejúžeji stebou. jaký pokrm
přijímáme při sv. přijímání? Krista Pána samého jeho
tělo a krev. jdeš- li tedy k sv. přijímání, tu přichází '
při tomto sv. úkonu sám Spasitel k tobě, přichází do
tvých úst, do tvého srdce jako Eliseus se na mrtvého
chlapce položil, jej jaksi životem svým zahřál a tak
vzkřísil — podobně přichází Spasitel k nám, klade
své nejsvětější tělo, své božské Srdce do našeho srdce,
abychom s ním sdíleti mohli tento jeho božský, ne
beský život — spojuje se s námi co nejúz'ejz'. Sv. yan,
miláček Páně, při poslední večeři odpočíval na prsou
Páně, a ejhle, zde více se děje: Pán Ježíš odpočívá
v srdci našem! Jaké to spojení, jaká to milost! »Kdo
jí me' tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já
v něm.: (jan 6, 57.)
Ad 2. jako pokrm tělesný život náš udržuje a pro
dlužuje (působí, že žijeme a více životních sil dostá
váme), tak rozmnožuje sv. přijímání milost posvěcující,
t. j. život nadpřirozený. Pán Ježíš nám ve sv. přijí
mání uděluje ze svého nebeského života, ze svých
milostí, tak že jsme stále čistší, krásnější, Bohu milejší,
zkrátka: že jsme božskému Spasiteli podobnější, že
milujeme jen, co on miluje, chceme, co on chce.
Ad 3. Vůle naše jest nakloněna od přirozenosti ke
zlému [ zde jest nám nápomocno sv přijímání, se
slabuje zle' náklonnosti t. j ono působí, že náklonnosti
k hříchu (ku zlosti, ješitnosti, lenosti, smyslnosti atd)
snáze překonati můžeme. Dále posiluje sv. přijímání
naši lásku k Bohu, t. j. působí, že máme více zalíbení
v konání věcí dobrých: dobré chceme konati, a dobré
skutky též rádi a ochotně vykonáváme.
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Když dělník od časného jitra až do pozdního ve
čera pilně pracoval a pak nedostane ničeho k nasycení,
ztrácí chuť a sílu k práci, nemůže více pracovati.
Obdrží-li však silnou stravu, rád a vytrvale bude
konati na dále práce své. Tak působí i nadpřirozený
pokrm, t. j. sv. přijímáni, že se rádi a pobožně mo
dlíme, zachováváme přikázání Boží, povinnosti své
svědomitě konáme, s odevzdaností do vůle Boží vše
snášíme atd.
Náklonnosti k zlému jsou často pramenem všelikých poku—
šení a velkých bojů. V takovýchto chvílích sténá člověk a.
hledá pomoci. A tu mu nabízí Pán Ježíš, volaje k němu:
»Poja'ž'e ke mně všíekm', kteří pracujete a ublížení j.vte, a ja' mír
obézní—tvím.:(Mat. 11,28.) Aslib tento plní Pán ]ežíš ve sv. přijí
mání. Přichází k nám a rozněcuje lásku k Bohu, která pře—

ináhá pak zlé náklonnosti

Ad 4. Požije-li dítko špatný, nezdravý pokrm,
onemocní, seslábne. Dáme—limu však silnou, dobrou
stravu, posílí se a uzdraví. Pokrm tento je zachrání
před jistou smrtí ——
neboť, kdyby nedostávalo žádného
pokrmu, jistě by zemřelo. Tak nás chrání i nadpři
rozený pokrm, t.j. sv. přijímání před menšími ne
mocemi duše ——chrání nás před všemi lzřz'c/zya pů

sobí, že i malé, všední hříchy, které snad na duši
máme, se nám odpouštějí. Chrání nás dále před jistou
smrtí duše, t. j. před hříchem smrtelným, pomáhá
nám, abychom do těžkého hříchu neupadli. Čeho
všeho lidé neučiní, aby se zbavili tělesných nemocíl
K vzdálenému lékaři putují ať ve dne či v noci, tělo
své řezati. odporný lék užívati — to všechno podnikne
člověk rád a ochotně, jen aby se zachránil před smrtí.
Zdaž nemáme tedy plesati, že se nám dostává ve sv.
přijímání tak výborného léku, který nás od mnohem

horších ještě nemocí, než jsou tělesné, chrání, který
duši naši před věčným zahynutím chráníř! Svaté
příjímání zhlazuje časně tresty za hříchy, t. j. ničí
ony tresty za hříchy jež bychom buď na tomto světě
nebo v očistci trpěti musili. Proto se můžeme skrze
sv. přijímání mnohých časných trestů, nehod, nemocí,
pronásledování uvarovati.
Ad 5. Supřzjímám' dává nám záruku, že tělo naše
slavně vstane z hrobu, a že v nebi budeme “věčně
blaženi.
Najímá-li rolník čeledína, zdává mu závdavek (několik korun).
Tento závdavek jest čeledínovi zárukou, že hospodář jej

—606 __
jistě do služby k sobě vezme. Závdavkem chce hospodář mu
říci: Jako ti jistě dávám tyto peníze, tak jistě tě přijmu do
služby.

Ve so přijímání milený Spasitel dává nám sebe
sama jako záruku a praví: jako se jistě nyní stebou
spojují, tak jistě jednou vstaneš z mrtvých a budeš se
mnou spojen v nebi, jestli sám hříchytěžkými této záruky
nepozbudeš a království Božího se nehodným nestaneš.
Čtvrtá kniha Královská nám vypravuje následující událost.

Toho roku, kdy umřel Elia—eu:prorok, nesli lidé mrtvého
kolem hrobu prorokova. Pojednou vyskytli se tam loupežníci
_l-íoabštz'.I ulekli se jich lidé oni tak, že pohodili mrtvolu do
hrobu Elz'reooa. A hle, jakmile dotekla se mrtvola kostí Eli
seových, oživl mrtvý. (IV. Reg. 13, 21.)
Mrtvé tělo Elireooo takovou mocí od Boha jest nadáno, že
vzkřísilo mrtvého. A živé tělo Krista Pána by nemělo této
moci? Tak nemůže býti; proto učí Pán ]ežíš: »Á'r/ojz' ma' le'lo
a pije mon krev, maf život věčný, a ja' Ito uzěříríin o den nejpo

Jkdnější.: (Jan 6. 5:1)

Sv. přijímání může pro:/jeli z'jiným osobám, když
je za ně obětujeme Můžeme totiž přijímati nejsvětější
svátost oltářní na ten úmysl, abychom bližnímu nějaké
duchovní nebo tělesné dobrodiní vyprosili, nebo aby
Bůh pro toto naše přijímání jiným milostí udělil,
nebo jim časné tresty odpustil anebo alespoň zmírnil.
Sv. Bonaventura praví, že tento způsob sv. přijímání
jest nejmocnějším prostředkem, jímž duším v očistci
ku blaženosti nebeské pomoci můžeme.

620. Co musime. řinitj. abychom se stali účastni milosti
svateho přljlmam?
Abychom se stali účastní milostí svaz/C710
přijímání,
musíme se k němu dobře přz'pmviti.

Když zbožný král Dawid chtěl v Jerusalemě vysta
.věti Hospodinu chrám, po dlouhá léta shromaždoval
'zlato, stříbro a drahé kamení. Dlouho k stavbě
chrámu konal přípravy a pravil: »Veliké jest to díla;
nebo nestaví se zde příbytek pro člověka, nýbrž pro
samé/zo Boba.: Podobně máme i my, chtějíce přijí
mati nejsvětější svátost oltářní, dobře se připraviti,
neboť máme býti příbytkem téhož Boha, pro kterého
David chtěl vystavěti chrám.
Kd ž se Hospodin
naň:

zjevil Mo'žíšovi v hořícím keři, zvolal

»Nejbřirtnpni rem ; ale mj 0 ur' : no/zon „roje/z; nebo mís—to,
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na Here'mš „r/ojz'ř,jarl
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země J-oatcí.

_?zíjxem Bil/z otců fojt/Mc

Mojžíš zul obuv 5 nohou svých a pak v nejhlubší pokoře se
přibližoval. Co jest však hořící keř proti nejsvětější svátosti
oltářní? Z hořícího keře bylo toliko slyšeti hlas Hospodinův:
ale v nejsvětější svátosti oltářní jest sám Pán ježíš přítomen.
A k svátostnému Ježíši se nejen přibližujeme, nýbrž jej přijí
máme. Jak veliké tu přípravy jest proto treba!
Když Bůh chtěl dáti na hoře Sinai »doraleroa, pravil k Moj
žíšovi: »711'1'& lidu (: přzl'afšjim, af Je port/čti dmu- a zejtra, af
fagot/va rouc/za' J'thí a afjxou l/otow' ke dni třetímu. Polož také
:(í/3/"tldlz'okolo hory, aby nil—zlonow/oupi!

na horu. Ale kab-žpočnou

[fax./bití trouby, tehdáž ať om"přiytoapz' k Ito/'e !c Když se Israelité

tak očistiti, posvětiti a připraviti měli, než jim Bůh dal de.fa
tci'o, jak teprve se připraviti máme my, když budeme chtíti
uhostiti v srdci svém Boha svého!

Udělení milostí sv. přijímání "závisí tudíž od dobré
přípravy. Proto praví písmo sv.: »Z/eusiž pak sám
sebe člověk a tale “s to/zo cil/oba jez a z kalicha pijí:
(I. ke Kor. Il,'28.l »Z/žusiža znamená tolik, co zkou
moj sebe, zda dobře jsi připraven k přijetí svátosti
oltářní.

52. Kolikerá je příprava k svatému přijímáni?
Příprava lz svatému přijímá/zí je dvojí: podle duše
a podle těla.
Člověk se skládá z duše a těla. Ve sv. přijímání
spojuje se Pán ježíš jak s duší, tak s tělem; obě
částky mají býti příbytkem pro Pána ježíše. Z toho
patrno, že, má-li býti člověk důstojným příbytkem
Krista ]ežíše, musí člověk jak duši tak itělo náležitě
k sv. přijímání připraviti.
Ve sv. přijímání zavítá k nám nejvzácnější host: sám

náš Spasitel, ]ežíš Kristus. Na příchod jeho máme se
tudíž připraviti tak, jako se vůbec na příchod vzácného
hosté připravujeme. — Kdyby na př. císař pán měl
přijíti do naší školy, ihned by se školní budova k této
návštěvě připravovala. A kterak? Nejprv by se budova
očistila.- stěny vybílily, podlaha, schody umyly, aby
nikde nebylo žádné skvrny. Pak by se budova ozdobila.
Vyvěslly by se prapory, schody pokryly se koberci,
zdobily květinami, na stěny by se daly obrazy. Tedy
nejprv vše se očistila, pak ozdobila.
Podobně máme tělo iduši svoji k sv. přijímání
připraviti. Nejprve očistitz', pak ozdobiti.
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Katecheta napiš na tabuli:
Příprava k sv. přijímáni:
.
1. očistiti
,
dle duse.
2. ozdobití
dle tela .
1. čisté svědomí (duše oči1. lačni býti' (tělo

oči—
štěna)
štěno)
2. pobožné srdce (duše
2. slušný oděv (tělo ozdo—
ozdobena)
beno).
(V následujících otázkách jest toto schema jen ob—
šírněji vysvětleno.)

622. V čem záleží příprava ke svatému přijímáni podle
duše?
Příprava he svate'mu přijímání podle duše záleží
v péči o čistě svědomí a v pobožnosti srdce.

Obojí vytčeno již v otázce předešlé.

623. Co jest miti čisté svědomi?
Míti čiste'svědomí jest býti alespoň beze všech těžkých
hříchů neboli býti ve stavu posvětit/ití milosti.
'vvr

jest: býti alespoň prost těžkých hříchů, neboli býti
ve stavu posvěcující milosti. Slovo »alesponc naznačuje,
že nemáme se spokojiti pouze tím, abychom byli
prosti těžkých hříchů, nýbrž, že máme se přičiňovati,
abychom byli prosti též hříchů všedních Kdo tedy
by měl všední hříchy, není zbaven milosti posvěcující
a může ke stolu Páně přistoupiti, ale nenabývá přece
tolik milostí, jako ten, jenž jest prost i všedních hříchů.
Máme se tedy snažiti, jak slůvko »alesponc již nám
praví, abychom i ode všedních hříchů se očistili,
chceme—li ze svatého přijímání hojně milostí nabytí.
Pán a Spasitel náš ježíš Kristus umýval svatým apo
štolům nohy, nežli jim tělo své a krev svou při po
slední večeři podal. Ruce sobě apoštolové dle zákona
Mojžíšova umyli již před večeři, a nyní jim Kristus
Pán umýval ještě i nohy, by také od prachu, který
snad na nohou jejich se usadil, byli očištěni. Dle
učení svatých Otců znamená toto umývání nohou
vyšší stupeň čistoty, jíž ku hodnému sv. přijímání
svátosti

oltářní je třeba. ——Sv. Řehoř vypravuje, že
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za starodávna panoval v církvi při svatém příjímání
obyčej, že jáhen oslovil vždy shromážděný zástup
před sv. přijímáním takto: »Kleřz'ž nejste náležiiěpřz'
praveni k požívání tohoto veliké/zo o vznešeného ta
jemství, odstupte. Vypak,: volal k hodně připraveným,
»přz'stupte s věrou, úctou a láskou.:

624. Co musi činiti, kdo je si vědom těžkého hříchu a chce
jiti ku svatému přijímáni?
Kdo je sz vědom těžké/zohříchu a chce jíti k svate'nzn
jiřzjz'nzdnz', musí dříve svědomí sve' oězstztz' svatou zpo-_
vědí.
»Podobno jest království nebeské králi, kterýž učinil svatbu
synu svému. [ poslal služebníky své, aby povolali pozvaných
na svatbu. Ale tito nechtěli přijíti. Opět poslal jiné služebníky
řzka P0vězte pozvaným: Oběd připravil jsem, všecko jest
hotovo; pojďtež tedy na svatbu! Ale oni nedbali a odešli po
zaměstnání svém, jiný do dvoru svého, a jiný po kupectví
svém. Ostatní pak, zjímavše služebníky, bili izabilije. Uslyšev
to král, rozhněval se a poslal vojska svá, aby vražedníky ty
zahubili, a město jejich zapálili Tehdy řekl služebnikům svým:
Svatba zajisté hotova je'st; ale kteří pozváni byli, nebyli hodni.
Protož jděte na veřejné cesty a kteréžkoli naleznete, pozvete
na svatbu! Služebníci tak učinili, a naplněno jest večeřadlo
hodovníky. Uzřcl pak tam člověka, neoděného rouchem sva
tebním i řckl jemu: Příteli, kteraks sem vešel, nemae roucha
svatebního? A on oněměl. Řekl pak král služebník m svým:
Svážíce ruce jeho i nohy, uvrzte jej do tcmnosti zevnitřní;
tamť bude pláč a skřípění zubů.:
Tak by se dělo tomu, kdo by neměl roucha svatebního,
t. j. kdo by bez milosti Boží ve stavu těžkého hříchu k stolu
Páně přistupoval. Proto má každý, kdo chce k sv. přijímání
přistoupiti, dříve sv. zpovědí svědomí své očistiti.

625. Kterak hřeší, kdo jde ke svatému přijímáni, ač je si
vědom těžkéhd hříchu?
Kdo jde ke svatému přzj'zma'nz',děje si vedom těžke'lzo
lzřzc/zn, lzřesz'vební těžce a »jz' sobě odsouzení, jelikož

nerozsuzuje těla'Pdněnr (I. Kor. 11, 29.)

Pán ]ežíš řekl:

»Kdokoli jísti bude chléb tento,

aneb píti kalich Páně nehodně, vz'nen bude tělem a
krví Páně: (I. Kor. 11, 27.), t. j. kdo by ve stavu
těžkého hříchu přijal nejsvětější svátost oltářní, zne
uctívá tělo Páně a tím těžce hřeší. Takový člověk
»nerozsuznje těla -Pdně,< t. j. nečiní rozdílu mezi

chlebem obyčejným a chlebem, 'v němž jest přítomen
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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Pán ježíš a »prota sobě jí odsouzmz'c, t. j. připravuje
sobě zavržení.
jako veliké a přemnohé jsou účinky hodného sva
tého přijímání, tak hrozné jsou tresty přijímání svato
krádežného. jako archa úmluvy přinášela zbožným
israelitům požehnání, tak zlým přinesla tresty. (Viz
synové Heliho: Offni a Finees.) Sv. Yan Zlatozžstý

praví: :jidáš reptal často, a Kristus Pán to trpěl; byl
lakomý, a Božský Mistr nevytýkal mu toho. Učinil
návrh fariseům, že jim zradí Pána a Mistra svého, a
Kristus Pán nevytýkal jemu hanebný nevděk jeho.
Jakmile však požíval nehodně, vydán byl v moc ďábla.<
Byl kdysi vznešený pohan, jménem 7ulz'm- Cam—ar. Toho

obklopili-ncpřátclé, aby jej usmrtili. Caemr z počátku se bránil;
ale spatřiv mezi spiklenci imiláčka svého, jejž jako syna,
otcovsky miloval a dobrodiním zasypával, přestal se brániti,
a bolestně zvolal: »! ly, Bruta-lz Podobně volá Pán Ježíš na
nehodného přijímače: al ty, synu můj? jehož jsem tak vřele
miloval, jemuž vlastní tělo za pokrm jsem zůstavil, jsi mezi
nepřátcly mými a zlehčuješ, a urážíš mne? Ach, to mne rmoutí,
to mne bolí nejvicc.c

Kdo ve stavu těžkého hříchu tělo Páně přijímá, do
pouští se svatokrádeže. Hřích ') ten krádeží sluje
proto, že si přijímající béře, co mu nepatří. Tělo Páně
nenáleží jemu, těžkým hříchem poskvrněnému, ale on
si je přece béře. Svatokm'dežz' pak sluje proto, že
uchvacuje věc svatou, ba nejsvětější.
Když vůkol chrámu Páně vše bylo ponořeno v hluboký spánck,
pomýšlel jeden zlopověstný člověk na hrozný skutek. Násilím
vedral se do svatyně, a chtěl ji oloupiti. Tam hořela lampa
před oltá' m, ozařujíc svaté místo & ukazujíc, kde ve svato
stánku bý á Pán. Zlosyn rc zac/měl! Podivné pološero zatřáslo
mu duší, vzpomínka, že je na místě svatém, bázní sevřela mu
srdce! — Otřásl se a jde dál. již je v prostředku svatyně.
»Vrať se: káže mu vnitří hlas. Slyšel ho, ale neposlechl. Po
kročil dále. Pro Bůh, iiž jest u oltáře. »Zadrž, ustaňlc volá
mu :vědamz'! Srdce mocně bije, ruka se mu třese. Ale přece
vztahuje ji k hroznému_ zločinu. Otvírá svatostan chápe se
kalichu ! :Vey'wětějšz'm
! O nebesa, vizte: Svata/žrddež rpa'c/za'na!

S nádobou, v níž jest nejsvětější svátost, odchází bídník zc
svatyně.
Co tomu říká naše srdce? Ono cítí živě, že tu spáchán
zločin namz'ruý, přetěžký lzřz'c/z.— Ale ty, který se opovažuješ

s těžkým hříchem na duši přijímati tělo Páně, ty jednáš po
dobně. Stojíš ve svatyni. erná noc hříchů přikrývá tvou duši.
Před oltářem hoří věčná lampa, ale v tvém srdci již uhasla.
již ukazuje kněz Beránka Boží/za. Zvonku hlas třikrátc zní,
') Brynych, U, p. 118.
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ruce věrných bijí se v prsa a ústa zbožných šeptají:
nejsem Izaa'cu.: O, svatokrádce,

»Pane

ty nejsi hoden. Pro Bůh, vizte

ho! již vystoupil ze zástupu věřících! Zachvělo se jeho srdce
ale on jde dál a dále. již se blíží k oltáři, ach! již klečí
u stolu Páně! Svědomí volá: »Odq'a'z'c ale on neslyší. Již se
kněz k němu blíží! Aj, vizte, již se chystá přijati tělo Páně.
Zalkcjte nebesa. ]iž spočívá na jazyku jeho Nejsvětější. — —
Svatoérddež dokonána. — V nečisté nádobě srdce svého nese
sobě Boha od oltářc.

Vz'uenjest tělem a krví P(íllě. Hřích

svatokrádeže tíží jeho duši!

Z příkladu toho patrno, co zaviňuje nehodné svaté
přijímání.
Působí: nepokojné svědomí, zaslepuje rozum člověka,
zatvrzuje jeho srdce a přivodí mu často již zde na
zemi hrozné tresty. >Proto raději smrt,w volejme se
sv. Blankou, která tak mluvívala k synu svému Ludví
kovi, »než s hříchem těžkým přistupovati ku sv. pří

jímání.:
Kdybychom nezaviněné na těžký hřích ve sv. zpo
vědi zapomněli, jest radno, abychom se z něho — když
si naň před sv. přijímáním vzpomeneme, též před sv.
přijímáním vyznali: Není-li však to možno, anebo
bylo-li by to spojeno s velikými obtížemi a nepří
jemnostmi — máme se vynasnažiti, abychom alespoň
dokonalou lítost nad hříchem tím vzbudili, a si před
sevzali, že u nejbližší příští sv. zpovědi, se z hříchu
toho vyznáme.
Dobrá příprava ku sv. přijímání žádá však, abychom
duši svou nejen očistili, ale též ozdobiti. Nejkrasší
ozdobou duše je však zbožnost. Či jak říkáme, máme
míti pobožně srdce.

. V čem záleží pobožnost srdce?
Pobožnost srdce záleží ve vzbuzování:

(DIO—

. víry, naděje a lásky;
. pokory a lítosti;
. nejhlubší úcty ku Kristu a vroucí touhy po spojení
s nimi.
V nejsvětější svátosti oltářní přichází k nám host
nejvzácnější. Není tedy na tom dosti, abychom jen
svědomí své od hříchů očistili, nýbrž máme také duši
svou ozdobiti rozličnými ctnostmi. I srdce své můžeme
jistým způsobem, takořka rozličnými obrazy a květi
nami ozdobiti, když se totiž cvičíme v konání ctností,
39*

—612——

jimiž ten který svatý vynikal, na př. kdo se cvičí
v čistotě, jako by duší svou zdobil obrazem sv. Aloisía,
sv. Stanislava, sv. Anežky atd. Kdo se cvičí v mírnosti,
zdobí ji obrazem sv. Františka Saleského. Především
však máme srdce své zdobiti obrazem božského Spa
sitele a blahoslavené Matky jeho. A to se stane,
budeme-li se spravovati příkladem Spasitele svého a
budeme-li věrně následovati blahoslavené Matky jeho
v konání ctností, jimiž ona Bohu se zalíbila.
Ve kterých ctnostech zvláště pobožnost srdce zá
leží, učí nás katechismus slovy: Pobožnost srdce záleží
ve vzbuzovám' 1. vím/, naděje a lásky.
Bez víry nelze se líbiti Bohu. Kristus Pán žádal
od těch, které chtěl na těle nebo na duši uzdraviti,
vždycky víry. Říkával; »Daufej, vím tvá tebe uzdra—
vila.: Neméně potřebny jsou také naděje a láska.
Nadějí vzbuzujeme, když jistě očekáváme, že Pán
Ježíš nás tělem i krví svou nasytí a vše to nám vy
plní, co nám slíbil, poněvadž je nejvýš dobrotivý,
mílosrdný a věrný.
Lásku vzbuzujeme, když Boha ujišťujeme, že jej

pro jeho nekonečnou dokonalost a dobrotu nade
všecko, sebe pak a bližního pro Boha milujeme.

Řekneme tedy as takto: »Božský Spasiteli můj! Věřím
pevně všecko, co jsi učil; zvláště pak věřím, že jsi zde ve
svátosti oltářní přítomen. Věřím tomu, poněvadž jsi věčná
pravda, která klamati nemůže. Ježíši, rozmnož víru mou!c
»Doufám v tebe, Pane Ježíši! doufám, že mi udělíš všech
potřebných milostí ; doufám to, poněvadž jsi všemohoucí, nejvýš
dobrotivý a ve slibech svých věrný. V naději této mne utvr
zuje Tvá velká láska, již mí tím prokazuješ, že chceš do srdce
mého vstoupiti. Posilniž tuto naději moulc
_ _»Miluji tě, Pane Ježíši, z celého srdce, poněvadž vší lásky
jsi hoden, tys' z lásky ke mně iživot obětoval; ijá chci tobě
ŽIVbýti i umříti. Ježíši, rozněť lásku mou!
50. František Sáleský ') praví: »Pán Ježíš musí s láskou
přijat býti, protože z lásky k nám umřel, a jenom z lásky
k nám za pokrm se podává.: — Když se. Ludvíku, králi,
k smrtelnému lůžku přinesli tělo Páně, povstal z lože, ač byl
vysílen, a poklekl na. zemi. Slzy radosti polily jeho bledé líce,
& oheň nejvroucnější lásky zářil z jeho oči. 1 zvolal hlasitě:
»Ach nejsladší Spasiteli! Tys pravil: Pojďte ke mě všickni,
kdož obtíženi jste a já vás občerstvím. O jak často jsem
kvtobě přicházíval, když obtíže stavu mého mne svíralý, a
vzdyjsi mne potěšil a posilnil. Nyní pak, že já nemohu k tobě
prijítí, navštěvuješ mne ty sám, a chceš býti mým lékařem,
mým lékem, mým ncjsladším pokrmem. Ach, předobrý Ježíši!
1) V. Macek II, p. 141.
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Slabý můj jazyk nenalézá slov, aby ti vroucí díky náležitě
vzdáti mohllc

Ad 2. Máme v sobě pokoru a lítost vzbuditi, t. j.
máme před Pánem ]ežíšem se pokořiti a svou hříš
nost vyznávati. Máme sobě připomínati pokoru Krista
Pána, který se tak velice ponižil, že se stal člověkem
a že za nás přehořkou smrt kříže podstoupil. I my,
když chceme přijímati tělo Páně, máme římského
setníka, an pokleká před Pánem, míti na paměti, a
říkati s ním: »Peme, nejsem hoden, abys vešel pod
střechu mou Ic — Lítost vzbuzujeme, když pociťujeme
bolest a ošklivost nad hříchy, jimiž jsme Boha, nej
vyšší dobro urazili.
Ad 3. Navštíví-li nás host, prokazujeme mu zajisté
příslušnou úctu. Podobně iKristu Pánu, když k nám
v nejsvětější svátosti oltářní přichází, máme prokazo
vati úctu; a ježto je svrchovaný Pán, tedy úctu nej
hlubší.
Po osobě nám milé toužíme a těšíme se na její
návštěvu. Zdaž nemáme toužití též po spojení s hostem
nebeským, ježišem Kristem? Touha naše po něm,
jest zajisté důkazem naší lásky k němu.
Abychom, byli náležitě pobožni při sv. přijímání máme uva
žovati: a) Kdok nám přichází? !)) Ke komu přichází Pán _ležíš.>

L) Pmč k nám přichází.
a) Kdo k nám přichází: — V nejsvětější svátosti oltářní
přichází k nám Bůh a Spasitel náš Ačkoli ho nevidíme vy
znáváme přece, že jcst pod způsobou chleba přítomen Pán
a Bůh náš. (Víra).
&)Ke komu pht-hází Pán ?ežz'š., Pán nebes i země přichází
k nám bídným hříšníkům, kteří jej často urážíme ajeho lásky
jsme nehodni. Zdali nemáme volatí se sv. Petrem: »Odejdi
ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšnýlc Ale lituji svých
provinění a slibuji, že budu hleděti, abych nekonečné lásky
tvé hodnějším se stal. (Pokora a lítost.)
5) Proč k nám pňe/za'sz' Pán ýežz'š? Proto, že nás miluje, že
nás chce věčně blaženými učiniti. Kterak bychom tedy neměli
svou naději v něho skládati, kterak bychom ho neměli milo
vati a sobě připomínati, jaké bolesti a muky, jak přchořkou
smrt za nás podstoupil, aby nás vykoupil. r ——
Z lásky tobě,
() Pane ]cžiši, chci ve ctnostech prospívati, kterým jsi nás
slovy ipříkladem učil. (Naděje, vděčnost, láska atd)

627.

Ia. záleží příprava ku svatému
Věčgm
Přzjúmz'a ke svatému příjímání
v tom:

přijimáni podle

podle těla záleží
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1.

abychom kromě nebezpečně nemoci byli úplně lačui, to
jest, abychom ode dvanácti hodin v noci ničeho ne

požívali;

[\7

. abychom v počestue'm oděvu he svate'mu přijímáni při
stoupili ,'

K sv. přijímání potřebí též tělo očistiti a ozdobiti.
Očistiti znamená tu: očistiti ode všech pokrmů, t. j.
býti lačui, abychom nejprv požívali chléb nebeský.
jenž živí duši a teprve chléb pozemský, jenž sílí tělo.
Čmíme tak z úcty k nejsvětější svátosti. Dáváme tím
najevo přednost a úctu nejsvětější svátosti před jinými
pokrmy.
Proto kdyby někdo zapomněl, že jde k sv. přijímání a ráno
něco málo pojedl, není lačcn a nemůže ten den již k sv. při
jímání jíti. Kdo by však při čištění úst nerad trochu vody polkl
může k sv přijímání přistoupiti, ježto jest to tak, jako by
slin vlastních pozřel.

A od které doby máme býti lačniř. . .
Před sv. přijímáním nesmíme od dvanácté hodiny
půlnoční jísti nebo píti. Jen kdo je nebezpečně ne
mocen, a v nemoci tělo Páně přijímá, nemusí býti
lačným. jemu církev dovoluje, že může ipřed svatým
přijímáním léků užívati.
Sv. ijria'u

vypravuje takto: Jedna paní požila masa obě

tovaného modlám, což bylo křesťanům přísně zapovězeno
a pak přišla do kostela, přistoupila k oltáři a přijímala. Ale
sotva přijala tělo Páně, posedl ji ďábel jako Jidáše. Zuřila a
přokousla sobě jazyk, na nějž bylo tělo Páně položeno, vyběhla
jako zběsilá z kostela, a brzy na to v zoufalství skonala. ')

K sv. přijímání máme se obléci v šaty počestue',
t. j. nemají býti marnivé, nebo zas nečisté a špinavé.
Každý má vzíti přiměřeně stavu a možnosti své, třeba
chudobné, jen když čisté a slušné.

628. Kterak máme přistoupiti ke svatému přijímáni?

Ke svate'mu přijímání ma'me přistoupiti s rukama
sepjatýma a s největší uctz'vostz'.

S největší uctivostz' ma'me přistouýiti, t. i. kdo k sv.
přijímání přistupuje, má vším svým chováním ukazo
vati úctu k nejsvětější svátosti, všechny své myšlénky
') Macka, II. p. 138.
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soustřediti na Pána Ježíše. Proto má jíti k oltáři
vážně, s rukama sepjatýma, zrakem sklopeným, ne
ohlížeti se ani v pravo, ani v levo atd.

629. Co mám činiti když se před svatým přijímáním řiká
konfiteor?
Když se před svatým přijímáním říká honjíteor aneb
obecná zpovědí ma'me ještě jednou vzbuditi lítost nad
hříchy svymi.
Jakmile je při mši sv. po kněžském přijímání, modlí
se ministrant: honjžteor čili obecnou zpověď. jí vy
znává obecně (jednotlivých hříchů nejmenuje) Bohu,
Rodičce Boží, všem svatým a knězi na místě Božím
hříchy jménem těch, kteří k sv. přijímání přistupují
a prosí svaté, aby se u Boha za hříšné přimluvili.
V tomto okamžiku máme vzbuditi ještě jednou lítost
nad svými hříchy, neboť čím dokonalejší bude lítost.
čím pokorněji ku stolu Páně přistoupíme, tím hojnější
budeme míti užitek ze sv. přijímáni.
Kněz otevře tabernakulum, modlí se nad těmi, kdo k sv
přijímání přistupují, prosí, by jim Bůh mají-li ještě hříchy, od
pustil.

630. Co máme činiti, když kněz lidu ukazuje svatou hostii?
Když kněz lidu ukazuje svatou hostii, máme se jí
pokorně klaněti, v 177
sa se bíti a pobožně říkati. »Pane,
nejsem hoden, abys vesel pod střechu mou, ale toliko
roi slovem a uzdravena bude dus'e ma'.:
Kněz béře sv. hostii do luky a obrácen k lidu říká
slova: »Eooe,Agnus Dez. ..a To jsou ona slova, jež
sv. _?an Křtitel o Kristu Pánu pronesl: »Ejhle Bf
ra'nek Boží, htefý sníma' hříchy světa.: Sv. jan nazval
Pána ježíše beránkem. Neboť Kristus Pán, který
v nejsvětější svátosti skutečně jest přítomen, jest pravý
beránek, proto že za naše hříchy jako tichý beránek
se obětoval.
Pak říká kněz: »Domine non . . .. Pane, nejsem
hoden . . .: Slova tato pronesl setník, o kterém nám
sv. evangelium vypravuje, že jednou přišel ke Kristu
Pánu a prosil ho, aby služebníka jeho uzdravil. Kristus
Pán pravil: »Půjdu a uzdravím jej.: Setník pak od
pověděl: »Pane, nejsem.. .: Tato slova imy říkáme,
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abychom, přistupujíce ku svátostnému ježíši, projevili,
že nejsme tak velikých milostí hodni, že jsme bídní
hříšníci, než abychom Pána Ježíše přijali.
Bijeme se při slovech těch v prsa a klaníme se
pokorně na důkaz hříšnosti své i abychom Pána ]e
žíše ve svaté hostil jako Boha a člověka uctili.
Když byl kněz ona slova třikráte pronesl, sestupuje
ku věřícím, kteří přijímati chtí, a klade každému
svatou hostii na jazyk, říkaje při tom: »Tělo Pána
naše/zo _7ešťs'eKrista

zac/toveiž duši tvou k životu

věčnému w Amen.

63I. Co máme činiti, přijímajice svatou hostii?
Přijz'majz'te svatou kostii, ma'me:
. lzlavu pozdvikuouti, ústa slušně otevři/i a jazyk polo

y_n

žiti ua dolejší ret;
svatou lzostíi požití, jí nežvý/eati, aniž de'/e v ústech
zadržova ti ,'
. svatou lzostii, kdyby se nám snad na ponebí přilepila,
nikoli prstem, nýbrž jazykem odloupizouti.
Máme »ústa slušně otevřz'tic, t. j. ne mnoho a ne
málo. Jazyk se klade na dolení ret, aby kněz svatou
hostii naň položiti mohl. ]e-li po ruce nějaká bílá
rouška, béře ji přijímající před sebe, a není-li, dá si
pod ústa rozevřenou modlitební knihu, aby, kdyby
se stala nehoda, a tělo Páně upadlo, nepadlo na
zem. — Svatou hostii pak požijeme, aniž bychom ji
žvýkali, t.j. zuby kousali. Rovněž nemáme Tělo Páně
v ústech dlouho zadržovati, ale hned, jakmile slinou
bylo připraveno, hned je spolknouti. Kdyby se nám
sv. hostie snad na ponebí přilepila, nesmíme ji' prstem,
nýbrž jen jazykem odloupnouti, poněvadž prsty svaté
hostie se dotýkati smí jen kněz. Po svatém přijímání
jdeme slušně na svá místa.
'

_l\>

OJ

. Co mám činiti po svatém přijímáni?

Po sv. přijímání máme:
y_n

Pa'nu fřežzs'ipokorně se ktaue'ti a jemu dekovati že

k nám rači! přijati,
539950

jemu se obětovati a učzuena' dobra' předsevzetz obnovili, *
je/zo prosztz, by svou milosti stále s námi zůstával, 
jemu všecky tužby a potřeby duše i těla ýředna'setz.
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Ad 1. Pánu Ježíši máme pokorně se klanětz', t. j.
máme se před ním pokořiti a nejvyšší úctu (klaněti)
mu vzdáti. Neboť tu Pán všech pánů k nám nehodným,
zavítati ráčil.
Kdyby císař Pán k nám přišel. zajisté by byl se
vší slávou uvítán a někdo by jistě byl ustanoven, aby
mu za vzácné vyznamenání poděkoval. Tak i Pánu
Ježíši máme po sv. přijímání děkovati, že k nám při—
jíti ráčil. (Dz'kůčz'něm'po 57).přijímání.)

Ad 2. Pánu Ježíši se máme obětovali, t. j. máme
mu obětovati své myšlenky, přání, slova, skutky a
máme učiněná dobrá předsevzetí obnoviti, t. j. znova
Pánu Ježíši opakovati, že co jsme mu přislíbili, jistě
vykonáme. Kristus Pán se za nás obětoval na kříži,
a až podnes obětuje se při mši svaté; i ve svatém
přijímání se nám zcela obětuje a vchází do našeho
srdce. Nemáme i my býti hotovi všecko, i život svůj
mu obětovati, kdyby toho žádal? Mohli bychom
prapor jeho někdy zraditi? —
Ad 3 Jakožto Bůh a člověk zůstává Kristus Pán
po sv. přijímání, dokud způsoby chleba a vína se ne
změnily. Jakmile slinou a žaludeční šťavou způsoby
chleba se porušily, není v nás Pán Ježíš svou podstatou
více přítomen, nýbrž zůstává v nás Jeho milost. Proto
máme ho prositi. by také potom, ina dále milostí
svou v nás stále zůstával.
Když Pán Ježíš přišel po svém vkříšení s dvěma
učeníky, až k městečku Emausům, a nyní chtěl je
opustiti, prosili řkouce: »Pane, Zůstaň .; mimi, neb se
přzfozdz'vá.: Tak i my máme prositi, aby Pán Ježíš
aspoň milostí 5v(0u v nás zůstal.
Ad 4. Každý člověk něčeho potřebuje, buď pro tělo
nebo pro duši. Pro tělo jest nám třeba pokrmu, nápoje,
zdraví, atd. Pro duši milosti Boží, spokojenosti, vy
trvalosti, abychom mu sloužili ajeho přikázání plnili.
A za to vše máme prositi Krista Pána zvláště tenkráte,
když k nám v nejsvětější svátosti Oltářní přišel.
Když císař pán někam zavítá, dává veřejné slyšení
(audience). Tu může každý, kdo má nějaké důležité
přání, k němu přistoupiti a svoji prosbu jemu před—
nésti. — Tak máme i po sv. přijímání Pánu Ježíši
svá,přání a tužby přednésti, vždyť prosby, jež vychá
zejí z čisté duše, Pán náš nejspíš vyplní. On sám
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pravil: >Pojá'te ke mně všz'ckni, kteří pracujete a obtí
ženz' jste, a já vás občerstvz'nz.c (Mat. 11, 28.)

*633. Kterak máme tráviti den sv. přijímáni?

Den svaté/zo přijímání máme trávili v sebranosti
mysli co největší, máme světských zábav a radovánek
se v_ystřz'katz', c/zránz Páně navštz'vz'tz', nábožne' knihy

čísti a jiné dobré skutky konatz'.
Den sv. přijímání má nám býti dnem svátečním.
Sv. Aloz'sz'us se připravoval po tři dni ku sv. přijímání
a tři dni po sv. přijímání Pánu Ježíši děkoval za
milost, že k němu přišel. Rid'me se i my jeho příkladem!
Zůstaňme alespoň čtvrt hodiny v chrámu Páně po
mši svaté, při které jsme tělo Páně byli přijali.
Katechismus praví, že máme den sv. přijímání
v sebránastz' mysli co největší trávíti, t. j. předmětem
našich myšlének má býti jen Pán ježíš. Máme stále
vzpomínati, kdo jest ten, který k nám přišel, kdo jsme
my, a co od nás žádá. Proto nemáme na jiné snad
neužitečné věci mysliti. Kéž i na nás se vyplní slova

apoštola národů sv Pavlá: »Žzvt'pak jsem již ne já,

ale žzv je ve mně Kristus. 1
Mezi světské zábavy a radovánky náleží rozmanité
hry, světské písně, žerty atd. Toho všeho se máme
po sv. přijímání varovati, poněvadž to všechno snadno
svádí ke hříchu. Zajděme raději i odpoledne do chrámu

Páně a budme přítomni odpoledním pobožnostem
jako nešporám, požehnání atd. Před oltářem Raáičky
Boží, nebo sv. Aloise poklekněme a pomodleme se
sv. růženec nebo litanie! Není-li však možno do
chrámu Páně jíti, čtěme si doma v modlitbách, nebo
v životopisech svatých, písmě sv. atd.; udělme na ten
den almužnu, navštivme nemocné, potčšme je v ne
moci, opatřme jim léky atd.
Vzpomeneme-li na všecky ty milosti, jichž se nám
ve sv. přijímání dostává, zdaž nebudeme častěji ke
stolu Páně přistupovati? Vzpomeňme jen, jak dalekou
cestu konal Naaman syrský, aby od svého malomo
cenství se uzdravil. A nad veškerá dobra pozemská,
mnohem cennější jsou ona, jež vedou do království
nebeského. Všecko zde zanecháme, jen dobré skutky
nás provázeti budou na věčnost. Abychom si pak
těchto hojnost mohli získati, k tomu nám pomáhá sv.
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příjímání. Uposlechněme tedy slov, jimiž nás kate
chismus k častějšímu přijímání vybízí a jež zní:
Naučení: Nebud' cizincem u stolu Pa'ně, alehrž při—

ctupuj k němu hodně často a určí si k tomu jisté dny
v roce, žij však í 7índy tak čistě, že by: mohl každý
den pří/mouti chle'b andělský!

4. O svátosti pokání.
Přechod: Missionář vyučiv divocha ve sv. víře, pokřtil jej.
Za rok se s ním opět setkal a byl požádán divochem, aby mu
udělil Tělo Páně. »Milerád,< odpověděl missionář, »ale dříve
se musíš vyzpovídati. Zpytoval jsi již své svědomířc »Milý

otčelc vece na to divoch, rzpytuji své svědomí každodenně,
jak jsi mi loni uložil. < »Tedy se vyznej ze svých po křtu sx.
spáchaných hříchůh »Z jakých hříchů >< »Z těžkých, jichž jsi
se snad dopustil.: »jakřc pravil tu udiveně divoch, »může
ten, jenž přijal sv. křest, Boha těžkým hříchem ještě urážeti.>
Mohou tak býti nevděčni ti, které on krví svou vykoupil a za
dítky své vlastní přijal? Bohu díky, já jsem tak neučinil. <
I zaleskla se slza radosti v oku missionářově a v nitru jeho
ozvalo se přání: »Kéž by tak jednali všickni křesťané !:
Kdyby křesťané po křtu sv. těžce nehřešilí, nebylo by třeba
„\va'loxlzpokání. Ale Bohužel, není tomu tak. Většina křesťanů
dopouští se po křtu sv. opět těžkých hříchů, ztrácí posvěcu
jící milosti, již jí byl Duch sv. ve svátosti křtu udělil. A ti
všickni tito nešťastníci byli by na věky ztracení, kdyby Pán
Ježíš ve své nevyzpytatelné moudrosti o ně nebyl se postaral
a pro ně nebyl ustanovil jiné svátosti, ve které by opětně
odpuštění hříchů svých dosáhli a ztracené posvěcující milosti
nabyli. A svátost ta jest Jvátost pohání. jest to svátost velmi
důležitá, poněvadž jí je všem nevyhnutelně třeba, kdož po
křtu sv. těžce byli hřešili. Věčná spása všech hříšníků závisí
od řádného jejího přijetí. Přikročme tedy již k podrobnějšímu
výkladu této svátosti!

. Co jest svátost pokání?
Svátost pohání je svátost, ve které kněz he zpovída'ní
zplnomocněný jménem Božím hříšníhu odpouští hříchy
po hřtu svatém spáchané, hdyž jich srdečně lituje.
upřímně se z nich zpovídá a. opravdovou vůlí ma', se
polepšítí a za hříchy dosti učínz'tz'.
Slovo pohání má rozmanitý význam. Především znamená
mntrní hol c'zlz'lz'toIt nad :pa'chanjmz' hříchv,

V tom smyslu dal nám hned ve starém Zákoně krásný
příklad pokání kral 'Dautd jenž až do posledního vzdechnutí
svého cí'ml pohání, t. j. hříchů svých litoval. Sv. Augustin dal
si na stěnu příbytku svého napsati kající žalmy, kteréž každo
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denně skroušeným srdccm se modlil, žele provinění mladosti
své. — S'u. Petr oplakával až do smrti, že zapřel Pána Ježíše.
V tom sm slu vyžadoval isv. Jan Křtitel pokání slovy: »Cíň/c
pokání, ne of 53 přiblížila

královi—lví nebe:,ěeía (Mat. 3, 2.)

Pak znamená pokání ctnost. Sv. Alfam z Liguori praví:
=Pokání jest ctnost, která pomocí žalua dostiučinění hledí
zničiti hřích, pokud jest urážkou Boha.. 33. Pavel, otec pou
stevníků, žil sto let uprostřed divé zvěře na poušti. Uzká je
skyně byla mu příbytkem, tvrdá zem lože jeho, pokrm posky
tovala mu palma a nápoj voda pramene, oděv hotovil si sám
z listí palmových. Sv Bari,! otec mnichů na východě, mrtvil
tělo své postem a bděním tak, že jako kostlivec vyhlížel.
A proč tak žili? Chtěli tímto způsobem života činiti pokání
za své hříchy.
Pokáuz znamená těž trať, jenž se hříšníkům ukládá Proto
se nazývá pokáním i onen dobrý skutek, který hříšníku kněz
jako dostiučinění za hřích ukládá.

u_n

Po sv. zpovědi, na konec, dí kněz: Za pokání se
pomodlí tyto modlitby.
Pokám je svátost, poněvadž má tři části, které se
ku podstatě každé svátosti vyžadují:
. vidztelne' znamení, k němuž náleží lítost, upřímné vy
znání hříchů (zpověď) a pevné předsevzetí hříšníka,
za ně dosti učiniti, jakož i slova kněze, jimiž kajícníka
rozhřešuje. To všecko vidíme a slyšíme, a to vše na

značuje, že jsme hříchů zbaveni.
. Viditelné znamení zároveň působí neviditélnou milost,
která v odpuštění hříchů a udělení jiných milostí záleží.
.W Že Kristus Pán tuto svátost ustanovil, vysvítá z písma
svatého. Vypravovati budu vám o tom později (ot. 635)
Nyní ještě připomínám, že ku zpovz'dám' zplnomoc
něný kněz jest ten, který dostal od biskupa moc a
práva, užívati oné ve svátosti kněžstva udělené moci,
totiž hříchy odpouštěti nebo Zadržavati.
?měnem Božím, t j. jako zástupce Boha, hříchy
odpouští. Kněz nemůže hříchů odpouštěti z vlastní
moci, neboť hříchy může toliko Bůh lidem odpouštěti,
kněz je tedy odpouští jménem Božím. Kristus Pán
dal moc, hříchy odpouštěti svým apoštolům. Ale
svatí apoštolové nezůstali vždy na živu; zvolili si tedy
své nástupce a jim odevzdali moc, hříchy odpouštěti.
Tak jim to nařídil Kristus Pán, když řekl: »?aka
mne poslal Otec, tak i já posílám vás.: Nástupcové
svatých apoštolů jsou biskupové! Ti mají tedy moc,
odpouštěti hříchy; a biskupové udělují moc tuto také
(0

kněžím.
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Odpouští hříchy po křtu svatém spáchané; každý
hřích, kterého se člověk po křtu sv. dopustil, může
v této svátosti býti odpuštěn. Hřích dědičný, jakož
i všechny hříchy, kterých se člověk přede křtem do
pustil, odpouštějí se ve svátosti křtu; po křtu sv.
spáchané, ve svátosti pokání.
Mají-li nám však hříchy ve svátosti pokání odpuštěny
býti, musíme jich srdečně lz'tovatz', upřímně se z nich
zpovz'datz'. . . Komu mají apoštolové a jich nástupcové
hříchy odpouštěti, nebyli by bývali mohli věděti, kdyby
jim je hříšníci nebyli oznámili. Kristu Pánu ovšem se
hříšníci nezpovídali, a on jim hříchy bez zpovědi od
pouštěl, neboť on, vševědoucí, věděl, jakých hříchů se
kdo byl dopustil, a má—liopravdovou vůli se polcpšz'tz'

a za hříchy dosti učiniti. Svatí apoštolové však nebyli
vševědoucí, jim se tedy měli hříšníci zpovídati; a ježto
jich nástupcové také nejsou vševědoucí, i těm se
hříšník má ze hříchů vyzpovídati, chce-li, aby mu
odpuštěny byly.
.
Musí míti opravdovou vůli se polepšitz' . .. Kdyby
se hříšník ze hříchů úplně vyznal, ale přece polepšiti
se nechtěl, hříchy by mu odpuštěny nebyly. — Ob
šírněji vyložím tyto částky později. (Ot. 639.)

(Kterak ustanovil Ježíš Kristus svátost pokání?
fřežz'lřKristus ustanovil svátost pohání, když se po
svém zmrtvych vstám' ukázal apoštolům, na ně dechl,
a jím řekl : >Přg'jměteDucha svatého! Kterýmž od
pustíte hříchy, odpouštějí se jim, a htcrýmž zadržz'tc,
zadrža'ny jsouc (Jan 20, 22. 23.)

Povím vám nejdříve, kterak Pán ježíš svátost po
kání sv. apoštolům a zvláště sv. Petrovi zaslz'bil.
Když jednou meškal Pán Ježíš se sv. a oštoly nedaleko
města Cam—arcoFilzppovy, otázal se jich: »Išm praví lide' býti
S'na člověka?: (Mat. 16, 13) a pak : »Kým vy mne býti pravíteh

šv. Petr odpověděl jménem ostatnich apoštolů k otázce té

a řekl: »Tyjn' Krixtzu, Syn Boha živí/zo.: I pochválil jej Pán
žežíš
za tuto
jeho vírucožholz'v
a mimo.rvtížeš
jiné na
řckl:
klíče
ra'lovytvz'
ncch—he'lzo,a
zemi,»Tobě
budedám
.rva'za'no
i na nebi ,' a cožholiv rozvášeš na zemi, bude rozváza'no z"na nebi.:
(Mat. 16, 19.) —- A jindy pravil Pán Ježíš sv. apoštolům všem:
»Coškolz' .rva'žete na zemi . . .a (Mat. 18, IS.)

Moc ».rvazovatz' a

rozvasovatz',c kterou slovy těmi Pán ]ežíš slibuje, nemůže tý
kati se vazeb a pout tělesných a hmotných, ale pouze takových
vazeb a pout, jimiž duše je sevřena, jež svazovati a rozvazo
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vati, může Bůh. Pouta duše ovšem nejsou jiná, než lu'z'c/z,který
duši brání do nebe vejíti, který ji brány nebes uzavírá. Proto
'1nnoc klíčů: značí předevšim

moc hříchy odpoušte'ti.

A kdy Pán ježíš apoštolům tuto moc dat? V den
svého vzkříšení. Uvečer vstoupil Pán ježíš mezi apo
štoly zavřenými dveřmi a řekl jim >Pokoj va'm/ 7ako
mne poslal Otec, tak i ]a' posílám va's.< (jan 20, 21.,)
t. j. tu moc, kterou mi dal Otec můj, abych s ním
lidi smířil dávám ivám, abyste od této doby sami
místo mne lidi s Bohem smiřovali. Že Pán ježíš právě
toto smiřování na mysli měl, vysvítá ze slov, která
hned potom doložil, když byl na sv. apoštoly dechl:
»Přzjme'te Ducha svatého. Kterýmž odpustíte hříchy,
odpouštějí se jim, a kterýmž zadržíte, zadrža'ny jsouc
(jan 20, 22.—23.) — A jako Pán ježíš moc hříchy
odpouštěti dal apoštolům, tak dal jim i právo, tuto
moc jiným zase udělovati.
636. Na koho přešla od apoštolů moc, hříchy odpouštěti?
Moc, hříchy odpouštěti, přešla od apoštolů na biskupy

a kněze, kteří však musí, aby jí platně vykonávali,
řa'dne' k tomu býti zplnomocnění.

Biskupové a kněží musí býti od biskupa zplno
mocnění hříchy odpouštěti, t. j. musí míti od biskupa
k tomu moc a právo.
Ve svěcení kněžstva dostává kněz moc hříchy od
pouštěti; avšak v které části země to činiti má, to
mu určuje biskup. Podobně jako soudce vykonav
zkoušky, nabývá soudcovskou moc. Ale kde ji může vy—
konávati, to jeho představený mu určí. Stanoví tak lidi,
kteří jeho soudcovské moci jsou podrobeni. — Kdyby
kněz, nemaje pravomoci biskupa (z pražské diecése
v naší diecési etc.) v jeho diecési zpovídal, nebyla by
zpověď taková platná.

637. le-Ii svátosti pokání ko spasení třeba?
Sva'tostz'pokání je ke spasení třeba, protože je po
křtu jediným prostředkem, kterým od Boha odpuštění
těžkých hříchů dosáhnoutz' lze.

Kdo po křtu sv. těžce hřešil, potřebuje opět, aby
byl od hříchů očištěn. Ale křtu sv., jak jsme se učili,
po druhé přijati nelze. Pán ježlš ustanovil pro něho
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svátost pokání. Proto ona jest jediným prostřed/zem
kterým po křtu sv. od Boha odpuštění hříchů můžeme
dojíti; & kdo by tohoto prostředku neužil, nedosáhl
by odpuštění hříchů. Proto říkáme, že této svátosti
jest hříšníku k spasení nevyhnutelně třeba.
638. Čeho nabýváme svátosti pokáni?

Svátosti pokání nabýt/zime:
odpuštění

lzr'z'e/zů,'

. prominutí trestů věčných a alespoň části trestů časnýc/z,
. posvěcnjz'ez' mzlostz' nebo její/zo rozmnožení.
. obžz'vnutí záslu/t pro nebe, o které nás smrtelný hřz'c/z

ALONE

.owr

oloupil,
zvláštních milostí k životu bohunzz'le'mu,'
pokojně/zo svědomí.

Svátostí pokání dosahujeme odpuštění všech hříchů
po křtu sv spáchaných, byť isebe těžší byly. Že
tomu tak jest, poznati již i ze slov Páně: »Konzu od
pustíte . . ,. Kristus Pán nečiní tu rozdílu mezi těžkými
a všedními hříchy, nýbrž praví vůbec: »Konzuodpustíte
hříchy.

. .c » Význáme-Zz' Izřz'c/zý, věrný jest Bůh, aby

nám odpustil hřz'clzýnašec (I. Jan)
V životopise .) Ju. An/onz'na Padndns/ee'lzo se vypravuje, že

k němu přišel veliký hříšník, aby se vyzpovídal. jakmile však
ve zpovědnici poklekl, nemohl pro pláč ani slova ze sebe vy
praviti I rozkázal mu světec, aby si hříchy napsal a potom
přišel. Když uposlechl a hříchy své četl, stalo se, že jakmile
se z nich ze všech skroušeně vyznal, zmizely tyto 5 papíru.
Bůh učinil tento zázrak, aby jej upokojil a zároveň mu
ukázal, kterak mizí svátostí pokání hříchy s duše.

Ad 2. Za každý hřích zasluhujeme trestu. Kolikerý
jest trest ten.> Dvojí: věčný a časný. Jaký trest od
pouští se na křtu svatém? Věčný i časný. Umírá-li
dítě po křtu svatém, pokud se ještě hříchu nedo
pustilo, bývá ihned přijato do slávy věčné. Dopustíl-li
se však člověk po křtu svatém těžkého hříchu, odpouští
se mu ve svátosti pokání trest věčný a trest časný
toliko částečně. Kristus Pán řekl ke kajícímu lotru:
»Dnes ještě budeš se mnou v rájzc a tak přijav ho
hned do království nebeského, zřejmě ukázal, že mu
ne toliko hříchy, ale i tresty odpustil. Velikost od
') Dr. ]ak. Schmitt, III., p. 283.
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puštění časného trestu, závisí od velikosti lítosti. Čím
větší lítost nad hříchy, čím vřelejší láska k Bohu, tím
větší odpuštění trestů časných.
Avšak, proč se na křtu sv. odpouštějí věčný i časný
trest a ve svátosti pokání věčný a časný toliko čá
stečně?
Na křtu svatém Bůh nám poprvé odpouští. My mu
slibujeme, že se odříkáme všech hříchů a budeme
zachovávati všechna jeho přikázání. A proto Bůh jako
laskavý otec odpouští nám vše: hříchy i tresty. Kdo
však po křtu sv. těžce zhřešil, ten slibu křestního
nedodržel; ač slíbil, že hřešit nebude, přece zas hřešil.
A proto Bůh po druhé a po třetí, neodpouští mu vše,
nýbrž jen hříchy a tresty věčné. Tresty časné mu
zbývá obyčejně vytrpěti.
Tak prvním rodičům odpustil, když činili pokání
hřích a trest věčný, ale nikoli časný. (Vyhnal je
z ráje atd.) Mojžíšovi, že pochyboval o slovech Ho
spodinových, odpustil (trest věčný), ale měl (za trest
časný) umříti dřív, než Israelité do země zaslíbené
vejdou. Podobně odpustil králi Davidovi.
Bůh. . odpustil králi Davidovi věčný trest, avšak časného
trestu jej nezbavil; zemřel mu jediný syn a mnohé jiné ne
hody jej potkaly. A přece David po celý život želel hříchu
svo.éh

Ad 3. Na křtu sv. dosáhli jsme milosti Boží, byli
jsme od hříchů očištěni, stali jsme se dítkami Božími
a dědici království nebeského. Ale této milosti nás
zbavuje těžký hřích ; nabýváme jí však zase ve svátosti
pokání. Když jsme se však hříchu těžkého nedopustili,
a svátost pokání přece přijímáme, milost posvěcující
se v nás rozmnožuje, tak že se stáváme Bohu milejšími
a větší odměna v nebi nás očekává.
Ad 4. Hříchem těžkým ztrácíme i zásluhy pro nebe,
jež jsme si, jsouce ve stavu posvěcující milosti, byli
dobrými skutky zjednali. Zásluhy tyto však opět znovu
získáme, či-li zásluhy tyto opět oživufz'pro nebe, jakmile
svátostí pokání nabýváme opětně posvěcující milosti
Boží.

Kdyby si byl na př. někdo modlitbou, almužnou a jinými
dobrými skutky po mnohá léta získal veliké množství zásluh
a nyní spáchal těžký hřích, ztrácí všecky ty zásluhy a s nimi
i právo na odměnu, kterou by jistě v nebi byl održel. Kdyby
zemřel v tomto stavu těžkého hříchu, nedosáhne odměny za
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své dobré skutky po léta konaná a duše jeho přijde do věčného
trápení. Jakmile však hodně přijme svátost pokání, obdrží za
sloužcnou odměnu znova, a kdyby nyní zemřel, obdržel by
celou odměnu za své dobré skutky. Proto nyní říkáme, že
ztracené hříchem těžkým za'rlulzy abžiwzjz' hodným pokdnz'm.

Ad 5. Svátosti pokání nabýváme zvláštních milostí
k životu bohumilému. Bůh dává kajícímu hříšníku
mocnou posilu, aby zbožně žil; pomáhá mu, aby ne
bezpečenství a příležitostí ke hříchu lépe poznával a
proto se jich snáze varoval; aby větší ošklivost nad
hříchy pocítil a hotov byl za ně pokání činiti.
Ad 6. Konečně nabýváme pokojně/zo svědomí. Uči
nilo-li 1) dítě něco proti vůli rodičů, cítí ve své duši
jakýsi nepokoj. Zdá se mu, jako by slyšelo- uvnitř
jakýsi hlas, který mu vytýká, že nc.-dobře jednalo.
A podobný hlas ozývá se v duši hříšníka. Tento
vnitřní hlas, který se v nás ozývá, když jsme něco
zlého učinili, jmenuje se svědomí. Dopustil-li se někdo
těžkého hříchu, trápí ho ustavičně tento vnitřní hlas,
hryze ko svědomí. Takový člověk nemá pokoje, dokud
se skroušeně z toho hříchu nevyzpovídal.
Tyto výčitky svědomí působí hříšníků"veliké trápení; ale
bývají mu ku prospěchu, neboť ho pobá dají, aby se polepšil.
Bývají tedy důkazem, že od takového člověka Bůh s milostí
svou ještě úplně se neodvrátil, nýbrž že ho chce k tomu po
vzbuditi, aby činil pokání, neboť jen tím může zase dojíti pokoj
ného svědomí.
V Bavořích 2) žil v předešlém století horlivý kněz jménem
IIofreuter, jenž měl zvláštní dar hríšníky k pokání přivésti,
tak že proto daleko široko známým a slavným se stal. jistý
hostinský, který již po mnoho let na duši své měl břemeno
hříchů, pohnut milostí Boží, umíníl si vzíti útočiště své k onomu
znamenitému zpovědníku, aby s pomocí jeho duší svou za
choval I osedlal koně a jel do města, kde muž Boží přebýval.
Přišed však k samým dveřím příbytku jeho, tolik počal se
styděti a bál se sv. zpovědi, že neměl ani zmužilosti, aby za
klepal. V tom však otevřel kněz dvéře a pravil k němu 5 ve
likou laskavostí: >Příteh',chcete se zpovídati, není--li pravda?
Vstupte jen dále, já vás rád vyslyšímc Když hostinský sv.
zpověď, které se tolik bál, šťastně vykonal a opět na koně
svého sedal, aby se domů navrátil, zvolal pln radosti: »Nuže,
koníku můj, nyní poneseš o cent méně. * Od toho dne byl
muž ten zcela proměněn a když po šesti letech blížil se konec
jeho života, prosil místního duchovního, který jej k smrti při
pravoval, řka: »Řekněte po mě smrti velebnému pánu Hof
reuterovi k jeho radosti a k oslavení milosti Boží, že jsem od
') Jak Proch. II., p. 291.
*) Mehler, Beispiele lV., p. 412.
P. Davídek: Methodícký výklad nového katechismu.
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oné zpovědi, kterou jsem u něho vykonal, předsevzetí své
věrně vyplnil a v posledních šesti letech, jakož myslím, hříchu
těžkého se nedopustil.

Co musí činiti ten, který těžce zhřešil, aby mu byly
hříchy odpuštěny, ukázal nám Pán Ježíš na podoben
ství o marnatratne'm synu.
Člověk jeden měl dva syny. Iřekl jednou mladší otci:
>Otče, dej mi díl statku, můj podíl (dědictví), který mně při
náleží.- A otec, ač byl zarmoucen, vydal mu dědictví jeho.
A syn, shromáždiv všecko, co mu patřilo, po několika dnech
odebral se do daleké, cizí krajiny. Tam žil prostopášně.
Z peněz svých stále a stále utrácel, hýřil, až všecko pro
marnil. Proto se jmenuje mar-natratný .r_wz.

A když všecko utratil, počal nouzi trpěti. K tomu ještě
nastal v krajině té hlad, tak že i chudí sotva dostávali pod
pory. Marnotratný syn šel tedy k jednomu měšťanu krajiny tě
a prosil, aby ho přijal do služby. A ten jej poslal do dvoru
svého, aby tam pásl vepře. Syn bohatých rodičů byl nyní pa
sákem vepřů. A jak se mu ve službě dařilo? Přál si, aby se
mohl nasytiti mlátem, které dávali vepřům! Ale ani toho nikdo
mu nedával.
1. Když tak jednou, opuštěn, pásl vepře, šel ním do „tebe.
Vzpomínal na svůj domov, své rodiče, vzpomínal na to, co
udělal, na dřívější svůj blahobyt, na nynější svoji bídu, a řekl
sám k sobě: )Jak mnoho nádenníků v domě otce mého má
hojnost chleba, a já, syn jeho, zde hynu hladem.<

udzěla.]A když na to vše vzpomněl, plakal hořce. Litoval, co
3. A když se vyplakal, řekl: »Vstanu a půjdu k otci svému
a dim jemu: Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou; již
nejsem hoden slouti synem tvým, ale učiň mne třeba nejnižším
služebníkem Tvým.< On si tedy zmínil, že v té bídě nezůstane,
že se vrátí domů, t. j., že „repolepší. —

A co si umínil, to také vykonal. Vystoupil ze služby a vracel
se domů. Ale v jakém stavu! Když z domova odcházel, byl
bohatý, měl všeho dost. Nyní vracel sc hladem všecek zmo
řený, v rozbitých šatech, bos. Čím více se blížil k domovu,
tím více se lekal. Nevěděl: Přijme mne otec? Odpustí mi?
Či se ke mně ani znáti nebude? A když byl již blízko domova —
spatří najednou státi otce před domem. Stával tam otec jeho
každý den a díval se na cestu, kterou kdysi syn jeho odcházel
a myslil si: »Co as dělá můj syn? Zda si na mne vzpomene?
Zda se jednou vrátí? A když otec pozdvihl hlavy své, spatřil —
že syn jeho se vrací. I běžel mu vstříc, padl na šíji jeho, a
líbal ho radostí.
4. Ale marnotratný syn, padl před ním na kolena, a upřímně
se vyznal: »Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tebou.: On
se tedy k hříchům přiznal, vyznal „re : hříchu.
5. A doložil: »Nejsem hoden slouti synem tvým, ale učiň
mne nejnižším služebníkem svým.: To jest: »Ulož mi jakou
koli pokutu, jakýkoli trest, a já rád příjmu a vykonám, jen
když mi odpustíš.: Marnotratný syn chtěl tedy za své hříchy
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trpěti, c/ztčl za ne' a'a.rtz'učiniti,- učiniti tolik, kolik je potřebí,

aby byly napraveny.
Alc otec ncdal mu ani domluviti; zdvihl jej ze země a řekl
služebníkům svým: >Rychle přineste roucho nové a oblecte
syna mého a dejte prsten na ruku jeho a obuv na nohy jeho.
A zabijte tučné tele a připravte hostinu; a radujme se všichni,
neboť syn můj byl mrtev a zase ožil, byl ztracen a nalezen jest.
I počali hodovati. —
To však jest jen podobenství. Co jím chtěl Pán Ježíš na—
značiti.> Chtěl ukázati, co my máme činiti, chceme-li, aby nám
byly hříchy odpuštěny. Otec — jest Boh; marnotratný s n —
jsme my, hříšníci. I nám Bůh dal velké dědictví: milos Boží
mnohé schopnosti duše, vlohy. zdraví atd. A co činí mnohý
člověk? V hříších dary tyto promarní, milost Boží ztratí, scho
pnosti duševní ničí, zdraví si kazí A co máme činiti, když jsme
hříchy Boha urazili a chceme se zas k Pánu Bohu vrátiti.>
Totéž, co činil marnotratný syn.
a) On nejprv šel .ra'm do reba, vzpomínal, co zlého udělal.
I hříšník musí nejprv jíti sám do sebe, vzpomínati na své hříchy,
t j. spytat/at: .rvědamz'.

b) Pak marnotraný syn plakal hořce; litoval toho, co učinil.

I hříšník musí břit/tů J'le'ťll litovati.
L) Marnotratný syn si umínil, že se domů vrátí, že se polepší
I hříšník

musí .rz' umzmmtz,že .re po! epší

To vše učinil marnotratný syn, když pásl vepře, (: samotě.
Hříšník musí tak učiniti doma.
a') Pak marnotratný syn šel k otci a vyznal se, že hřešil.
Hříšník jde také k otci, otci duchovnímu a jemu se z hříchů
vyzná, z hříchů „rezpamda
e) Marnotratný syn chtěl každý trest přijati, jen když mu
otec odpustí. Hříšník musi také přijati každý trest, jejž mu
kněz ve sv. zpovědi uloží, či musí .:a hříchy dartzučz'uiti.

Jest s prospěchem, když katecheta dávaje opakovati podo
benství, hlavní hody na tabuli napíše, a pak vysvětluje podo
benství, připíše i výklad as v tomto smyslu:
Marnotratný syn

I'l. Plakal
Šelsámdo
sebe........
........
-2.
hořcea

Hříšník. ')

zpytovati
svědomí.
litovati
hříchů.

l3. umínil si: »Vstanu a půjdu k otci..c umíniti si, že se polepší.
4. Vyznal: »Otčc, zhřešil jsem...: . zpovídati se z hříchů.
5. »Učiň mne nejnižším služebníkem

svým
.._.............

zanědostiučiniti.

639. Kolik částek náleží k hodnómu přijetí svátosti pokání?

K lzodne'mupřijetí svátosti pokání náleží pět částek.
1.

zpylovánz' svědomí,

2. lz',tost

') Paraboly o marnotratném synu lze s prospěchem užití jako
úvodu k svátosti pokání.
40*
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3. opravdově předsevzetí,
4. zpověd;
5. dostiuc'ínění.

O jednotlivých těchto částkách budeme nyní jednati.

640. Co mám činiti, abychom částky ke svátosti pokání
potřebné náležitě vykonali?
Abychom částky ke svátosti pokání potřebné náležitě
vykonali, ma'me nejprve vzývati Ducha svatého o pomoc
a modlili se: Přijd; Duše svatý, osvět'rozum můj, abych
hříchy sve'náležitě poznal ,' pohni vůli mou, bych srdečně
jich litoval, upřímně se z nich vyzpovídat, za ně dosti
učinil, a opravdově se polepšil.:
Pamět naše jest slaba; rozum náš jest zatemněn
hříchem prvotním. Proto bychom mohli snadno na
některý hřích zapomenouti. Aby se tak nestalo: ma'me
Ducha sv. prositi, aby nás osvítil, abychom si na
všechny své hříchy vzpomněli.
Máme Ducha sv. vzývati. . ., t. j prositi, aby nám
pomohl těchto pět částí ku svátosti pokání potřeb—
ných vyplniti.
Kdyby někdo večer za temna přišel do velkého
chrámu a prohlížel by si ho při světle malé svíce, a
podruhé by jej sobě) prohlédl za jasného světla
slunečního, poznal by jistě, jak veliký jest v tom rozdíl.
Podobně má se to se světlem našeho slabého rozumu,
a se světlem, kterým nás osvěcuje Duch svatý. Proto
máme, když chceme svátost pokání přijati, nejdříve
Ducha sv. vzývati, aby nás osvítil, bychom hříchy své

náležitě poznati mohli. Řekneme to touto modlitbou:
>Přijd: sv. Duše, osvět'rozum můj, abych náležitě hříchy

sve'poznal.:
Ale vůle naše jest též nakloněna k zlému, zlé ko
nati se jí líbí. Proto potřebí, aby Duch svatý i vůli
naši pohnul, abychom hříchů litovali, je v ošklivost
pojali, z nich se vyznali a snažili se polepšiti. Proto
modlíme se dále: »Pohni vůli mou, bych srdečně jich
litoval, upřímnér se z nich vyzpovídal, za ně dosti
učinil a opravdově se polepšil.:
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A) 0 zpytování svědomí.
Přechod: Marnotratný syn, když tak opuštěn, o samotě seděl,
šel .ra'm do „tebe.Vzpomínal na to, co vyvedl, vzpomínal na své
hříchy. Tak i my musíme nejprv vzpomínati si, čím jsme Boha
urazili, či jak říkáme:

máme zpytooatz' .roěa'omí.

64I. Co je svědomí zpytovati?
Svědomí zpyto'uatí,je vážněpřemýšletí, kterých hříchů
jsme se od jz'ste' doby dopustí/i.

Svědomí zpyto'oatiznamená přemýšleti, kterých hříchů
jsme še dopustili. Zpytovati znamená tolik jako se
ptátz. Když tedy svědomí zpytuji, níž: se sama sebe,
čím jsem Boha urazil. A kdo mi odpovídá? Mé
svědomí.
Katechismus praví: vážně přemýšleti, t. j. nesmíme
snad jen na okamžik přemýšleti, na př. říci si: Co
pak jsem učinil? ——a pak, když si na dva nebo tři

hříchy vzpomeneme. říci: Teď jsem hotov! To by
znamenalo lehkomyslně zpytovati svědomí. Máme
všecku píli a pozornost vynaložití, abychom všechny
hříchy poznali — a pak to bude vážně přemýšleti.
Má-li někdo účty skládati z peněz, jež mu svěřeny
byly, a ví: Neudám-li vše dopodrobna — musím do
sazovati a budu trestán — pak nepřemýšlí jen leda
byle okamžik, nýbrž uvažuje vážně: Na co potřeboval
peníze? Co koupil zde, tam? Co každá věc stála? atd.
Mnohem přesnější účty musíme vydati při zpovědi
z našich hříchů, a neučiníme-li tak, nebudou nám
hříchy odpuštěny, nýbrž budeme přísně potrestáni.

642. Za kterou dobu musime svědomí své zpytovati?
Svědomí sve' musíme zpytooatz':

1. při první zpovědí za dobu uplymclozí od času, kdy
jsme poc'ali hříchy poznávali;
2. ;)řz'obyčejných zpovědích za dobu uplynulou od poslední
platně zpovědi,"
3. při zpovědích za delší dobu právě za tuto dobu.

Při první zpovědí máme zpytovati své svědomí od
té doby, kdy jsme počali hříchy poznávali. Říkáme
obyčejně: od malička, t j. od toho času, kdy jsme
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již uměli rozeznávati, co jest dobré a co zlé; co Bůh
přikázal a co zakázal Od této doby mají tedy svědomí
zpytovati dětí, které ještě nebyly u zpovědi, anebo
i dospělí, kteří se ponejprve zpovídají, na př. jinověrci
vstupujíce do lůna církve katolické, nebo i ti, kdož
chtí vykonati zpověd' doživotní, t j. zpovídati se ze
hříchů, kterých se od dětinství svého dopustili.
Pří obyčejných zpovědíclz, t. j. při těch, jež křesťan

vykonal, alespoň jedenkráte anebo vícekráte v roce;
při těch se máme rozpomínati na hříchy spáchané za
uplynulou dobu od poslední platné sv. zpovědí.
Přz' zpovědz'c/z za delší dobu, ve kterých se jedna
nebo více nebo všechny zpovědi opakují, máme svě—
domí zpytovati za tuto delší dobu, abychom si dle
možnosti vzpomněli na všechny těžké hříchy, jež jsme
v té době spáchali.

643. Kterak zpytujeme svědomí?
Svědomí zpytnjeme takto:
y_n

(\)

(A)

. rozpomínáme se, kdy jsme se naposledy platně zpoví—

dálz', a zdáli jsme vykonali nložene'pokání;
. připomínáme si desatero přikázání Božích a pátera
přikázání církevních jakož z'sedmero hlavních lzříclzůo
a při tom se tážeme, zdáli jsme zhřešili myšlením a
žádostmi, sloty á skutky neb opomenulím dobré/zo;
. rozpomínámo se, zdali jsme kona/í povinnosti soe'lzo
stavu.
Abychom řádně svědomí zpytovali, volíme samotu.
Marnotratný syn rovněž šel do sebe, když byl sám.
Nesmí nás nikdo vytrhovati, rušiti, abychom pozorně
na všechny hříchy si vzpomněli.a žádného nezapomněli.
Ad 1. Nejprv tedy si máme vzpomenouti, kdy jsme
byli posledně u sv. zpovědi, poněvadž se musíme
zpovídati ze všech hříchů, kterých jsme se od poslední
platné zpovědi dopustili. Pak se tážeme: »Vykonal
jsem uložené pokání? »Kdo toho byl opomenul, do
pustil by se těžkého hříchu a musil by se z toho
vyznati.
Ad 2. Při každém přikázání Božím i církevním se
rozpomínáme. co se v něm poroučí a co zapovídá, a
jak jsme se proti němu prohřešili myš/ením a žá—
dostmi, slovy a skutky.
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Když někdo něco špatného myslí a v takových myšlenkách
má zalíbení — hřešíntvšlením. Zlá myšlenka ještě není hříchem
jakmile nás napadla. Máme ji však hned, jak víte, potlíčiti. Má-li
však někdo v m zalíbení nehledí ]l odvrátiti, —pak jest to hřích. ——
Žádáme- ll si něčeho zapovězeného, — hřešíme žádorlmz'. Na
př. když si někdo žádá cizího statku, nebo žádá si něco ne
slušného viděti nebo činiti, zač by se musil styděti před počest
nými lidmi nebo když si žádá. aby se mohl na někom pomstiti
někomu škodu učiniti atd. Kdo těchto žádostí v sobě ne
potlačuje, hřeší žádat/mi
Slovy hřeší: Kdo lže pomlouvá, potupná jména. někomu
dává, nestydaté řeči mluví, nestoudné písně zpívá, rodičům
odmlouvá, proklíná, zluřečí atd.
.S'L-utky:Kdo něco zlého, špatného činí, na př. kdo cizí věci

béře, jiným škodu na majetku činí, v kostele neslušně se chová,
nestřídmě jí a pijc, páchá ncstydatosti atd.
Opomenu/tm dobrí/zo, ku př. žák nejde do kostela, ač by jíti

mohl, nemodlí se ráno a večer a podob.

Ad 3. Rozpomínáme se, zda jsme se dopustili hříchů
cizích, t j. zda jsme nebyli toho příčinou, že jiní
hřcšili. Na př. kdo jiného k hříchu svádí, ponouká atd.
Rozpomínáme se, zda jsme povinnosti svého stavu
konali. Každý křesťan má povinnosti, jež mu nakazuje
plniti jeho stav. jiné povinnosti mají rodiče, jiné dětí;
jiné kněz, lékař, obchodník, služebník atd. Děti mají
rodiče ctíti, milovati, poslouchati, učiti se atd. Kdo
svých povinností neplní, hřeší.

644. Nač se musíme u hřichů těžkých zvláště rozpominati?
U hříchů těžkých musíme se zvláště rozpomíňatz':

1. na jich počet;
(\) . alespoň na okolnosti, které druk jejich proměňují nebo
hřích jinak všední zvtěžký mění.
Ad 1. Při těžkých hříších máme se rozpomínati,
kolikráte jsme se každého dopustili. A to proto, že
při sv. zpovědi máme udati i počet, kolikrát jsme se
toho či onoho těžkého hříchu dopustili.
Ad 2. Okolnosti jest všecko, co jest kolem hříchu,
na př. místo, čas, osoba atd Okolnosti proměňují
hřích, t.j činí zc hříchu jiný druh hříchu, tak že
způsobují, že hřích ten sc příčí dvěma nebo více při—
kázáním. Na př pomlouvati někoho, jest vždycky
hříchem proti 8. přikázání Božímu, ale kdyby někdo
pomlouval bližního v kostele, dopustil by se většího

— 632——

hříchu, než kdyby ho pomlouval na ulici, v poli atd.
Okolnost místa hřích proměnila. — Ukradl-li někdo
věc, která chrámu Páně přináleží, dopouští se svato
krádeže; vzal-lí něco jinému násilně, dopustil se lou
peže Těmi okolnostmi byl hřích proměněn, t. j. vjiný
druh hříchu obrácen.
Okolnosti mění hřích všední v těžhý, na př.: Kdo
vzal doma kousek cukru (mlsal), má hřích lehký, kdo
vzal větší část peněz, spáchal hřích těžký. Kdo řekl
urážlivé slovo o svých rodičích neb svém učiteli, má
hřích těžší, než když je řekl o svém spolužáku atd.
645. Kterak se můžeme při zpytováni svědomi na počet
hřichův upamatovati?

Při zpytovdní svědomí můžeme se na počet hříchův
upamatovatz', když se rozpomínáme, stal—líse ten hřích
každý den, každý týden anebo měsíc, a kolikrát za
den, za týden nebo měsíc.

Někdy při hříších těžkých nemůžeme si přesně
vzpomenouti, kolikrát jsme se jich dopustili. Tu do
stačí, když udáme počet přibližně, na př. zda jsme se
toho hříchu dopustili každý den, neb snad as jednou
za týden, za měsíc neb podobně.

646. Kolik pilo máme vynakládati na zpytováni svědomí?
Na zpytovdnz' svědomí ma'me vynahla'datz' tolzh pí,!e
co jí v_ynahla'da'me na díla důležzta', nemdme pří tom
býti anz pov7chnz a Zehhova'žní am přílzš úzkostlzví.

Zpytování svědomí jest velmi důležitý úkon, nebot'
máme na všechy hříchy se upamatovati, abychom se
z nich vyzpovídati a odpuštění jich dosáhnouti mohli.
jedná se zde o věčnou spásu, nad níž důležitější věci
na světě vůbec nemůže býti.
Velice si škodí, kdo svědomí své jen povrchně a
lehhova'žně zpytuje. Takový říkává obyčejně: Vždyť
jsem nikoho nezabil, nic jsem neukradl, ani jsem křivě
nepřísahal; ale byť se i těchto a podobných hříchů
těžkých nebyl dopustil, přestoupil jistě zákon Boží
v jiných věcech, což by poznal, kdyby svědomí své
bedlivě zpytoval.
Avšak nesmíme býti zase při zpytováni svědomí
pří/iš úzkostliví, t. j. že nesmíme býti nepokojni, když
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jsme vše vyplnili (čas i píli), abychom hříchů seznali,
zda jsme vše správně vykonali a zda nám Bůh od
pustí. Pamatujme, co praví písmo sv.: »Paklz'výžna'me
lzřz'ckýsvé, věrný jest Bůh a spravedlivý, aby nám
odpustil křl'clzý naše.: (1. Jan 1, 9.)
_*7akdlouho máme svědomí zpytovati, nedá se určití.
Zajisté ten, kdo denně svědomí své u večer zpytuje,
dříve je se zpytováním před sv. zpovědí hotov; kdo
však nikdy toho nečiní, potřebuje k tomu zajisté více
času. Máme svědomí své zpytovati s takovou péčí,
jako jiná důležitá díla konáme. Neboť řádné zpyto
vání svědomí jest jako základ a hlavní podmínka toho,
abychom lítost nad všemi hříchy vzbudili a ze všech
hříchů také se vyznali.

647. Kdy jest nedbalost při zpytováni hříchem těžkým?
Nedbalast při zpýtava'm' svědomí je hříchem těžkým,
když se jí člověk vydává vědomě v nebezpečenství, za
pomenouti křz'c/zůsmrtelných.

Když jsem svědomí své zpytoval, mám na konec
ještě sama sebe se tázati: »Vzpomněl jsem si již na
všechny své spáchané hříchy? »Když mně svědomí
určitě dí, že ano, pak, byť bych některého nerad za
pomněl, mohu býti klidný a spokojeně mohu se k sv.
zpovědi připravovati. Pakli mi však svědomí praví,
že ne, že jsem povrchně, nedbale svědomí dosud zpy
toval, mám dále ařádně svědomí zpytovati.
Kdo jest si vědom, že nedbale svědomí zpytoval a
vzdor tomu přece jde k sv. zpovědi, páchá tím těžký
hřích a zpovídá se neplatně. Neboť vydává se tím
v nebezpečí, že některý těžký hřích zapomene, a již
toto vydávání se v nebezpečí jest těžkým hříchem.
»Kdo miluje nebezpečenství, zahyne v něma
Kdo by však nezaviněně, nerad hříchu těžkého za
pomněl, zpovídá se platně, ale musí, když si později
na hřích vzpomene, při nejblíže příští sv. zpovědi
z hříchu toho se vyznati a spolu udati, že nerad
z hříchu toho při poslední sv. zpovědi vyznati se za
pomněl.

648. Kterak si usnadnime zpytováni svědomí?
Zpýtovám' svedomi sz' usnadm'me, když je budem:
zpýmvatz každý den a často se zpovz'dati.
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Svědomitý křesťan zpytuje svědomí své každý den
a to obyčejně po vykonané večerní modlitbě; pak
vzbudí nad nimi lítost a odporučuje se do ochrany
Boží, usíná. Takový snadno pak rozpomene se na
hříchy své, až bude konati přípravu ku sv. zpovědi,
zvláště, bude-li se často zpovídati.
Řádný obchodník u večer, když svůj obchod uzavře,
dělá účty, vše spočítá, aby věděl, co vydělal či snad
prodělal. Buďme imy dobrými hospodáři! Imy máme
u večer rozpomenouti se: Co dobrého jsem za celý
den vykonal a které hříchy spáchal? A když se na
hříchy rozpomenu, vzbudím hned lítost. Vždy jdu
spat a spánek jest bratr smrti. Máme snad nějakou
záruku, že se zdrávi zas k dalšímu životu probudíme?
Kolik bylo lidí, kteří zdrávi usnuli a vícekrát se ne
probudili! Umřeli ve spaní.
již pohané uznávali důležitost častějšího zpytování
svědomí. Pythagora: nabádal žáky své ku každo
dennímu — zvláště u večer — zpytování svědomí. —
Svatí a světice Boží konali je bedlivě. So. František
(Borgz'áš) věnoval tomu každodenně dvě hodiny, svatý
Ignác zpytoval se každou hodinu za dne. Tím možno
si jen vysvětliti jejich příkladnou pokoru a čistotu
srdce.

B) 0 lítosti.
Přechod: Vyzpytujemc-li náležitě své svědomí, můžeme iHned
přistoupiti k sv. zpovědi a z hříchů se vyznati? Nikoli! Musíme
dříve nad hříchy vzbuditi lz'toxl. Marnotratný syn když si
vzpomněl

na to, co učinil, plakal

Proto pojednáme nyní 0 lítosti.

lzořtc t. j. litoval J'TJýC/Ilzr'z'c/zzž.

649. Která je nejpotřebnější částka při svátosti pokání?
Lítost je nejpotřebnější částka při svátosti pokání,
protože bez lítosti žádný hřích nemůže býti odpuštěn.
Bez lítosti není odpuštění.
leálzz',všickm' zahynete.<< (Luk

»Ne'bua'ete-lz'činiti _oo
13, B.) »Čiňte pokánzía

(Skutk. ap. 2, 38.) Slovy těmi rozumí se především
lítost, a patrno z toho, jak jest důležitou částkou
svátosti pokání.
Což bez sv. zpovědi mohou býti hříchy odpuštěny.>
Uslyšíme, že ano, když totiž někdo, ač by si přál
zpovídati se nemůže, na př. raněný mrtvicí, umírající
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a pod. Ale nikdy nemohou býti hříchy odpuštěny
bez lítosti

650. Co je Iitost?
Lítost je bolest a ošklivost duše nad spáchanýmz“
hříchy.
Člověk bývá nemocen a tu mívá veliké bolesti těla. Ale
někdy je docela zdráv a má daleko větší bolesti duše.
Onehdy byl pohřeb. Umřela dětem matka. Děti usedavě
plakaly a. otci stály slzy v očích. Všickni byli zdrávi na těle
a přece měli zajisté velikou bolest, neboť plakali. Kde měli

tu bolest?

V duši. —

Z příkladu toho je patrno, že jest bolest duše. Po—

znání hříchů musi duší také takovou bolest způsobiti,
povážíme-li, že jsme Pána Boha urazili, milost Boží
ztratili a věčně zavržení zasloužili.
Lítost jest tedy bolest duše a proto zmítrná. Nejeví
se pouze slovy lítostnými, nýbrž vm'tmým pohnutím
mysle. Kdyby tedy někdo jenom ústy říkal: »Srdečně
lítuji hříchů svýchc, ale v srdci svém bolesti necítil,
neměl by pravé lítosti. Podobně se nejeví lítost
pouhými slzami.
Lítost jest však také ošklivost nad spáchanýmz' lzřz'olzy.
Když pochováme svého přítele, cítíme bolest v duši,
která. povstala z toho, že ztrácíme někoho, koko jsme
milovali. Když litujeme však hříchů, máme ztratiti,
odloučiti se od toho, co si ošklivujeme. Máme uznati,
že hříchy naše byly ošklivé, hnusné, že jsme jednali
špatně. Při pohřbu bývá naše lítost spojena s láskou;
zde jest lz'tost spojena s ošklz'vostz'.
Příklady: Bolest a ošklivost nad hříchy měl sv. Petr, když
zapřel Pána Ježíše: »Sel ven a pta/cal hořce.: - .liarz'a Mag
dalena, která, — přišla do domu farisea Šimona, kam Pán ežíš
zavítal, — padla k nohoum ježíšovým a počala lítostí zor'oe
plaku/i.- -—Publz'kán, který přišed do chrámu, zůstal vzadu
státi. ani zraku svého nepozdvihl nýbrž kajícně bil se v prsa
volaje:

»Bože, buď mz'lostiv mně lzřz'šne'7rtu.<

Lítost, které se vyžaduje k hodnému přijetí svátosti
pokání, musí míti jisté vlastnosti.

65l. laká musi býti lítost?
Lítost musí být! .
l . vnitř/zí,
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. nade všecko,
. obecná.
JBC—JN

. nadpřirozend

O každé z těchto vlastností pojednáme zvláště.

652. Kdy je lítost vnitřní?
Lítost je vnitřní, když hříšník nejen ústy kajz'cnou
modlitbu říká, nýbrž hřích te'ž skutečně .v ošklz'vostí
má a upřímné žádá, by se ho byl nedopustil.
Řekne-li hříšník: »Bože buď milostiv mně hříšnému,c
nebo »Lítuji svých hříchů,: a při tom v duši bolesti
necítí, není lítost jeho vniterná. Hříšník musí v duši
pocítiti ošklivost a bolest nad hříchem; uvnitř tedy
litovatí a pak lítost jeho jest vníternou.
Již ve Starém Zákoně pravil Bůh ústy proroka:
»Roztrhněle srdce svá :: ne roucha svá ! A s'u. Řehoř
píše, že pravá lítost musí vycházeti ze srdce a ne
toliko z úst. »Srdcc zhřešilo,c tak dí světec tento,
»srdce ponoukalo ke hříchu; srdce musí tedy také
želeti. Všecky slzy, všecky modlitby nepomohou,
nepocházejí-li ze srdce.. A žalmista Páně (50 19:)
»OběťBohu (jest) duch zkormouceny; srdcem zkroušeným
a pokorným, Bože, nepohrdneš: t. j. neříkáme-li toliko
ústy nábožná slova, nýbrž i v srdci cítíme, pak jest
to oběť Bohu milá, pak Bůh nás nezavrhne, nýbrž na
milost přijme 3 hříchy nám odpustí.
levnější známky lítosti, jako: tiché chování před sv. zpovědí
slzy, nábožné vzdcchy atd., mají se k lítosti vnitřní, jako tělo
k duši. Tělo bez duše je mrtvo, neužitečno; podobně jsou slzy,
nábožné modlitby bez ceny u Boha a neplatny, nejsou-li spojeny
s vnitřní lítostí.

653. Kdy je lítost nade všecko?
Lítost je nade všecko, když pokládáme hřích za
největší zlo a více jej v ošklivosti máme, než každé
jiné zlo.

Utrpěl-li někdo škodu nebo ztrátu, rmontí se; a
čím větší je ta ztráta nebo škoda, tím větší bývá také
zármutek, tím větší bývá bolest nad ní.
Žákyně ztratí dva haléře. Zajisté toho lituje; jcst jich
škod'a. Po druhé ztratí dvacetihaléř. Nyní lituje jich více. Jindy
ztratí korunu; té lituje ještě více. Proč.> — Jistý hospodář
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prodal svůj statek a šel do města. Tam hodlal uložiti peníze
do spořitelny. Ale když do města přišel, s hrůzou poznal. že
peníze ztratil. Přišel o všecko. Byl bohatý, a nyní stal sez něho
žebrák. —-Kdo těžce hřešil, ztratil milost Boží, není více dítkem
Božím. A toho má litovati více, než kdyby celé 'mění ztratil,
čili máme lítost“ nade všecko. Pán ježíš praví: » o platno c'lo
ve'ku, kdyby celý svět sí získal, ale na duši sve' škody trpěl.).
(Mat. 16, 26.) „_ Sedm bratří machabejských.

654. Kdy je Iitost obecná?
Lítost jest obecna', když se vztahuje na všecky hříchy
těžke' !

Kdyby se někdo dopustil nestřidmosti v jídle a pití,
krádeže, pomluvy, kdyby choval v srdci svém zášť
proti bližnímu, a pak litoval toliko, že byl nestřídmý,
že se dopustil krádeže a pomluvy, ale toho by nelitoval,
že chová hněv a zášti v srdci svém, neměl by lítostí
obecne'. Lítost musí se alespoň na všecky těžke' hříchy
vztahovatz' bez výjimky.
Sv. Šebastz'an činil mnoho zázraků; proto se lidé v rozličných
utrpeních a strastech utíkali k němu o pomoc. vTu onemocněl
Chromacz'us, tehdejší praefekt (představený) v Rímě. I prosil
též svatého Šebastiana, by jej uzdravil. Světec mu sliboval, že
jistě zdraví dosáhne, zničí-li všecky své bůžky (modlyl. Chroma
cius slíbil, že tak učiní; zničil také skutečně bůžky své, vyjma
jednoho, který mu byl nejmilejší, proto že měl velikou cenu,
a že mu také již předkové jeho úctu vzdávali. Když pak světec
k němu přišel, stěžoval si ChromacíuJN že dosud zdravi ne
dosáhl, ačkoli prý bůžky zničil. Sv. Sebastian se ho tázal,
zda-li skutečně všecky zničil. Na to odpověděl Chromacius:
»Všechny, vyjma jednoho.: Tu pravil světec: »Dokud i toho
nezničíš, neuzdravíš se.<
Mezi hříšníky bývají také mnozí, kteří některého z bůžků
svých zničiti, t. j. některého hříchů se odřeknouti nechtí. Ti
nemohou dosáhnouti odpuštění hříchů.

655. Go plati o lítosti, když se zpovídáme toliko ze hřichů
všedních?
Když se zpovz'dáme toliko ze hříchů všedních, platí
o lítostí toto:
'
3-1

. zpověďje platna, ikdyž jen jednoho z nich opravdově
litujeme ,'
. máme se však příčínz'ti, bychom lz'tovalz' všech hříchů
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všedních, ze kterých se zpovídáme:
radno je také, v lítost a zpověď zahrnoutz' hříchy,
z níchž jsme se už dříve zpovídalí, bychom tím jistěfz'
ýravon lítost měli.
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Všedním hříchem se neodvrací člověk úplně od
Boha, neztrácí milosti posvěcující. I je zpověď platná,
když třeba jen jednohoz hříchů lehkých litujeme. Avšak
z toho hříchu, nad nímž opravdovou lítost vzbuzujeme,
musíme se zpovídati.
Máme se však přičiniti, abychom všech lehkých
hříchů litovali, ze kterých se zpovídáme, poněvadž
jsou urážkou Boha, a poněvadž i všední hříchy bez
lítosti nemohou odpuštěny býti a kajicník s tím větším
prospěchem svátost pokání přijme, čím větší bude jeho
lítost i nad hříchy všedními.
Kdo se jen ze všedních hříchů vyznává, radno \je
v lítost a zpověď zahrnouti také hříchy, z nichž jsme
se už dříve zpovídali (zvláště těžké, hříchy). Není to
naší povinností, a proto nehřeší, kdo tak nečiní, avšak
radno a prospěšno jest to, poněvadž tím dosáhneme
jistěji pravé lítosti, a tím jistého odpuštění a větších
zásluh před Bohem.

656. Kdy je lítost nadpřirozené?
Lítost je nadpřirozené, když hříšník pomocí milostí
Boží a z pohnutek nadpřirozených hříchu lituje.
Přirozeným nazýváme vše, co jest zde .v přírodě, na zemi
a co síly přírodní nepřevyšuje. Vše to může rozum lidský
chápatí.
Nan/přirozeným. však je vše to, co přírodu převyšuje, co
není 5 tohoto světa nýbrž z jiného, — co toliko věrou pozná
váme.
Nadpřirozené jest na př. milost, zjevení, jež Bůh skrze apo
štoly a Pána Ježíše učinil.
Bůh sám (přebývá v světle nepřístupném), ncbe, peklo aj. v.
jsou věci nadpřirozené.

Dvojího je třeba, aby lítost byla nadpřirozena':
1. Hříšník musí pomocí milosti Boží hříchů svých
litovati,_t. j. Duch sv. musí milostí svou srdcem hříš
níka pohnouti, aby bolest a ošklivost nad hříchem
pocítil. 2. Hříšník musí z pohnutek nadpřirozených
hříchu litovati. Pohnutky tyto vysvětluje blíže násle
dující otázka.

657. Co rozumime nadpřirozenými pohnutkami k lítosti?
Nadpřirozenými pohnnthamz' & lítostí rozumíme po
hnutky, které nám udává víra.
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Již rozumem poznáváme, že hřích je zlo a má tudíž
zlé následky. Nutí-li nás již toto poznání k lítostí,
pak pohnutka lítosti jest přirozená. Avšak rozumem
svým přece nemůžeme poznati úplně, jak veliká jest
to urážka Boží, a jak velikého trestu se za ni musí
dostati na věčnosti vinníku. Poznání to přesahuje síly
rozumu našeho, to jsou věci nadpřirozené, o nichž nás
toliko naše sv. víra poučuje. Litujeme-li hříchů z těchto
pohnutek, t. j. z těch, jež nám udává naše víra, říkáme,
že jich litujeme z nadpřirozených pohnutek.
Lépe vám to znázorní příklad. Dva nehodní muži uradili
se, že v noci vloupají se do bytu bohatého továrníka a vezmou
mu z pokladny peníze. Ivzali v noci žebřík a šli k domu jeho.
Prvý zůstal státi dole na stráži; druhý vylezl vzhůru, otevřel
okno, skočil do vnitř a začal se dobývati do pokladny. Ale
v tom továrník se probudil, vstoupil do komnaty se zbraní
v ruce. Lupič se ulekl a chtěl po žebříku slézti dolů. Ale
sklouzl, spadl a zůstal se zlomenou nohou dole ležeti. Prvý,
který hlídal, utekl. Byl však i ten polapen; oba odvedeni do
žaláře a odsouzeni.
První, sedě v žaláři, litoval toho, že chtěl krásti. Vzpomněl
si na desatero Božích přikázání a pravil: »Bůh to zakázal a
já jsem ho neposlechl Spáchal jsem tím těžký hřích, nebe
jsem ztratil a peklo zasloužil.c On tedy litoval hříchů, že Boha
urazil, nebe ztratil a peklo zasloužil. To jsou pravdy, o nichž
nás poučuje víra. Litoval hříchu z pohnutek nadpřirozených. Měl
tedy lítost nadpřirozenou.
Druhý, který si nohu zlomil, také počal litovati svého činu.
Pravil sám k sobě. »Tcd' budu třeba do smrti mrzákem, budu
kulhati, a až budu ze žaláře propuštěn — jaká to hanba! Lidé
budou na mě ukazovati, a řeknou: »Byl v žaláři.: Ten tedy
hříchů svých litoval, že má z toho zlé následky, škodu na
zdraví a hanbu u lidí. A to jest přirozeno, že kdo hřeší, má
z toho často jen škodu a hanbu. On tedy litoval hříchů
z pohnutek přirozených, čili měl lítost přirozenou.

Katecheta může tu vhodné na tabuli napsati:
Lítost
přirozená
nadpřirozená
(hanbaa škoda světská)
(Bůh, nebe, peklo).
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Které hlavni pohnutky k lítosti nám vira udává?
Vz'ra na'm udává tyto hlavní pohnutky k lítosti:
. že Bůh nekonečně dokonalý a vší lásky hoden jest,
a hřz'šnz'h]z'm pohrda';
. že _7ezzšKristus pro hříchy naše přehořhe' utrpenz a

smrt podstoupzl,
ODM)—

. že hříchem ztrácíme nebe;
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4. že hříchem sizasluhujeme

trestů;

.Ul

trestu ?)pehlejahož z'jiných

že hřích už sám sebou ošklivý jest.

Pohnutky 1.a 2. vedou k nadpřirozené lítosti, dokonalé
(viz ot. 662 a 663.); pohnutky 3. 4. a 5. vedou
k nadpřirozené lz'tostz'dohonale' (srovn. ot. 667.)
Ad 1. Bůh je nekonečně dokonalý, protože má všecky dobré

vlastnosti v míře neívětší. A poněvadž je nejvyšší dobro arná
všeck dobré vlastnosti v míře nejvyšší. jest naši lásky hoden.
Ale hríšník jím pohrdá, neuznává jej za lásky hodna a dává
přednost věci pozemské, radovánkám atd.
jestliže tedy hříšník lituje hříchů svých proto, že urazil
Boha. nejvyšší dobro a lásky nejhodnější, lituje jich :pohnutek
nadpřirozených. Taková lítost jest nadpřirozcná, a to do
konalá.
Ad 2. 'Hřích zavinil přehořké utrpení a smrt Páně. »Ohjiah
raněn jest pro nepravosti nas'e, potí-iu jest pro hříchy nase. . .
zsz'nalostz'jeho uzdravenijsme.: (Is. 53, 5) — Kdo si tedy před
staví Krista Pána na hoře Kalvarii, nebo v domě Pilátově . . .
musí zvolati: »To zavinily z'hříchy meÍc Zdaž nebude jich nucen
proto litovati? Kdo těžce hřcší, Pána ježíše znovu na kříž
přibíjí. -—

Ad 3. Hřichem smrtelným ztrácíme posvčcující milost Boží
a tím i naději na království nebeské. jak veliká to ztráta!
Nebe jest místem věčné blaženosti, tam připraví Bůh těm.
kteří ho milují, — co oho lidshe' nevidělo, co atd. ([ Kor. 2, 9)

Rozvažuje-li otom hříšník, nemůže, než hříchů litovati. Lituje-li
tedy hříchu, že jím nebe ztratil, lituje zpo/mutrl- nadpřirozených.
Ad 4. Peklo, jak hrozné to místo! Duše v něm na věky
budou mučeny. Proto výstražné volá Pán ježíš: »Pohoršzgie-ti
tě ruka toa', uthz' ft (t. j. vyhni se příležitosti ke hříchu) nebo!
jest le'pe tobě mdle'mu ojíti do života, nežli, doe' ruce mey'z'címn
jíti do pekla, o oheh neuhasz'tel7zý.c(Mar. 9, 42. 43) ježto pak

hříchem si peklo připravujeme, zdaž se ho nemáme varovati.>
Kdo tedy ze strachu před peklem hřích lituje a od hříchu se
odvrací, činí tak z nadpřirozeno pohnutky. — jiné tresty za
hříchy jsou: výčitky svědomí, nemoci, chudoba, rozmanité
nehody atd.
Časné tresty jsou toliko přirozenou pohnutkou k lítosti a
samy o sobě nestačí k lítosti nadpřirozené. Ale mohou k ní
připravovati, když člověk ozářen milostí Boží časné tresty
považuje za tresty Boží, které Bůh naň sesílá, aby se po
lepšil Takovým způsobem uvažování o časných trestech, muže
vésti člověka k lítosti nadpřirozené.
Ad 5. Víra naše nám praví: Kdo hřeší, uráží Pána Boha;
koná něco, co jest proti Božím přikázáním. jest to neposlušnost
a vzpoura proti Bohu. Hřích tedy, i když nemyslíme na jeho
následky, jest sám o sobě ošklivý.
Kdo z těchto příčin čili pohnutek hříchů lituje, má lítost
nadpřirozenou.

—641—
559. Kdy je lítost pouze přirozená?

Lítost je pouze přirozená, když hříšník toliko z pří
rozených pohnutek hříchů lituje, na příklad: že hříchem
do časného neštěstí, do hanby nebo do škody upadl.

Přirozené pohnutky, jak jsme již na příkladě ukázali,
jsou takové, které nám dává poznati již rozum náš a
nikoli teprve víra, a které toliko pro tento svět mají
cenu. Na př. hanba, škoda, bolest, nemoc atd.
Časne' neštěstí t. j. neštěstí, jež nás může potkatí
zde, na tomto světě, a jež toliko na čas — nejdéle
do naší smrti — trvati může.
Někdo lituje své neposlušnosti proto že byl potrestán. jiný
lituje sve nestřídmosti proto, že onemocněl. jiný zase lituje
své lenosti proto, že byl zahanben. A opět jiný lituje své
krádeže, že si při ní nohu Zlámal, atd.

660. Stačí-Ii lítost pouze přirozená k odpuštění hřiohův?
Lítost pouze přirozená nestačí k odpuštění hříchůž'.
Kdo na př. lituje krádeže, že si při ní nohu zlámal,

nelituje vlastně hříchu krádeže. nýbrž jenom následků
jeho, totiž časné škody, hanby, jež mu z hříšného
skutku vzešly. Kdyby věděl, že neutrpí takového trestu,
škody neb hanby, snad by to opět učinil. On tedy
lituje následků svého hříchu a nikoli hříchu samého.
Neboť lítost jest bolest (ot. 650) nad spáchaným
hříchem a nikoli nad následkem hříchu. Proto přirozená
lítost k odpuštění hříchů nestačí.
Antioch, král syrský, páchal mnohé ukrutností a proná
sledoval židy pro jich víru v jednoho Boha, v něhož sám
nevěřil. I vyloupil chrám jerusalemský & páchal jiné zločiny.
Za to jej Hospodin potrestal. Antioch upadl do těžké nemoci.
ve které jej za živa červi žrali. Když mu bylo snášetí hrozné
bolestí, litoval svých hříchů jen proto, že upadl do nemoci,
a proto slíbil, že vše, co z chrámu vzal, opět vrátí. To mu
však nepomohlo, umřel ve hříších. Hospodin mu neodpustil,
že litoval hříchů svých jen proto, že trpěl nyní za ně hrozné
bolesti, a bál se o svůj život.
Písmo so. takto o tom vypravuje: »! poc'al, (král Antiochus,
když upadl do těžké nemoci) od těžke'pýchy jsa odveden, ku
poznání sebepřícha'zetí božskouranou jsa napomennt, když kašde'ho
okamžení bolesti jeho se rozmáhaly. A když jíž ani sa'm soe'ho
zápachu nemo/zlsne'sti, takto r'ekl: Spravedlivě/est býti podddnu
Bohu a smrtelne'mu člověkuvěcí Bohu rovných nesmýšletí. [ modlil
se ten nešlechetník Pa'nn, od něhož neměl dosíci milosrdenství.
(2. Mak. 9, 11—13.)
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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66I. Kolikerá je litost nadpřirozená?
Lítost nadpřirozendje dvojí: dokonalá a nedokonalá.
Čím vznešenější jsou pohnutky k lítosti, tím doko
nalejší jest lítost. Lítost, k níž nám byla pohnutkou
láska k Bohu, nazývá se dokonalou. Kdežto lítost,
k níž nejsou tak vznešené a Bohu milé pohnutky, na
zývá se nedokonalou.
Otec měl dva syny. Ti pásli stádo ovcí. I stalo se, že když
od stáda odeběhli, vlk přišel a jednu ovci jim vzal. Oba se
nad tím rmoutili. Starší pravil“ »Co tomu řekne otec.> Bude
nás jistě trestati; slíbil mi, že mi koupí nové šaty, nyní však
sotva tak učiní.c Ale mladší řekl: »Trestu se rád podrobím,
vždyť jsme ho zasloužili; mě jen to mrzí nejvíce, že se bude
otec nad ztrátou a nad naší nedbalostí velmi rmoutiti.< —
Oba litovali nedbalosti své, ale druhý syn měl k otci větší
lásku, a proto byla lítost jeho dokonalejší. — Podobně má
také dokonalejší lítost, kdo lituje hříchů svých proto, že Boha,
nejvyšší dobro, které nade vše miluje, urazil, nežli onen, kdo
lituje pouze proto, že nebe ztratil a peklo zasloužil.
Ve škole jsou různí žáci. Jedni se učí proto. že chtí sc
vzdělati, : lásky k učení, le rodičům (: učz'telunz. Druzí se učí

jen proto, že se bojí, že by byli ve škole a doma potrestáni.
Kdyby věděli, že nebudou trestáni, neučili by se. Kteří jsou
dokonalejší? Zajisté ti, kteří se : lásky učí, jsou dokonalejší,
než ti, kteří se učí ze strachu před trestem.
Tak jest i s lítostí nad hříchy. Dokonalá lítost pochází
z lásky & Baltu, nedokonalá .: bázně před [jo/zem.

Podobně marnolratný syn měl na počátku lítost pouze
nedokonalou. Uvažuje o své bídě pravil: »jak mnozí nájemníci
v domě otce mého mají hojnost chleba, já pak zde hynu
hladem. Litoval hříchů proto, že měl nouzi a hlad. Toť obraz
lítosti nedokonale Když však se rozpomcnul i na dobrotu a
lásku svého otce, tu lituje poblouzení svého proto, že otce
zarmoutil a se od něho odloučil, touží po opětném spojení
s ním, a proto umiňuje si, že se k němu navrátí, řka: » (stanu
a

7ŽÍdZtk otci a dz'mjemu:

Otče, [zřefz'ljsem proti nebi a před

te ou,- nejsem již hoden sloutz' synem tvým: učz'nmne jako jedno/lo
z na'jemnúěů seje/m Toť obraz lítosti dokonale; neboť nejedná
se synu marnotratnému více o to. aby se nasytil, ale aby mu
otec odpustil, lásky jeho zase získal.
'

662. Kdy je Iitost dokonalá?
Lítost je dokonalá, když hříchů litujeme z dokonalé
lásky k Bohu, protože jsme totiž Boha, nejdokonalejší
a lásky nejhodnější dobro, urazili.
(Viz ot. 658. a 661.) Láska k Bohu není vždy stejná,
jako stejná nebývá láska dítek k rodičům. Boha máme
milovati především proto, že jest bytost nejdokonalejší
a lásky nejhodnější dobro.
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Kdo tedy Pána Boha miluje proto že jest bytost
nejdokonalejší a lásky nejhodnější dobro, toho zajisté
nade všecko bolí, že jej urazili A kdo z takovéto
lásky k Bohu hříchů lituje, ma' lítost dokonalou.
Takovou lítost me'l .ro. Pet/, který jedině proto oplakával
hřích, že Pána ježíše, kterého nade všecko miloval, zarmoutil.
I .r.z' zilařz' Magdalena měla lítost dokonalou;
Pán ježíš,

že »mz'looala mno/zac a proto

hřz'chozve'mnozz'.c (Luk.

řeklť o ní sám

že se jí »odpoušte'jz'

7, 47)

3663. Co mám činiti, abychom snadněji vzbudili lítost do
konalou?
Abychom snadněji vzbudili lítost dokonalou, ma'me
uvažovatz':
)—1

. že Bůh, jejž jsme magi/í, nejdokonalejší a vší lásky
nejhodnejší dobro jest a že nám tolzk dobre'ho na těle
z na dušz prokázal,
. že _7ežzšKristus na kříži za nás umřel a nám tak
ochotně hříchy odpouští.

Úvahy tyto jsou totožny s pohnutkami uvedenými

v ot. 658. ad 1. a 2.

Abychom dokonalou lítost vzbudili, máme se snažiti častěji
dokonalou lásku k Bohu vzbuzovati, poněvadž dokonalá lítost
pochází z lásky k Bohu. Vedle uvedených prostředků sub 1.
a 2. ku vzbuzení lítost: dokonale pomáhá zvláště též každodenní
vzbuzování víry, naděje a lásky.

664. Čeho nabýváme dokonalou lítosti?
Dokonalou lítostí nabýváme hned, také již před zpo
vědí, odpuštění hříchů; jsme však povinni, v nejbližší
zpovědi z nich se oyznatz'.

Dokonalou lítostí nabýváme odpuštění hříchů již
před sv. zpovědí, byť jsme i tuto vykonali za týden,
rok anebo, kdybychom ji pak vůbec vykonati ne
mohli. Staneť se, že někdo nemůže se z hříchů vy
znati, bud že nemá k tomu příležitosti, není kněze,
kterému by se vyznal, neb nemůže mluviti ku př.
mrtvicí raněný, nebo kdo těžký úraz utrpěl a již umírá
a pod. Tomu se hříchy odpouštějí i bez so. zpovědí,
jen když vzbudí dokonalou lítost.
Ovšem, když později může se zpovídati, má tak uči
niti. Neboť kdo má dokonalou lítost, má dokonalou
41*
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lásku k Bohu Kdo však má dokonalou lásku, ten za
jzste' chce všecko učinzti co Bůh na nás žádá, abychom
došli odpuštění. Bůh však žádá, abychom se z těžkých
hříchů zpovídali, poněvadž je to jediný prostředek od
něho ustanovený k odpuštění hříchů. Proto se má
každý, kdo dokonalou lítost nad hříchy vzbudil, ještě
se z nich vyznati. Kdo by tak učiniti nechtěl, nemá
lásky k Bohu a proto ani dokonalé lítosti.
_665. Kdy jsme povinni, vzbuditi Iitost dokonalou?

Lítost dokonalou jsme povinni vzbuditi:
. v nebezpečenstw' života, zvláště když na Sobě máme
hřích těžký a nemůžeme se zpovz'dati;
N
. kdykoli ma'me přijmoutz některou svátost žwýck, ale
jsme ve stavu nemzlostz' a nema'me přzležitostz se zpo
m'datl.
H

Ad 1. Dokonalou lítost máme vzbuzovati, kdykoli
nám hrozí nebezpečí, že zemřeme. Tedy v každé
těžké nemoci; dále, kdykoli, bychom ibyli zdrávi,
předvídáme, že bychom mohli zemříti, např. vojín
před bitvou, plavci na lodi před bouří, v nebezpečen
ství uhoření, utonutí atd.
Jsme povinni v těchto okolnostech dokonalou lítost
vzbudíti, poněvadž se může státi, že v krátkém oka—
mžiku budeme státi před soudnou stolicí Páně. A byli
bychom na věky zavržení, kdybychom nepoužili
všeho, abychom spasení dosáhli. Když tedy není možno
se zpovídati, stačí k dosažení-odpuštění hříchů vzbu
diti dokonalou lítost. To jest jediný prostředek, abychom
odpuštění došli.
Ad 2. Svátosti živých jsou: biřmování, svátost
oltářní, poslední pomazání, svěcení kněžstva a stav
manželský. Chceme-lí tyto svátosti hodně přijati, máme
:býti ve stavu posvěcnjící milosti Boží. Kdo má těžký
hřích, musí se z něho před přijetím těchto svátostí
vyzpovídati. Není-li to však možno, má vzbuditi do
kónalou lítost, neboť tato jest v takovémto případě

jediným prostředkem, aby dosáhl odpuštění těžkých
hříchů.

Ale jest radno ijindy vzbuditi dokonalou lítost.
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666. Kdy je velmi radno, vzbudili Iitost dokonalou?
Vzbudz'ti lítost dokonalou, je velmi radno, když jsme
se dopustili těžkého hříchu a nemůžeme hned se zpoví

dati, velmi prospěsno je, ozbuzooati ji každý večer,
než jdeme spat.
fřest velmi radno, t. j. není to rozkaz, ale přece
velmi prospívá dokonalou lítost vzbuditi, když jsme
se dopustili těžkého hříchu a nemůžeme se zpovídati.
Nejlepším prostředkem zbavenu býti těžkého hříchu,
jest ovšem sv. zpověď. Nemůžeme-li se však hned
zpovídati, jest velmi radno hned dokonalou lítost
vzbuditi — ježto můžeme každé chvíle zemříti — kdo
však vzbudil lítost dokonalou, tomu se ibez sv. zpo
vědi, jak víme, hříchy odpouštějí.
Vedle toho nemáme ve stavu těžkého hříchu také
proto zůstati, poněvadž v takovém stavu nemůžeme
pro nebe získati žádných zásluh.
Velmi prospěšno jest, vzbuzovati dokonalou lítost
každý večer, poněvadž nevíme, zda nebudeme nena
dále ve spánku smrtí překvapeni. Důležito pak jest
to i proto, že dokonalá lítost očišťuje duši, Bohu mi
lejší činí, a čím častěji ji vzbuzujeme, tím snáze budeme
ji moci tehda vzbuditi, když jsme povinni tak učiniti.

667. Kdy je lítost nedokonalá?
Lítost je nedokonalá, když hříchu litujeme ž nedo
konale lásky k Bohu,protože jsme jim totiž nebeztratili
a pekla, jakož zjiných trestů zasloužili, nebo že hrích
ve světle 'oíry velzce ošklivým se ukazuje.

Nedokonalá lítost pochází z ba'žně pred Bohem a
před jeho tresty. Dítky, které mají malou lásku k ro
dičům svým, poslouchají jich jen proto, aby nebyly
trestány, aneb, aby slíbenou odměnu obdržely; a když
chybily, litují hlavně proto chyby své, že se bojí
trestu, aneb že je mrzí ztráta slíbené odměny. Po
dobně jednají i lidé k Pánu Bohu. Kdo tedy lituje
hříchů, žejimi nebe ztratil a peklo zasloužil, ma' lítost
nedokonalou, protože pohnutka k ní je nedokonalá.
668. Čeho nabýváme lítosti nedokonalou?
Lítostí nedokonalou nabýoa'me odpuštění hříchů, při
jímáme-li zároven svátost poka'ní.
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Dokonalon lítostí nabýváme již před sv. zpovědí od—
puštění hříchů. Azedokomzlá lítost musí býti spojena
se sv. zpovědí, abychom nabyli odpuštění. Před svatou
zpovědí není, tedy potřebí vzbuditi lítost dokonalou,
ale máme se snažiti, abychom ji vzbudili, poněvadž
nám více prospívá a Bohu jest milejší.

669. Kdy musíme při svátosti pokání vzbudíti lítost?
Při svátostí po/zánz' musíme vzbudz'tz' lítost před zpo—
vědí neb alespoň před rozhřešenz'm.

Kdyby někdo opomenul po zpytování svědomí vzbu—
diti lítost a neučinil toho ani při sv. zpovědi před
rozhřešením, nedošel by odpuštění, neboť lítost jest
podstatnou částí svátosti pokání, a nemůže ničím na
hrazena býti. Bez lítosti není odpuštění!

. Co musí s lítosti nezbytně býti spojeno?
S lítostí musí nezbytně býti spojeno opravdovépřed—
sevzetz', protože

možná.

bez předsevzetí

skutečná tz'tost je ne—

Kdo hříchu opravdově si oškliví a je mu líto, že
Pána Boha urazil, ten jistě si též umz'nz', že vícekrát
nechce lzřešz'tz'; a kdo nemá toho úmyslu, čili předse—
vzetí, ncmá ani pravé lítosti. Proto s pravou lítostí
vždy jest spojeno opravdove' předsevzetí.

C) O opravdovém předsevzetí.
Přechod: K hodnému přijetí svátosti pokání náleží, jak jsme
slyšeli (639), pět c'a'stz'.Dvě z nich jsme již probrali, nyní při
cházíme ku částce třetí.- k opravdovému předsevzetí. — Když

marnotratný syn pocítil bolest a ošklivost nad svými hříchy,
nežli jich litoval, vzchopíl se a umínil si: » Vstanzt, a půjdu
k otci svemu/c Podobně musí učiniti každý hříšník, chce-li
dosáhnouti odpuštění hříchů. Musí lítost spojiti : opravdovým

předsevzetz'm: nikdy více nehřešiti.

67. Co jest opravdové předsevzetí?
Opravdové předsevzetí jest upřímná vůle, život svůj
polepšitz' á nikdy už nelzřešz'tz'.

Předsevzetz' odvozuje se od slova předsevzz'tz',to jest,
umíniti si, ustanoviti se, že něco určitého vykonárne.
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Na př.: dnes se naučím své úloze; zítra navštívím svého
nemocného přítele. Předsevzetí jest tedy něco více,
než co nám značí slovo: přání. Předsevzetí, upřímná
vůle, snaha, hříchů zanechati a se polepšití. Hříšník
musí si tedy umíniti: »Teď se polepším a nebudu již
nikdy hřešitic (nedopustím se těžkých hříchů). Marno
tratný sýn neřekl: »Rád bych šel k otci,: nýbrž:
»Vstanu, a půjdu k otci,: a opravdu též šel. Zacheus
při svém obrácení pravil k Pánu Ježíši: »Aj Pane,
polovici statku sve'ho dávám chudým, a oklamal-li jsem
koho v čem, navracuji to čtverna'sob.: Slova tato byla
opravdově míněna, což vyplývá i 2 odpovědi Ježíšovy:
»Dnes stalo se spasení domu tomuto; nebo přišel Syn
člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.:

672. Co sobě musi uminiti, kdo činí opravdové předsevzetí?
Kdo činí opravdove' předsevzetí, musí sobě umíniti:

[Qi—l

. že se bude varovati alespon všech těžkých hříchův a
každé dobrovolne' blízké příležitosti k nim ,'
. že bude zlým náklonnostem a pokušením ke hříchu
statečně odpírati a k zachování milosti potřebnýchpro

středkův užívati;

. že odpustí ze srdce svým nepřátelům a všem, kdož mu
ublížilz';
že cizí statek, seč bude. navrátí, a že napraví dane'

:POJ

pohoršení iškodu, kterou bližnímu na jeho cti, na čas
ných jeho statcích anebo jinak způsobil;
01

. že bude bedlivě konati všecky povinnosti stavu sve'ho.
Ad 1. Těžkých hříchů nemůžeme se uvarovatí jen
pomocí milosti Boží. Kdo by se nesnažil třeba jen
jediného těžkého hříchu se varovati, neměl by opravdový
úmysl se polepšiti, anemohl by odpuštění hříchů do
sáhnouti.
() blízké příležitosti k hříchu viz ot. 674.
Ad 2. Zlé žádostí, jakožto následky hříchu prvot
ného čili dědičného vznikají v nás i po křtu sv.; po—
vstávají-li v nás časteji, stává se z nich náklonnost ke
hříchu. Tak na př. se říká: Ten neb onen má ná
klonnost k nestřídmosti, k mlsání, ke karbanu atd.
Pokušením pak vyrozumíváme dráždění, svádění čili
ponoukání ke hříchu. Pokušení pochází ze světa, od
d'ábla a z těla. (Modlíme se: »Tělo, svět, ďábla pře

máhám.-)
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Zlým náklonnostem a pokušením ke hříchu máme
statečně odpírati a to hned z počátku, neboť když se
náklonnost v srdci člověka zakořenila, upevnila, pak
bývá velmi těžko jí odpírati.
Žádná ') 'náklonnost k zlému není v srdci našem tak za
kořeněna, abychom jí s milostí Boží nemohli odložiti, když
opravdu chceme. Jeden starý voják byl tolik oddán klení, že
za každým :slovem pronášel kletbu. I prosil kdysi u brány
města známého pána za podporu. Pán však, znaje jeho ošklivý
zvyk. krátce jej odbyl řka: »Tomu, kdo kleje, almužny nedávám.<
»Ach, pane,: odpověděl voják, ,jak rád bych se tohoto zlého
zvyku zbavil, však nemohu.: I řekl mu pán: »Zkus to jednou
opravdu; hle, tento zlatý peníz ti dám, jestliže dnes až do
večera nezakleješ.- Voják přislíbil. I musil jíti s pánem, který
jej vedl okolo rozličných kasáren. Tu pokřikovali na něho
mnozí známí &kamarádi, posmívali se mu a tak jej ke hněvu
a klení dráždil'i. Ale muž ten zůstal jako němý až do večera.
Večer dal mu pán slíbený peníz a přislíbil i další podporu,
zůstane-li věren svému předsevzetí a polepší se. Vojín se
skutečně přemáhal, z počátku ovšem jen proto, že měl slíbenou
odměnu, až se opravdu polepšil. Jestliže již pouhý pohled na
zlatý peníz dodal vojínu, klení navyklému, tolik síly, aby pře
mohl návyk, jejž sám měl z počátku za nepřemožitelný, jak
mnohem více má nás osilovati pomýšlení a vzpomínka na
blaženost věčnou, již B h slibuje těm, kteří náklonnosti zlé
přemáhají a hříchu odpírají.>

Potřebné prostředky k zachování milosti jsou zvláště
ony, jež nám udává zpovědník Promluvím o nich za
okamžik. (Ot. 3675
Ad 3. Nepřátelům a všem odpustitz', t, j. máme si
umíniti, že ze srdce svého závist proti nim vymýtíme,
že s nimi budeme opět mluviti, vše dobré jim přáti
a za ně se modlíti budeme, a kdyby toho potřeba
žádala, že jim i dobrodiní prokážeme. Zvláště máme
si umíniti, že jim obvyklé známky přátelství neode
přeme, jako: že je pozdravíme, na pozdrav jejich od
povíme atd. Viz 5. prosbu otčenáše ot. 297. »Odpu
stz'te-lz' lidem Izřz'c/zyjejich, adpustz'f i vám Otec váš
nebeský hříchy vaše.: (Mat. 6, 24.)

Ad 4. Cizí majetek jest ten, který ne nám, ale
jinému náleží. Kdo tedy cizí majetek má, — ať jej
vzal, nebo nalezl, nebo se vypůjčil, nebo podvodem
nabyl — musí jej, seč jest, t.j. dle možnosti navrátiti.
Nemá-li ho již, má si snažiti, co možná nejdříve jej
získati a vrátitifl) — Marnotratrzý 33/71chtěl škodu
[) V. Macek p. 122.
*) Viz 7. přikázání Boží.
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otci učiněnou nahraditi tím, že chtěl býti služebníkem
jeho. — Zacheus u jericha řekl: »Pane, oklamal-lí
jsem hoho v čem, náhradím čtvernásob.< (Luk. l, 9.)
Pohors'ení bližnímu dává, kdo mu vlastní vinou
slovem anebo skutkem zavdává příležitost ke hříchu
nebo jej snad i úmyslně ke hříchu svádí. 1) Kdo ně
koho svedl ke lži, podvodu, nemravnosti a p., ať mu
poví, že to jest zlé, a napomene jej, aby se z toho
vyzpovídal a nikdy již toho nečinil.
Škodu učiněnou bližnímu na jeho ctí, na př. po
mluvou, na cti utrháním a pod., musíme napravitifá)
Kdo by škody učiněné bližnímu napraviti nechtěl, ač
by mohl, ten vlastně hříchů svých nelituje, není kající
a nemůže dojíti odpuštění.
Ad 5. Váš stav jest, že jste žáci. Co se vám od
vašich učitelů ukládá, jsou povinnosti vašeho stavu. “)
Na bedlivém plnění povinností záleží vaše budoucnost
zde i na věčnosti. Kdo plní povinnosti své v mládí
a tomu uvykl, bude je konati, i když dospěl a tak
stane se z něho řádný člověk. Kdo však již v mládí

neplní svých povinností, nebude hodný, Bohu ilidem
milý, a proto také nebude z něho nikdy řádný a
šťastný člověk.

673. Jaké musi učiniti předsevzetí, kdo se jenom ze hříchů
všedních zpovídá?
Kdo se jenom ze hříchů všedních zpovídá, musí učí—
nztz' předsevzetí, že se alespoň jednoho z nich už ne
dopustí neb alespon vynasnaží, by počet jz'ch umenšzl.

Kdo z těžkých hříchů se vyznává, musí též všech
litovati a'umínití si, že se žádne'ho již nechce dopustiti.
Kdo však jen z hříchů všedních se zpovídá, dostačí,
když si umíní, že se chce aspon jednoho z nich pro
budoucnost vyvarovatí. A to proto, že nelze nám si
umíniti, že se vůbec všech lehkých hříchů vystříháme:
Jsme vůbec k hříchu nakloněni. a písmo sv. samo dí:
»! spravedlivý sedmkrát za den klesne; t. j. dopustí
se často lehkého hříchu.
') Viz 5. přikázání Boží, ot. 429.
") Viz 8. přikázání Boží ot. 458.
8) Viz ot. 643, ad 3.

„
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674. Co rozumime blízkou příležitosti ke hřichu?
blízkou příležitostí ke hříchu rozumíme osobu, spo—
lečnost, místo a vůbec všecko, čím upadáme do velíke'ho
nebezpečenství zhřešítz'.

Rozeznáváme příležitost ke hříchu blízkou & vzdá
lenou. Blízkou sluje ona, která ke hříchu velmi svádí,
tak že můžeme s jistotou předvídati, že se člověk,
když se u ní nalezá, spíše hříchu dopustí, než ne.
Osoby, místa, společnosti, hry, zábavy, obrazy, knihy,
noviny a pod., které po každé neb obyčejně nás ke
hříchu svedly, jsou blízkou příležitostí ke hříchu.
Opilci jest blízkou příležitostí ke hříchu hospoda ipe
níze.
Od blízke' příležitosti rozeznává se příležitost vzdá—
lená, v níž člověk jsa postaven, pravděpodobně hříchu
se nedopustí. Člověku střídmému hospoda jest vzdá
lenou příležitostí k hříchu. On pouze zapudí v ní
žízeň, a více nad míru nepije.
Vzdálených příležitostí ke hříchu se varovati, není
naší povinností. a nebylo by též možno všechněch
vůbec se vystříhati.
Avšak dobrovolných blízkých příležitostí musíme se
varovati, nechceme-li hříchu se dopustiti.
jako chrání se člověk jedovaté byliny, houby neb
jedovatého zvířete, tak musí se chrániti takových
osob, míst a věcí, které duši do nebezpečí těžkého
hříchu uvádějí. Lékař, aby zachránil život tělesný,
odnímá nemocnému ruku, nohu a nemocný snáší to
trpělivě, věda, že jen tím způsobem může býti na živu
zachován. Abychom ušli smrti věčné, nemáme rádi
podobnou oběť přinésti? Sám Pán Ježíš volá k nám:
»Pohoršuje-lz' tě ruka tvá -neb noha tvá, utni jí a vrz
od sebe: le'pe jest tobě vjítz' do života mdle'mu nebo
kulháve'mu, než dvě ruce, nebo dve“ nohy majícímu
uvrženu býti do věčného ohne'.: (Mat. 18, &)

.675 Které jsou hlavni prostředky, jichž máme k zachování

milosti užívati?

Hlavní prostředky, jichž máme k zachování milostí
užívati, jsou: modlitba a rozjímání o pravdách věčných,
vzpomínání na přítomnost Boží, častější příjímání
svatých svátostí, poslouchání slova Božího, čtení dobrých
knih a podobné.
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Kdo chce jistého cíle dosáhnouti, musí užívati k tomu
vhodných prostředků. Nemocný, chce—li zdráv býti,
musí užívati předepsaných léků, člověk k zachování
milosti: modlitby .
Zkušenost učí, že dospělý křesťan padá do hříchů
víc a více, jakmile přestane se modliti. Kdo se Pána
Boha spouští v modlitbě, toho i Bůh opouští a ne
dává mu milosti. 1) -— Rozjímání. 9)
Vzpomínání na přítomnost Boží. Co byste se styděly
činiti před lidmi, tím více máte se styděti, činiti to
před Bohem. Právě proto mnohé dítky často hřeší
vají, že na přítomnost Boží často zapomínají. Častější
pře/zmám' sva/ých svátoktz'. Zvláště svátosti pokání a
nejsvětější svátosti oltářní. 3) Kdybyste tak byly ne
šťastny a těžce hřešily, nikdy dlouho s přijetím svátostí

těch neodkládejte.
Poslouchání slova Boží/10.4) Kdo Pána Boha a jeho
sv. vůli ani dobře nezná, jak by ji mohl plniti? —
Čtení dobrých knih.-") Círn více těchto prostředků
budete užívati, tím spíše zachováte si milost Boží.

D) O zpovědi.
Přechod: Když kajicník svědomí bedlivě vyzpytoval, vzbudil
lítost a opravdové předsevzetí učinil, — nedosáhl tím ještě
odpuštění hříchů. Jest potřebí, aby se i ze hříchů oyzpooídal
Marnotratný syn vyznal „reotci svému z poklesků spáchaných.
Padl před ním na kolena a zvolal: »Otče, :zř'lueszl
;sem pot:
nebi a před tebou.:
Přiznání se k vině žádal Bůh již na Adamov: v ráji, a na
synu jeho Kainow. Aloižz'šooz'pak nařídil: »Mluo !: J'yllZŽm
ura
elxbým: Muž nebo žena, když by .ro dopuxtz'lz ne;/akeho hříchu
btere'š „re přzlzázz'oajz' lidem, a :krze nedbanlwoJ—lpl 'exloupz'lz bj

přikázání líoxpodinow a proof/lili by .ve, tedy vyznají lzřz'e/zmůj. .=
(4. Mojž 5. 6—7) »Kdo kryje hříchy we', neoJ—tojz'.ale kdo za
'íiyzmí a opuytz', mí./Ulfd'enflw do;a'e.- (Přísl. 28, 13.) Tak vyznal

vinu svou král David, když zvolal: oZ/zřešz'ljsem protz' Hoxpodz'nn<
Lotr na kříži: »My zaj"7.rte.rpraoedlwe' trpíme. : —

Podobně musí učiniti i kajicník.
“\ Viz
7)
Ot. d2alši o modlitbě ot

“) Viz o2t.3638 a 619.

“ Viz ot. Ě492.
5.)Viz ot. '633 a 352.

258.
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676. Co je zpověď?

Zpověďje zkroušene'vyznání spáchaných hříchů knězi
ke zpovídání zplnomocněne'mu, bychom od něho roz
hřešení dostali.

Zpověď jest vyznání, t. j. hříšník vyznává hříchy,
t. j. říká, které hříchy spáchal. Vyznání toto jest
zkroušene', když je spojujeme s upřímnou lítostí nad
hříchy a opravdovým předsevzetím polepšiti se. Vy
znání musí býti zkroušene', poněvadž bez lítosti není
odpuštění hříchů.
Při zpovědi konáme zkroušene' vyznání spáchaných
hříchů, t. j těch, kterých jsme se skutečně dopustili,
a nikoli hříchů, jichž jiní lidé se dopustili. —
Vyznání hříchů musíme učiniti knězi ke zpovídánz
zplnomocněne'mu, t. j. takovému. který má od biskupa
moc a právo zpovídati. Takový kněz sluje zpovědník.
Kdyby se tedy hříšník vyznal ze hříchů svých před
někým jiným, na př. před otcem, matkou, soudcem atd.,
nebylo by takové vyznání hříchů zpovědí.
Konečně praví se v katechismu, že činíme vyznání,
abychom od kněze rozhřešení a'ostalz'. Kdyby na př.
dítě ve škole se katechetovi vyznalo, že učinilo něco
zlého; nebo kdyby někdo některému knězi hříchy
své vyjevil, jen aby od něho uslyšel radu a útěchu,—
nebyla by to zpověď. Při vyznání hříchů musíme míti
úmysl dosáhnouti odpuštění hříchů svých, a jedině,
kdo se s tímto úmyslem z hříchů vyznává, ten se
zpovídá.

3677. Proč se musime ze hříchů svých zpovidati?
Musíme se ze hříchů svych zpovídatz, protože svátost
pokání je take' soudem a knez jenom skrze zpověď
věděti může, z ceho nás má soudit: a má-lí nám hříchy
odpustztz czlí zadržen.
Zpověď 1)jest k odpuštění hříchů potřebna 2 nařízení
Božího. Neboť Pán Ježíš udělil apoštolům moc hříchy
odpouštěti neb zadržovati, řka jim: »Kterýmž odpustíte
hříchy, odpouští/í se jim, a kterýmž zadržíte, zadržání
jsou !: (Jan 20, 23.) Moc tuto neměli však apoštolové
vykonávati dle libovůle, nýbrž dle spravedlnosti. Oni
') Dr. Ant. Podlaha, p. 544.
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měli dříve posouditi, zdali hříšník hoden jest rozhřešení,
aneb zdali se mu mají hříchy zadržeti, t. j. neodpustiti.
Apoštolové při posuzování hříchů měli si počínati
jako soudcove'.Ale soudce není s to aby pronesl platný
a spravedlivý rozsudek, uezna'--lz čzuu a povahy jeho
(velikost hříchů, okolnosti přitěžující neb polehčující,
počet hříchů, návyk. příležitosti blízké a vzdálené,
nutné neb dobrovolné, hříchy nedokonané neb do
konané, ochotu k náhradě a polepšení a p.) Avšak
k poznání všeho toho nemohli apoštolové a jejich
nástupcové jinak přijíti leč tím, že se jim hříšník
z hříchů svých úplně vyznal. Týmiž slovy tedy, kte—
rými Kristus ustanovil apoštoly za soudce hříšníků,
ustanovil také zpověď
Zpovědník mimo úřad soudcovský zastává při sv.
zpovědi též úřad učitele a lékaře. jako učitel má nás
v pochybnostech, zda to Čl ono jednání naše je hříšné
čili nic. poučili. Aby tak učiniti mohl, máme s ním své
pochybnosti sděliti. Nemůže toho tedy učiniti bez
naší zpovědi. —
Lékař udává nemocným prostředky. jak by jich
rány se zahojily a oni se uzdravili. Aby tak učiniti
mohl, musí nemocní své neduhy mu vyjeviti. Izpo
vědník nám udává prostředky, jak bychom se pro bu
doucnost hříchů uvarovali, udává nám léky proti našim
hříšným navyklostem Aby tak mohl učiniti, musíme
mu své neduhy, t. j. hříchy vyznati. —
Zpovědník tedy zastává tři úřady: úřad učitele, lékaře
a soudce. Ovšem nejhlavnější jest ur'ad soudce, jehož
mocí dává kněz těm, kteří toho zasloužili, rozhřešení
a vyměřuje přiměřený trest, t. j. dostz'učz'něm'.Z toho.

zajisté je patrno, že zpověď jest nutná podmínka toho,
aby kněz tento svůj trojí

úřad mohl vykonávati.

——

Věřící také vskutku již za dob apoštolských z hříchů
se vyznávali, či zpovídali. Vysvítá to z Písma sv., jež
praví: »Mnozz'z věřz'czckpřicházeli, vyzuávajz'ce (: sou
kromě, pouze sv. apoštolům) a oz
namujz'ce(— veřejně) 1)
skutky (zlé) svoje- (Skut. ap. 19, 18), jakož ize slov
sv. apoštola ,'7ana. »Vyzna'me-lz' lzřzchy sve', veruý jest
') V prvých dobách křesťanských byla zpověď nejen soukromá,
nýbrž často také, zvláště když se jednalo o nápravu daného pohor
šení, veřejna', ač soukromá vždy předcházela. Poněvadž veřejnou
zpovědí mnozí od pokání byli odstrašováni, byla znenáhla odstraněna.
Nepatřilať k podstatě pokání, nýbrž ke kázni církevní.
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Bůh a spravedlivý. aby nám odpustil hříchy naše a
očistil nás od všeliké nepravostz'.- (I Jan 1. 9.)
I v tradici máme neklamná svědectví, že křesťané
vždy se z hříchů zpovídali. ')
Protestant Leibnz'ts o zpovědi se vyjádřil takto: »V pravdě,
jestli co krásného a chvály hodného v křesťanském náboženství,
jest to ustanovení sv. zpovědi, jemuž i Číňané i Japonci se obdi
vují; neboť nutnOst zpovídati se, odstrašuje mnohé od hříchů a
padlým veliké útěchy poskytuje. . . Rada (moudrého a nábožného
zpovědníkal prospívá k ovládání náklonnosti, k scznání chyb,
vystříhání se příležitosti ke hříchem, k navrácení odcizeného a
napravení škody, k vyvrácení pochybnosti, k potěše ducha sklí
čeného, k odstranění neb umenšení všeho zla duševního. A když
na světě nelze nic lepšího nalézti nad přítele, jak důležit bude
on pro nás, když neporušitelnou svatosti božské svátosti
k věrnosti (mlčelivosti) a k přispění zavázán jest?
Nebylo tedy opravenim (reformaci), nýbrž zkomolením kře
sťanství, když Kalvín a Zwingli zpověď odstranili. Pod pláštíkem
>čistého evanoeliaw zvítězila zlá, lidská přirozenost, kteréž se
vyznání hřích protivi, nad skutečným evangeliem. Luther
kolísal se v této otázce semo tamo asem haní »falešné pokání
papežencův.c Potom zase (a to i po odpadnutí svém od církve)
píše: »Pruvou cestou k zbavení se hříchů a pravý k tomu
způsob, kromě něhož jiného není, jest velebná, milostmi bohatá
sv. svátost pokání, kterou Bůh k útěše všem hříšníkům dal.
A jindy: »Tajné zpovědi sobě vážím jako panenství a čistoty,
jestiť to velmi vzácná, spasitelná věc. A všechněm křesťanům
by mělo býti líto, kdyby tajné zpovědi nebylo, imají všichni
za to děkovati, že nám jest dovolena a dána.: A pak zase ve
Šmalkaldských článcích, tedy v symbolickém spise Lutheránův
praví : »Proto že absoluce nebo moc klíčův také jest pomůckou
a útěchou proti hříchu a špatnému svědomí, v evangeliu od
Krista ustanovenou, nemá zpověď nebo absoluce nikterak
odstraněna býti z církve. Vyznávání hříchů však má býti
každému na vůli ponecháno, každému jest volno, co říci chce
a co říci nechce.-r Tím však oloupil Luther pokání od Krista
ustanovené z větší části o jeho význam. Neboť jakmile jest
na vůli každému ponecháno hříchy své vyznati, z nich se
zpovídati nebo je zamlčeti, kdo pak se bude vůbec zpovídati?
A vskutku také k tomu došlo, že zpověď, z protestantismu
takřka vymizela. Jen tu a tam snaží se pastor věřícího směru
své koníirmandy přidržeti ku zpovědi, jež aspoň poněkud toho
jména zasluhuje. Ale ve svátost pokání protestanté již nevěří;
a byt v ní i věřili, neměli by jí přece, poněvadž jejich kaza
telům chybí jak kněžské důstojcnství, tak i zplnomocnění od
církve, jež vedle svědectví kněžského k platnému rozhřešení
se požaduje. Oni sice rádi mluvívají o moci klíčův, ale v pravdě
jí nemají. Oni nemohou- hříšníku nebe otevříti; oni mohou na
nejvýš prohlásiti, že hříšník dokonalou lltOStÍ sobě samému

') Apologetický důkaz proveden v Abbé de Ségur: »Krátké
a důvěrné odpovědí k nejrozšířenějším námitkám proti katolickému
náboženství: zpracováno od autora tohoto spisu, p. 101.
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nebesa otevřel. Toto prohlášení může však rovněž tak každý
jiný člověk učiniti a nejen pastor. ')

678. laká musi býti zpověď?
Zpověď musí býti :
NH

úplná,“
upřímná.

Obě vlastnosti se nám v následujícím vysvětlují:

679. Kdy je zpověď úplná?
Zpověď jest úplná, když se zpovz'dámt' alespoň ze
hříchů těžkých, které jsme poznali, z z jty'zch počtu a
těch okolností, ze kterých jsme povinm se zpovídatz'.

Tři podmínky jest vyplniti, aby zpověď byla úplná:
1. Musíme se zpovídati alespoň ze všech těžkých
hříchů, na které jsme se po bedlivém zpytování
svědomí upamatovali l\d0 by těžký hřích zúmyslně
zamlčel, z něho se nevyzpovídal, jeho zpověď jest
neúplná a proto i neplatná.
Když je ve dveřích více zámků, nootevrou se dvéře,
kdyby jen jediný zámek zůstal uzavřen. Tak jest
ipři sv. zpovědi s těžkými hříchy. Hříšníku se brána
milosti Boží neotevře, když by se ze všech těžkých
hříchů, na něž se upamatoval, nevyzpovídal.
2. Při sv. zpovědi musíme udati i počet těžkých
hříchů. Jestli jsme se na jich počet nemohli určitě
upamatovati, máme aspoň přibližně jich počet udati,
a to z toho důvodu, že hříchy těžké, pakli jsme se ze
všech i dle počtu nevyznali — nemohou odpuštěny býti.
Kdyby někdo nebyl po deset neděl přítomen mši sv. 3 pak
se zpovídal; »Obmeškal jsem v neděli svou vlastní vinou
mši svatou, domníval by se zpovědník, že se tak stalo
jen jednou. Následck toho by byl, že by se z oněch devíti
hříchu vlastně nevyzpovídal Proto zpověď jeho byla by ne
úplná a neplatná

3. Musíme udati z' okolnosti těžkých hříchů, tedy:
místo, osoby, čas, příčinu, prostředky atd, za nichž
hřích těžký spáchán byl.
') Viz ot. 635.
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680. 'Ze kterých okolnosti jsme povinni se zpovídati?
Povinnz' jsme se zpovídatí alespoň z těch okolností,

které:

druh hříchu proměnu/í,“
. hřích jinak všední v těžký mění.

N!“

Není třeba všech okolností ve sv. zpovědi uváděti,
na př. nesmíme nikdy udati jméno toho, s kým jsme
hřích spáchali, aneb vypravovati bez potřeby, co by
bližnímu mohlo škoditi. Ale máme jen udati ony
okolností, 1. které druh hříchů proměnu/"í tak, že těžký
hřích proti jednomu přikázání, stává se okolnostmi
též hříchem proti jinému přikázání._') Kdo křivě
přísahá, hřeší proti druhému přikázání; činí-li to za
tím účelem, aby bližního poškodil na jeho majetku,
hřeší tím zároveň proti sedmému přikázání.
2. Nutno udati okolnosti, které hřích jz'nah všední
v těžký mění. Na př Lež jest všední hřích; avšak kdyby
jí někdo bližnímu těžce ublížil, mění ji tato okolnost
v hřích těžký. Vzíti doma ovoce, kousek cukru a p. jest
lehký hřích; ale vzíti rodičům peníze a dokonce snad
větší částku peněz, jest zajisté těžkým hříchem. Proto
nestačí jen se vyznati: »jájsem kradl,c nýbrž potřebí
též pověděti, co kdo kradl. Cena věci ukradené, tato
okolnost, hřích lehký činí těžkým a podob.
68I. Jsme li povinni také ze všedních hříchů se zpovídati?

Nejsme povinni, ze všedních hříchů se zpovídati, ale
jest to velice radno a učitečno.
Ze všedních hříchů není třeba se zpovídati, poněvadž
jimi neztrácíme posvěcující milost Boží a hříchy všední
mohou nám býti odpuštěny, když vzbudíme nad nimi
upřímnoulítostadobré skutky konáme, jako: almužnu,
půst, když nábožně jsme přítomni mši sv. a p. Ale
jest velz'ce radno z nich se zpovídati, poněvadž se
může často státi, že hřích, kterého jsme se dopustili,
jest těžký a my jej pokládáme za lehký. Proto je
radno z těch hříchů zvláště se vyznati, o nichž jsme
vpochybnostech, zda jest to hřích těžký nebo lehký.
Jest též velmi nžitečno z hříchů všedních se zpovídati,
.) Viz ot. 644.
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poněvadž máme větší záruku, že nám byly odpuštěny;
Bůh nás též spíše ušetří před časnými tresty a zpovědník
nám poradí, jak bychom i těchto hříchů odložiti mohli
pro budoucnost.

682. Kdy je zpověď upřímná?
Zpověď jest upřímná, když na sebe „ža/ujemeprávě
tak, jak se před Bohem vinnými poznáváme, aniž co
zamlčujeme neb omlouváme.

Upřímným je ten, kdo mluví a jedná tak, jak smýšlí,
kdo má, jak říkáme: »Co na srdci. to na jazyku.: Ve
sv. zpovědi je tedy upřímný, kdo nic nezamlčnje, t.j.
žádného hříchu ani okolností jeho netají, a spolu hříchů
neomlouvá, t. j. nečiní je lehčími, než skutečně jsou,
vinu na jiné nesvádí a podob.
Kdo hříchy své omlouvá, má zajisté úmysl. aby zpo
vědník nepoznal, jak jsou těžké; není upřímný.
jeden kníže přišel na galcje (loď, na níž pracovali odsouzení
zločinci) a viděl, jak tu zločinci těžkými okovy sevření, těžce
musí pracovati. I umínil si, že aspoň jednoho propustí, kterýž
by toho byl nejvíce hoden. Proto tázal se jednoho po druhém
na jich provinění. Každý dokládal, že je nevinen, že osočen
zc zášti a pomsty, přišel na ta místa, i prosil úpěnlivě, aby
se kníže nad ním smiloval. Konečně došlo na nejmladšího
vězně. Kníže se ho ptal, čeho se dopustil.> »Vaše Milostigx
odpovídá vězeň, »byl jsem bezbožný chlapec; nechtěl jsem
poslouchati ani otce ani matky, utekl jsem z domu, kradl jsem
a loupil a vedl jsem velmi bídný život; a musil bych dlouho
povídati, abych všecky zločiny své vypověděl. Konečně za
chvátila mě spravedlnost; chci však rád trpěti, čeho jsem
zasloužila: — Tak upřímné vyznání dojalo knížete a vida, že
všickni ostatní mnohem více jsou vinni, pravil s úsměvem:
>Toť bohaprázdný člověk! Co tu s ním v tak ctihodné spole
čnosti? Sejměte mu okovy a vyvedte jej, aby těchto poctivých
lidí ještě nenakazilh I byl hned propuštěn a polepšil se. —
Tak činí i Bůh, když se upřímně z hříchů vyznáme.

683. Kterak se mám ve zpovědi vyjadřovati?
Ve zpovědi se máme vyjadřovali:
1. počestnými slovy;
2. zřetelně a tak hlasitě, by nás slyšel sice zpovědník, ale
neslyšeli okolostojz'cz'.

Máme se počestnými slony vyjadřovati, jak se na
posvátný úkon sv. zpovědi sluší. Proto žádného spro
P. Davídek: Methodický výklad nového katechismu.
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stého slova, jakých lidé hrubí užívají, ve sv. zpovědi
nemáme vysloviti.
Zřetelně. Někdy nerozumívají lidé tomu, co jiný
povídá proto, že se vyjadřuje nejasně, nesrozumitelně
neb neúplně. — Kajicník zpovídá se zřetelně, když
se vyjadřuje jasně a srozumitelně, aby zpovědník dobře
poznati mohl, co si kajicník při tom myslí. Nepostačuje
tedy ku př. říci: hřešil jsem proti 4. a 7. přikázání,
nebo snad zhřešil jsem proti desateru přikázání Božích
a pateru přikázání církevních, neboť z toho by kněz
nepoznal, jakého hříchu se kajicník dopustil. Kajicník
má pověděti: jaké byly myšlenky a jeho žádosti hříšné,
čím se prohřešil proti 4. a 7. přikázání Božímu a p.
Kajicník má mluviti hlasitě. Kdyby zúmyslně tak
tiše mluvil, aby zpovědník těžký hřích přeslechl, byla
by zpověď neúplná.
Nemá však tak hlasitě mluviti, aby jej slyšeli oholo
stojící; poněvadž by je to svádělo k roztržitosti při
modlitbě a poněvadž je to vůbec nepříjemné. Nedo
slýchá-li někdo atd., poprosí zpovědníka, aby ho
v sakristii nebo na jiném místě příhodném vyzpovídal.

684.
K
čemu ngame
zavázáni,
zpovědi
co zaslechli?

když jsme náhodou z cizi

Když jsme náhodou z cizí zpovědi ne'co zaslechli,
jsme zavázáni h nejpřísnější mlčelz'oostz'.

Těžce by hřešil, kdo by zúmyslně naslouchal, z čeho
se bližní jeho vyznává. Když již náhodou něco ze
zpovědi slyšíme, jsme povinni o tom pomlčeti, neboť
bychom tím zlomyslně porušovali tajemství zpovědní.
Nemáme též jiným sdělovati, co nám kněz ve sv.
zpovědi říkal, nebo tím bychom ukazovali nedostatek
úcty a vážnosti ku svátosti pokání.
*685. Co_má uvážiti, kdo by se styděl, upřímně se zpoví

datl?

Kdo by se styděl, upřímně se zpom'datz', má nva'žz'tz':
[QI—l

. že se nestyděl hřešz'tz'před Bohem, jenž všecko vidí;
. že jest le'pe, hříchy sve' zpovědnz'hu tajně v_j/znali, než
ve hříchu nepohojně žz'tz', nešťastně umřz'tz' a při po
sledním soudu proto před celým světem zahanbenn býti!
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3. že zpovědník je pod těžkým hříchem a pod velmí pří
snými časnými i věčnými tresty k mlčelz'vostz'zavázán.
Ad 1. Stává se, že se člověk stydí vyznati při
sv. zpovědi z některého hříchu. Ale tento stud jest
studem falešným. Ukáži vám to příkladem:
V jistém ') klášteře jest zavěšen následující obraz: U zpo
vědnice, kolem níž klečí zástup kajicníků, stoji ďábel. Proti
němu stojí řeholník s rukou vyzdviženou. A dole pod obrazem
napsány byly tyto otázky: »Co tu činíš, ty nepříteli Boha a
lidí?: táže se řeholník. »Vracím zde lidem, co jsem jim dříve
vzal.: »A což jsi jim vzal, ty synu věčných temnostířc zní
druhá otázka mnichova. A pod ní odpověď ducha zlého:
>Vracím jim zde stud. Když chtěli hřešiti, o stydlivost jsem
je oloupil a nyní před zpovědí opět jim stud vracim, aby se
styděli a z hříchů se nevyznali.:

Takovému studu nesmíme se poddati, nýbrž uvážiti,
že, když jsme se nestydětz' hřes'z'tz'před Bohem, který
všecka vidí, nemáme se stydětí z toho se vyznati před
knězem, který je přece člověk jako my.

Vzpomeňme jen, že Bůh jest vševědoucí a zná tedy
všechny naše nejtajnější myšlenky; nejvýš svatý: ne
návidí hřích nade všecko. Nejvýš spravedlivý : zlé trestá
a dobré odměňuje . .. A před tímto Bohem jsme se
nestyděli hřešiti. A nyní bychom se měli před knězem
styděti: z toho se vyznati? Páchati hříchy jest hanbou;
ale není hanbou z nich se vyznati. Vzpomeňme na
velikého světce a církevního učitele sv. Augustina.
V mládí mnoho hřešil; ale když milostí Boží osvícen,
z hříchů se vyznal a svátost pokání přijal, sám napsal
ještě knihu: Vyznání (confessiones), v níž všechny
poklésky mládí svého líčí. A ztratil tím snad, že ce
lému světu takto se vyznal, na své úctě a vážnosti?
Právě naopak. Stal se důvěrným přítelem a vzorem
všech kajících hříšníků.
Ad 2. Uvažme, jak žije ten, kdo ve sv zpovědi
některý hřích zamlčel. jest nepokajný, sám se svojí
sv. zpovědí nespokojený. Kdykoli vzpomene si, neb
je řeč o sv. zpovědi, vždy mu svědomí vyčítá: »Ty's
se neplatné zpovídal.: A když s tímto zamlčeným
hříchem umře, umře jistě nešťastně, při posledním
soudu bude státi na levici, mezi zavrženými. Zde
hřích jeho, jejž tu knězi zatajil, bude oznámen celému
světu; a tak bude přede všemi zahanben. Hanba
') Třebízský: »Pokám'm k spaseníc, p. 45.
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hříšníků nekajících při soudu posledním bude tak
veliká, že volati budou: »Hory padněte na nás, a pa
hrbhově přihryjte nás.: (Luk. 23, 30)
A nyní uvažme, jak je tomu, kdo se upřímně ze
všech hříchů vyznal. Ten zajisté je pokojný, ví, že
byly mu odpuštěny, šťastně umře a o hříchu jeho při
posledním soudu nikdo se nedoví. Státi bude na pra
vici, mezi vyvolenými Božími.
Uvažte nyní sami, co je lepší: Hříchu tajiti, aneb
ze všech upřímně se vyz'nati?
Upřímně dítko jde od sv. zpovědi na duši čisté a
proto i šťastné. cítí úlevu, pokoj a radost. ]ínak jest
však s hříšníkem, který hřích těžký zamlčel. Svědomí
jeho působí mu stálý nepokoj, činí mu výčitky. Proto,
aby výčitky tyto utlumil, vrhá se mnohý ještě více
do rozkoší života ——ale marně. — Kain. — »Hříšnícz'

nemají pokoje.: (Is. 48, 22.)
Ad 3 Zpovědníh je pod těžkým hříchem a pod velmí
přísnými tresty le mlčelivostz'zavázán. Tuto velikou
a svatou povinnost nazýváme zpovědní tajemství. Každý
zpovědník musí býti hotov všecko zlé snášeti, ano
i smrt podstoupiti, nežli aby něco ze sv. zpovědi
prozradil.
Sv. Yan Nepomucký, patron náš, český, býval kanovníkem
v Praze a zpovědníkem královny Zoňe. Král Václav věděl, že
královna často ku sv. zpovědi chodívá. I tázal se .rv. Yana,
z čeho se mu zpovídá. Ale „rv. Yan mlčel. Král mu vyhrožoval,
_daljej trápiti a mučiti, ale nadarmo. Sv. Yan Nepomucký dal
se raději ve Vltavě utopiti, než by ze sv. zpovědi co vyzradil.
Podobně blahoslavený Yan Sarkander. Býval farářem
v Holešově na Moravě a zpovědníkem knížete Lobkovice.
Nekatolicke panstvo chtělo na něm zvěděti, z čeho se mu
kníže Lobkoviczpovídal. Ale bl. Yan Sarkander mlčel. Izavřeli
jej do žaláře, natahovali jej na skřipci, až mu ruce i nohy
2 kloubů vymknuly, pálili jej po kolik hodin, ale marně. Dal
se raději umučiti, než by ze sv. zpovědi byl co zjevil.

686 Zpovidá—Iiso platně, kdo vlastni vinou z některého
hřichu těžkého se nezpovidá?
Kdo vlastní vinou, na příklad: z bázně, z Zichěho
studu nebo proto, že svědomí svěpřílz'š nedbale zpytoval,
z některého hříchu těžkého se nezpovía'á. zpovídá se
neplatně a dopouští se nového těžhěho hříchu.

Vlastní vinou se nezpovídá z těžkého hříchu, kdo
sám zaviňuje čili sám toho jest příčinou, že při zpo—
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vědí z těžkého hříchu se nevyznal. Stává se to, když
vědomě a úmyslně tak činí, a to buď, že se zpověd
níka bojí nebo stydí, anebo že svědomí sve'příliš ne
dbale zpytooal a tak svojí vinou na některý těžký
hřích zapomněl.
Přílíš nedbale by zpytoval svědomí, kdo by na př.
teprve v poslední chvíli před zpovědí několik hříchů
si naspěch připomenul, neb ze zrcadla zpovědního
vyčetl nebo vypsal, aby je ve zpovědnici říci mohl.
aniž by se opravdu rozpomínal, zdali a kterak se
jich dopustil, neb zdali spáchal ještě hříchy jiné.
Proč to nemáme činiti ani z bázně neb z líche'ho
studu, učili jsme se již v předešlé otázce.
Taková zpověď jest neplatna, ba co více: člověk se
jí dopouští nového, těžkého hříchu, který se nazývá

svatokrádežl) Hřích tento jmenuje se svatokrádež,
poněvadž hříšník krade zpovědníku rozhřešení, tudíž
něco svatého.

687. Co musi činiti, kdo vlastni vinou z některého těžkého
hřichu se nezpovidal?
Kdo vlastní mnou z některého těžke'ho hříchu se ne
zpovídaí, musí.
. ze zamlčene'ho hříchu se zpovídati;
. udatz', o kolika zpovědzch hřích ten zam/čel,
. všecky tyto zpovědi, když se z; nich vyznával i zjíných
težkých hříchů, zevrubne opakovatz,
zpovídat: se, kolikm't ve stavu tom přijal nejkvěteýlší
svátost oltářní, a stalo-li se to z' 7) čas velikonoční;
G+. udatz', přijal-lí
ve stavu tomto z'jiné svátostí.
CONu—

1. Kdo chce svatokrádežnou zpověď napraviti, musí
ze zamlčene'ho hříchu se zpovídati, poněvadž dle bož
ského nařízení těžký hřích může jen ve svátosti po

kání býti odpuštěn.
2 Musí udati, 'o kolíku zpovědích vědomě a zúmyslně
onen těžký hřích zamlčel, poněvadž všechny tyto zpo
vědi byly neplatny a svatokrádežny.
3. jest povinen všecky těžké hříchy, z nichž se v oněch
neplatných zpovědích vyznal, ještě jednou vyznati, po
') Viz ot 365 ad 3.
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něvadž všecky ony zpovědi byly neplatny. A že byly
neplatny, nebyl v nich žádný těžký hřích odpuštěn;
proto musí se ze všech ještě jednou vyzpovídati.
4. Každé sv. přijímání po neplatné zpovědi jest
svatokrádežné a proto těžkým hříchem. Z toho patrno,
že'nutno jest ve zpovědi udati, kolikrát v tom stavu
nejsvětější svátost přijal. Rovněž má udati, zda tak
učinil“ v čase velikonočním, poněvadž ten, kdo v čase
velikonočním nehodně přistupuje ke stolu Páně, pře
stupuje též čtvrté církevní přikázání — tedy nového
těžkého hříchu se dopouští.
5. Jest povinen udati, zdali přijal v tomto stavu
ijiné svátosti, na př. svátost biřmování neb svátost
stavu manželského. Neboť všecky svátosti živých (viz
ot. 717.) máme přijímati ve stavu posvěcující milosti
Boží. Kdo tak nečiní, dopouští se nového těžkého
hříchu, z něhož se musí vyznati.
Z toho poznáváte, jak hrozné následky má neplatná,
svatokrádežná zpověď. Proto snažme se, bychom se
platně vždycky zpovídali!
Co má činiti, kdo bez vlastni viny : některého těžkého
hříchu se nezpovídal?
Kdo bez vlastní viny z některého těžhe'ho hříchu se
nezpovz'dal, musí se z něho dodatečně vyznati; radno
jest, aby to učinil ještě před svatým přijímáním, ale
třeba toho není, protože vyhonana' zpověd' byla platná.
Stává se někdy, že hříšník bez vlastní viny nerad
při sv. zpovědi těžký hřích zapomene. V takovém pří
padě zpověď je sice neúplná, ale přece platná, neboť
kajicník měl vůli, chtěl se ze všech hříchů vyznati, a
byl by tak jistě učinil, kdyby se na hřích byl upama—
toval. Ale jest povinen při nejbližší příští zpovědi
z hříchu toho se vyznati. Řekne to as takto: »Při
poslední svaté zpovědi zapomněl jsem bez vlastní
viny z tohoto . .. hříchu se zpovídati.< ]e-li možno,
má ovšem kajicník ještě před sv. přijímáním z hříchu,
na který zapomněl, se vyznati.

i689. Kterak se jmenuje zpověď, ve které se opakuji všecky
nebo několik zpovědi dřivějšich?
Zpověd; ve které se opakují všechy nebo několik zpo
vědí dřívějších, jmenuje se zpověď generální.
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Zpověď generalnz nazývá se jinak všeobecnou,poněvadž
v ní opakujeme minulé zpovědi, čili vyznáváme se ze
všech hříchů, jež jsme bud' od dětinství svého nebo
v několika již zpovědích byli vyznávali. Nazývá se též
zpovědí
života. životní, když opakujeme všecky zpovědi celého

Již v Starém Zákoně zkoumal nábožný král Eze
clzz'a'šminulý život svůj a volal v modlitbě:
»Přzpo
mz'natz'budu tobě, Hospodzne, všecka le'ta svá v hořkosti
duše sve.< Čím více v Novém Zákoně má tak činiti

katolický křesťan?

i690. Kdy je třeba zpovědi generální?
Zpověd'generální jest radno vykonati :

I. když se připravujeme na první svate' přijímání;
2. když vstupujeme do nově/zo stavu,
3. v čas jubilea

nebo mz'ssz";z

4. v nebezpečně nemoci, bychom byli na smrt připraveni.

Radno jest generální zpověď vykonati vůbec. Neboť
ona přináší těm, kteří mají nejistotu, pochybuji o tom,
zda se platně zpovídali, pokojně svědomí a jistotu, že
jejich hříchy jsou jim nyní odpuštěny. Těm pak, kdo
nepochybuji o tom, že by se byli platně zpovídali, a
přece vykonají generální zpověď, přináší ještě větší
mír do srdce. A co je drahocennějšího nad vnitřní
spokojenost? Proto konejme rádi generální zpověď:
1. když se přzpravujeme na první sv. přijímání.
Prvé sv. přijímání jest zajisté velice významné pro
celý život člověka. Jest tedy třeba, abychom k němu
přistoupili co možná nejlépe připraveni. A nejlepší
přípravou k němu jest zajisté generální sv. zpověď.
2. Když vstupujeme do nového stavu, jako manžel
ského, do_řehole, kláštera, do stavu kněžského a p.
Při této příležitosti máme se jaksi rozloučiti se svým
minulým stavem, abychom se nově zvolenému zcela
mohli věnovati. Ku plnění povinností nového stavu
jest nám třeba hojných milosti a k nim zajisté pomáhá
generální zpověď.
3. Viz ot. 711. »Jubileuma ') čili »jubilejní rok:,
jinak také »mz'lostz've'le'toc slove čas, v němž obzvlášť
') Dr. Ant. Podlaha, p. 549.

—664—
slavným způsobem odpustky věřícím se udělují. Roze
znává se jubileum dvojí: 1. pravidelně, jež se opa
kuje vždy po 25 letech a trvá od vánoc do vánoc
plný rok, 2. mimořádné, jež z důležitých příčin na
kratší dobu pro celou církev nebo 'pro jednotlivé
diecése nebo města se prohlašuje.
Již ve Starém Zákoně slaven byl každý padesátý
rok jako jubilejní. Počátek jeho ohlašován byl radost
ným hlasem trub, jež hebrejsky nazývaly se joóel,

odkudž rok ten se jmenoval jubilejní V tomto roce
nesmělo se ani síti ani žíti; všecka prodaná nebo spíše
zastavená pole bývala beze vší náhrady vrácena prvot
nému majetníku, i všichni židovští otroci byli na svo
bodu propuštěni.
V církvi katolické prohlásil nejprve papež Boni—
fác VIII. rok 1300. a každý následující stý rok za
jubilejní, v němž udíleny mají býti plnomocné od
pustky těm, kdo platně se vyzpovídali a předepsané
podmínky vyplnili. Papež Klement VI. nařídil r. 1349,
aby jubileum slaveno bylo každého padesátého roku;
papež Urban V1. určil r. 1389 za jubilejní každý
33. rok (a to na památku, že Pán Ježíš byl 33 léta
stát); papež Pavel II. (1470) konečně každý 25. rok,
což až dosud je v platnosti.
»Missiemic nerozumí se zde hlásání víry nevěřícím
v krajinách zámořských, nýbrž mimořádně několika
denní pobožnosti, které ve farním chrámě konají kněží
(obyčejně řeholní) od duchovního správce k tomu
pozvaní, a jež záleží hlavně v řadě příhodných řečí
k nápravě života povzbuzujících a v přisluhováni
sv. svátostmi.
4. Jest jedna chvíle v životě, kdy má každý generální
zpověď vykonati. A to jest, když se dává v nebezpečné
nemoci zaopatřiti sv. svátostmi. Nic nemůže poslední
okamžik náš na tomto světě tak ulehčiti jako řádně
vykonaná generální zpověď.

692. Jak často jsme povinni se zpovídati?
Povinnz' jsme se zpovz'dati:

alespoň jednou za role;
. kdykoli ?; nebezpečenstw' života jsme si vědomi těžké/zo
hříchu.
Ale i mimo to máme častěji se zpovz'datz.

N!“
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Ad 1. Viz ot. 502., str. 487.
Ad 2. Kdykoli jsme v nebezpečenství života, jako:
v těžké nemoci, nebo před nebezpečnou cestou (ce
stující a vystěhovalci do Ameriky), vojínovč před
bitvou, před operací atd., máme přijati svátost pokání.
Neboť tím stává se člověk klidným, a kdyby byla
vůle Boží, aby zemřel, umírá šťastně, ve stavu milosti
posvěcující.
Proč máme však i častěji se zpovídati, vykládá nám
otázka následující:

i693. Proč se máme častěji zpovidati?
Máme se častěji zpovídati:
1. protože .jest nebezpečno, smíření s Bohem odkládati,
když jsme těžce zhřesili,
2. protože častější zpověď a'usi v milosti posiluje a na'
klonnost ke hříchu seslabuje,
3. protože častějsí zpověď čistotu a utlost svědomí velice
podporuje.
Ad 1. Písmo sv. praví: »Ba'ěte, neboť nevíte, v kterou
hodinu Pa'n při/dec (Mat. 24, 42.) »Ano, přzja'et' Pa'n,
a služebníka, které/zo nalezne nepřipravené/io, zavr/zne,
. a pak bude pláč a skřzpění zubů.: (Mat. 24, 50. 51.)
Kdy voláme lékaře? Snad jen jednou za rok? Zajisté
vždy, kdykoli jsme se těžče, nebezpečně roznemohli.
Podobně i péče naše o spasení duše nám velí, abychom
vždycky přijali svátost pokání, kdykoli jsme se do
pustili těžkého hříchu.
jinoch opomenul z nedbalosti se v roce vyzpovídati. Ríkal
si: »Později se vyzpovídám: za žádnou cenu nechtěl bych bez
sv. zpovědi zemříti.: Najednou těžce onemocněl. Jeho matka
mluvila mu o spáse jeho duše. o knězi, o sv. zpovědi. On však
váhal a opět odkládal. Konečně se rozhodl, že se vyzpovídá,
a přítel jeho ihned spěchá pro kněze. Bylo však pozdě večer,
kněz byl právě k jinému nemocnému volán. A než kněz přišel
)( onomu jinochu, hlo jlŽ pozdě. Skonal v hrozném zoufalství,
bez svátosti pokání.

Kdo z nás může říci, že by jej tak smrt překvapiti
nemohla? Proto jest vždy nebezpečno, se sv. zpovědí
odkládati.
Ad 2. Po třikráte ]) stavěli Israelští chrám Jerusa
') Brynych p. 244.
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lemský. Ponejprv ho stavěl král Šalomoun po sedm let,
pak Zorobabel patnácte let a Herodes Veliký čtyřicet
šest let. A nyní již osmnácte století uplynulo od po
sledního rozboření chrámu, a ačkoliv císař Yulz'a'n
jej stavěti počal, nemohl dílo provésti. A tak nebude
nikdy již vzdělán chrám ]erusalernský.
Kdykoliv Israel příliš hřešil, stihl ho trest Boží,
chrám byl rozbořen. Vyznal-li hříchy, smiloval se Bůh;
chrám se stavěl, ale čím dále, tím déle trvala stavba
chrámu, poněvadž iIsrael odkládal čím dále tím více
5 pokáním. A když konečně ukřižoval Spasitele, a
v hříchu tom zatvrzele trvá, zůstává chrám jeho zpustlým
na věky.
Tak jest i s chrámem Ducha svaté/zo, .: duší lidskou.
Člověk hřešil, poskvrnil, pobořil chrám Ducha sv.,
svou duši. Čím dříve se vyzná z hříchu svého s pravou
lítostí, tím snadněji vzdělá poznovu chrám Boží v nitru
svém. Ano, může dosáhnouti častou svatou zpovědí

takové milosti, že bude chrámem tak pevným, jakým
jest Jerusalem nový, církev katolická, které brány pe—
kelné nikdy nepřemohou. Kdo tedy častěji se zpovídá,
ten posiluje svojí duši. Milost Boží v sobě rozmnožuje
a duše posilněná dovede spíše každou náklonnost
k hříchu přemáhati.
Ad 3. Marie, choť krále Ludvíka XIV., měla útlé
svědomí. Když jedenkráte se dopustila poklesku, pro
který sobě činila trpké výčitky, těšil ji kdosi připo
menutím, že je to pouze hřích všední. »Co na tom,:
řekla, »Bůh jest uražen a to jest pro mé srdce rána

smrtelná.:

Kdo častěji se zpovídá, uvyká duševní čistotě, a pak
i svědomí jeho všední hříchy mu vyčítá. SvědOmí
jeho vždy se ozývá, je útle'. Kdo však sv. zpovědi za
nedbává a hřích na hřích hromadí, ten uvykne hříš
nému svému stavu. Svědomí jeho umlká, neozývá se
ani tehdy, když spáchal těžký hřích, a on páše pak
jej stále. Ze svých hříchů nic sí nedělá, a proto říkáme
o takovém: »Ten člověk nemá žádného svědomí.:
A to jest, jak později uslyšíme, nejhorší a nejnebez—
pečnější stav duše.
Přistupujte rádi ke svaté zpovědi. Zvláště v čase
velikonočním, ve výroční den svého patrona, o svátcích

mariánských atd.
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694. Kterak se vykoná zpověď?
Zpověd' se vykoná takto :
|_

. Kdo se zpovídá, poklekne ve zpovědnici, udělá kříž a

rt k a, :

»Prosím za svate' požehnání, bych se mohl ze hříchů
svých dobře a úplně vyzpovídati.:
»7á bídný hříšník zpovídám a vyznávám se Bohu
všemohoucímu, nejblahoslavenější ]Warii Panně, všem
milým svatým a vám, otěe duchovní, na místě Božím,
že jsem (od své poslední zpovědi, která se stala . . .)
těchto hříchů se dopustil.c
Vyzna'vá hříchy sve'.

. Končí zpověd; vzbuzuje znova žel a lítost modlef'se:
»Bože můj! Těchto a všech svých hříchů srdečně
lituji, protožejsem pro ně spravedlivého trestu zasloužil.
Zelím jich proto, že jsem Tebe, sve'ho nejlaskavějšího
Otce, nejvyšší a lásky nejhodnější dobro urazil. Činím
opravdově předsevzetí, s milostí tvou život svůj polep
šz'ti, blízke' příležitosti ke hříchu se varovati a nikdy
už nehřešítz'.:
»Žádám vás, ctihodný otče, o kněžské rozhřešení a

cm

za spasitelne' pokání.:
.Dává pozor, jake' mu zpovědník dává naučení a
ukládá pokání. Zeptá-li se ho zpovědník na něco, od—
povídá upřímně,“ nerozuměl—lipak sám něčemu dobře
anebo potřebuje-li poučení, otáže se.
01 . Přzjímá zkroušeně rozhřešení, ktere' zpovědník uděluje
slovy: »Rozhřešuji tě ze hříchů tvých ve jménu Otce

í Syna i Ducha sv. Amen; a dělá pří tom kříž.
Řekne-li zpovědník, jak to na mnohých místech bývá.
»Pochválen bud' _*7ez'íšKristus,< odpoví: »Na věky.
Amen.< Pak odchází počestně ze zpovědnice. děkuje

Bohu za přijatou milost, prosí za sílu, by svá předse
vzetí vytrvale prováděl, a vykoná uložene'pokání. Kdyby
snad bylo při někom shledáno, že není hoden rozhřešení,
má se pokorně podrobiti a tím více se vynasnažiti, by
pravým polepšením života rozhřešení hodným se stal.
Kněz, když má zpovídati, béře' na talár štolu Galové barvy &
usedá do zpovědnice. Když pokyne, kajicník se přiblíží, a jestli
hříchy své, aby jich nezapomněl, si poznamenal, pak si je již
napřed pň'praví. U zpovědnice poklekne, neboť kněz mu dá
požehnání, aby se mohl zcela a dobře vyzpovídati. Když jej
zpovědník žehná sv. křížem, udělá. rovněž kříž.
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Pak říká obecnou zpověď: u_jábídný hříšník: atd. a udá, kdy
byl posledně u sv. zpovědi. Na to své hříchy vyznává. Vyznav
se ze všech hříchů uzavírá sv. zpověď slovy: »Bože můj!

Těchto a všech svých atd. \

Potom kněz sám jei poučuje, dotazuje se a na konec uloží
dostiučinění čili pokání. Když kněz pokání uloží, kajicník
pokleká, aby přijal rozhřešení. Při tom má ještě jednou hříchu
svých litovati, a když kněz dává mu rozhřešení a při tom dělá
nad kajicníkem kříž, má se tento rovněž sv. křížem žehnati.
Obdržev rozhřešení, kajicník políbí štolu zpovědníkovu, aby
projevil úctu k úřadu jeho a odchází vykonat uloženého pokání.
Viet/my tyto oóřaafv katecheta ve škole nec/zí bed/toč nacw'čz', aby

svatý tento úkon byl vždy přesně vykonán. -—

E) 0 dostiučinění.
Přechod: l'llarnotratný J_wzbyl hotov jako služebník všecky

těžké práce vykonávati a řijati každý trest, který mu otec
uloží, jen když mu odpustí. ekl: »Nejsem hoden slouti synem
tvým, ale učiň mne nejnižším služebníkem svým.: Byl tedy
ochoten za své hříchy činiti pokání. Podobně musí každý
hříšník hotov býti za své hříchy dostiučiniti. A o tomto dom
učinčm'jest nám ještě jednati.

695
Co
jehož je ke svátosti pokáni
tře I|;ozumimadostiučiněnim,
a
Dostiučz'něm'nz,jehož je ke svátosti pokání třeba,
rozumíme konání kajz'cnýc/z skutků, kteréž ukládá
zpovědm'k.

Každý člověk, stala-li se mu urážka neb-škoda,
žádá zadostiučinění neb náhradu.
Někomu dostiučim'ti znamená: činiti tolik, kolik je
třeba, abychom urážku napravilí; učiniti dosti, až je
s námi zase spokojen, na nás se nehněvá, a od nás
ničeho již nežádá.
Hříšník má Bohu za hříchy své dostiučiniti, znamená :
má Bohu učiniti tolik, kolik je třeba, aby Bůh mu
odpustil., Ale hříchy naše jsou neskončeně veliké
urážky. Clověk za ně dostiučiniti nemůže. Za ně, jak
jsme se učili, dostiučinil Pán Ježíš svou smrtí. Jest
tedy snad zbytečno, abychom my ještě nějaké dosti
učinění konali? Nikoli. My máme ukázati, že se aspoň
snažíme za hříchy dostiučiniti. A co máme konati,
abychom aspoň ukázali dobrou vůli, že jsme ochotni
Bohu dostiučiniti, uloží . . . atd.
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Dostiučiněni k svátosti pokání jest potřebno. Kristus dosti
učiniv dokonale za nás, neučinil tím naše dostiučinění zby—
tečným. Pra/estante' domnívají se, že dostiučiněním naším
umenšuje se cena a působnost dostiučinění Kristova. Avšak
domněnka tato zcela jest bezdůvodna. Neboť Vtškeré dobré
skutky naše nemají ceny své samy sebou, nýbrž právě ze
zásluh Kristových. Kdyby Kristus sám dostiučinění našeho
nežádal, nebyl by mohl sv. Pavel nikdy psáti ke Kolossenským:
»:Vyníse radují z utrpení pro ods a doplňují to, čehožse nedostává
.: utrpení Kristovým, na těle sve'm za jeho tělo,jenž jest církev.:
(1, 24\.

696. Proč se ukládají za hříchy, z nichž jsme se zpovidlali,
kajicné skutky?
Za lzřz'elzyz nichž jsme se zpovídalz', ukládají

se

Izajz'one'skutky, by hříšník.

. za urážku, již učiní! Bolen,alespon nějakou náhradu dal;
CON!—

. vytrpět časne' tresty za hříchy ;
. budoneně byl opatrnějsím a již

tak snadno nekřešíl.

1. Hříšník ma' za urážku, již Bohu učinil, nei/zradu
da'tz', t. j. m'á sám take něco činiti, aby urážku Bohu
učiněnou napravil. Uplně zadostiučinění, jak jsme
pravili, není s to Bohu dáti; to dal za veškeré hříchy
všeho lidstva Kristus Pán, avšak kajicník má ukázati,
že se snaží za své hříchy dostiučiniti. A tím, že
ukazuje svoji_dobrou vůli, stává se účasten dostiuči—
nění Kristova.
]e-li člověk nemocen, musí také sám tolik činiti,
co může, aby se uzdravil. Tak musí léky přijímati,
rozmanitých jídel se varovati, v posteli ležeti atd.'—
jinými slovy: musí sám dle sil svých se přičiniti, aby
léky mu prospěly. Podobně musí i ten, kdo je duševně
(skrze hřích) nemocen, právě tolik činiti, co může,
aby dostiučinění Pánem ježíšem přineseného účasten
se stal. A tím, že koná uložené skutky, přivlastňuje
si zásluhy Pána Ježíše.
2. Ukládají se kajicné skutky, aby hříšník vytrpěl
tresty za hříchy již zde na zemi, a nemusil je pak
trpěti v očistci. V otázce následující se o tom obšír
něji poučujeme. —
3. Lidé bývají často příliš lehkomyslni, a mnozí
hřeší jen proto, že se spoléhají, že se jim snadno
dostane odpuštění ve svátosti pokání. Kdyby tací
hříšníci neměli ničeho za hříchy své činiti, považovali by

je za něco zcela nepatrného a tím spíše by do nich
znovu upadah.
Bůh podobně jedná jako moudrý otec. Ten právě
proto, že dítko miluje, trestá, aby podruhé bylo opa
trnější a nehřešilo Dítky netrestané bývají špatné a
nezvedené, protože snadno a často do chyb svých
znovu upadají, nemajíce, proč by se trestu obávaly.
Moc, ukládati za hříchy kajicné skutky, obdržela církev od
Krista Pána slovy: »Cožholz'vsvážete na zemi, bude svázáno z'na
nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvdzdno z' na nebi.:
(Mat. 18, 18.) Sv. Pavel uložil smilníku Korintskému přísné

pokání. Kázeň týkající se kajících byla v církvi po mnohá
století velice přísná. Účelem přísných trestů, jež církev hří
šníkům ukládala, nebyla vždy a pouze jen náprava pohoršení
veřejně daného, neboť se ukládaly i za tajná provinění: aniž
pouze polepšení hříšníkovo: nýbrž církev vždy chovala pře
svědčení, že přetrpění těchto trestů sám Bůh žádá, poněvadž
jimi se mu zadost činí za urážky hříchy učiněné. Sv. ijrz'an
píše: »Pa'n dlouhým a nepřetržitým dostíučíne'ním usmířen býti mda

697. Co rozumime časnými tresty za hříchy?
Časnýmí tresty za hříchy rozumíme tresty, htere'
nám vytrpčtí jest za naše hříchy bud' zde na zemí nebo
na onom světě v očistci.

Na tomto světě jsou rozmanité časné tresty, jako:
chudoba, nemoc, různé nehody, pronásledování, zá
rmutek atd. Na onom světě v očistci jsou to různé
tresty, o nichž později budeme jednati.
*698.h0_dpoušti-Ii
se spolu s hříchem vždy také trest za
řlch
S hříchem odpouští se síce vždy trest věčný, neod
pouští se však vždy také všechen trest časný.
Ve svátostí křtu sv. odpouštějí se nám všechy hříchy
a také i všechy tresty za ně. Ve svátostí pohání se
nám sice odpouští vždy trest věčný, ale neodpouští
se také všechen trest časný. To dokazuje písmo sv.
i ustavičné učení církve katolické.
Dějiny národa israelského jsou toho dostatečným dokladem.
Na př: Když se vyzvědači vrátili, a lidu zvěstovali: »Země ta
teče v pravdě mlékem a strdí (medem), ale obyvatele má
velmi silné, města převeliká a ohrazením — tu vzkřikl všecken
lid a reptal proti Mojžíšovi a Aronovi, řka: >O, bychom byli
zemřeli v Egyptě, anebo na této poušti zahynulil“ Tu pravil

—671—
Hoypoa'z'nMojžíšovi: >Dokavadž utrhati mně bude lid tento?
Dokavadž nebudou mně věřiti při všech zázracích, které jsem
činil před nimi? Rci Israelským: »Živ jsem já, dí Hospodin;
všichni, kteří jste sečtení od dvacíti let a výše, a kteří jste
reptali proti mně, nevejdete do země kromě 70J'7tda Kaloba.
Vaše pak těla mrtvá ležeti budou.: Na prosbu Mojžíšovu pak
odpustil Hospodin lidu, ale tak, že zahubil všechny, kdo proti
němu reptali, a toliko dítky jejich do zaslíbené země uvedl.
Podobně sz'z'z'š a Aron nesměli do země zaslíbené vejíti z trcstu
za nedůvěru svou, ač jim Bůh hřích ten odpustil. -—Prorok
.fVathan zvěstoval ])am'dooz': »Horpodin promz'jí hřích tvůj: ne
u/nřeš. Alo . . . „r_m,kterýž .re narodil tobě, smrtí umře.: (II. Král.
12, 13. 14.:

Z toho patrno, že Bůh odpustil vinu a trest věčný,
ale nikoli trest časný. I Adamovi a Evě Hospodin
odpustil, když činili pokání, hřích a trest věčný, ale
tres'tu časného jim neodpustil. Trest časný měli si
vytrpěti.
A písmo sv. praví: »Protož čiňte hodně ovocepokánz'.c
(Mat. 3, 8.)

*699. ZpovidaI-li se platně, kdo uloženého pokání nevykonal?

Kdo uloženiho poha'nz'won vinou nevykonal; ale při
zpovědi je vykonali zamýšlel, zpovídal se sice platně,
ale dopouští se hříchu a připravuje se o mnohé milosti.
Kdo nevykonal pokání, na př. že hned je vykonati
nemohl, a pak na ně, nerad, zcela zapomněl, nedopustil
se hříchu, ale jest povinen je vykonati, jakmile si
na ně vzpomene.
Připravuje se o mnohé milosti a zvláště musí mnohé
časné tresty trpěti, které by mu jinak byly bývaly
odpuštěny, kdyby byl vykonal uložené pokání.

3700. Které skutky ukládají se obyčejně za pokáni?
Za poha'm' se obyčejně ukládají: modlitba, půst,
almužna a jiné podobne skutky velikosti a povaze hříchů
přiměřené.

Modlílbon míníme všecky způsoby pobožnosti, jimiž
Boha oslavujeme a svaté ctíme, na př.i pouť, křížová
cesta, slyšení mše sv. a j.
Postem se rozumí netoliko újma v jídle a pití, ale
i ochotné zdržování se dovolených rozkoší, na př.
odepření si slušné zábavy, divadla„ procházky a j.
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Almužnou míníme všecky skutky tělesného i ducho—
vního milosrdenství.
Na počátku .) ukládala církev kajicníkům za pokání skutky
těžké a žádala, aby konali je veřejně, zvláště když také hřích
spáchán byl veřejně. Kajicníci byli při službách Božích vylou
čeni ze shromáždění věřících, tak že, pokud pokání jejich
trvalo, ani v oběti mše sv. podílu míti, ani svátosti přijímati
nesměli. Ve zvláštní roucho kajicné oděni stáli kajicníci při
službách Božích v předsíni chrámové, a prosili vcházejících
za modlitbu. Takové pokání trvalo dle velikosti hříchu bud'
několik dní, neb až i několik let.
Císař Theodosia! odsoudil jednou v čas vzbouření mnoho ne
vinných k smrti. Slyše .ro. Ambrož, biskup Milánský, že císař
chce přijíti do kostela, nedovolil mu vkročiti do svatyně Boží.
Když se císař omlouval, že .Daw'a' také zhřešil, odpověděl .ro.
Ambrož: )]estliže jsi následoval Davida v hříchu, následuj ho
také v pokání.: Theodosius se podrobil sv. biskupu, celých
osm měsíců do kostela ncšel, ustavičně na modlitbách a postech
trval, a postaviv se mezi kající, veřejně ze svých hříchů se
vyznal. Pak jej .ro. Ambrož teprv mezi věřící přijal. —

Nyní jest pokání mnohem menší, poněvadž horlivost kajíc
níků ochabla, a mnohý by spíše zcela zanedbal se s Bohem
smířiti, než by se podrobil pokání přísnému, jako dříve bývalo.

Čím větší hřích, tím větší se ukládá pokání. Zpovědník
také má ukládati pokání hříchům přiměřené, aby ka
jicník pokáním ponenáhlu odvykal svým hříšným
náklonostem. Lakomci na př. zajisté uloží dáti almužnu,
nestřídmému půst, kdo zanedbává modlitby, uloží
modlitbu, a pod.

70I. Kterak mámo vykonati uložené pokání?

EVE—'

Uloženépokání máme vykonati:
právě tak, jak bylo uloženo,
bez odkladu, to jest, co nejdříve.
Právě tak, jak bylo uloženo, t. j. týmž způsobem,
jak to zpovědník předepsal. Proto nesmí kajicník sám
uložené pokání si měniti. K tomu má právo jen zpo
vědník, a to k důvodné žádosti kajicníkově.
Někomu na př. uloží zpovědník, aby šel druhý den
ráno na mši sv. On však má nutně odejeti. Nebo
uloží mu půst, a on pro svoji slabost má lékařem
poručeno jísti silnou stravu. V takovém případě má
kajicník poprositi svého zpovědníka, aby mu pokání
zaměnil.
l) Macek V. p. 168.

—673 —
Bez odkladu, t. j. hned po 52).zpovědi. Udá—lizpovědník

čas, ve kterém máme uložené pokání vykonati, máme
času toho určitě dodržeti, a nekonati ho později.
Neudá—li času, má se pokání vykonati buď hned, neb
co možno nejdříve.
Někdo má na př. nějakou nutnou cestu, neb práci9
nebo je mu nevolno. Ten nemusí uložené pokání
vykonati hned po sv. zpovědi. Ale má tak učiniti co
nejdříve, t. j. hned, jak je mu možno.
Čím déle by kdo spokáním odkládal, tím nedbaleji
by je snad později konal, neb by na ně docela
zapomněl.
32702.u row-li
OZI

konati jenom pokání, které nám zpovědník

Nemáme ,ěonátz'jenom pokání které nám zpovědník
uložil, nýbrž máme se vynasnažítz', byc/tom také dobro
volnými kájzcnými skutky, zvláště pak trpělivost:
z; souženz'e/t zasloužené tresty odkáli.

Kolik kajicných skutků k shlazení našich časných
trestů jest třeba, toho nikdo věděti nemůže. Proto
horliví kajicníci, aby aspoň co možná nejvíce časných
pokut od sebe odvrátili a odpuštění jejich si zasloužili,
nespokojí se tím, že vykonají pokání, které jim zpo—
vědník uložil, nýbrž sami ještě pokánz'si přidávají
čili činí dobrovolně pokání.
jakO'marnotratný syn sám si ukládal za trest, že
chce býti v domě otce svého třeba jen služebníkem,
tak ukládají si kajicníci sami dobrovolné kající skutky..
Konají na př. pouti, přispívají k ozdobě chrámu, uklá
dají sobě posty, zasloužené tresty, jež Bůh na ně sesílá
trpělivě snášejí, odříkají se požitků a radostí dovolených,
udělují hojnější almužnu atd.
Dostiučinění, které zpovědník mocí od Krista pro
půjčenou kajicníkovi ukládá, slove svátostným; které
však kajicníci dobrovolně si ukládají, mimosvátostným.
jaké vy si uložíte pokání po sv. zpovědi? Nejčastěji
to, že po sv. zpovědi, když jste svátostné pokání řádně
vykonali, neodcházíte hned od oltáře, ale samy ještě
jako pokání dále se modlíte. Kdo by ihned, jakmile
svátostné pokání vykonal, odešel, ukazuje zajisté, že
neuvážil, jak velkých trestů za hříchy své zasloužil.
P. Davidek: Methodický výklad nového katechismu.
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Též jiné skutky si však kajícník, jak jsme se učili,
může jako dobrovolné pokání uložiti.

703. Čím nám přichází církev na pomoc, abychom si časné
tresty za hřichy odkáli?
Abychom si časně tresty za hříchy odkáli, přichází
nám církev na pomoc odpustky.
O svátostí pokání jsme se učili, že se v ní kajicníku
odpouštějí hříchy a věčné tresty, ne však vždycky také
tresty časné. Bůh v nevystihlé moudrosti a dobrotě
své ponechává nám je k přetrpění neb odčinění skrze
kající skutky. Ony jsou jako penízem, jímž časné
tresty splácí. Kajicníku však je nemožno tolik učiniti,
aby mu všechny časné tresty odpuštěny byly, aproto
bude mu snad jednou trpěti v očistci.
I přichází mu církev svatá, jako útrpná matka ku
pomoci s odpustky, jimiž kajicník dosahuje snadné-jším
způsobem odpuštění časných trestů.
jak drahocenným prostředkem jest svatá zpověď!
Nemocný, aby se uzdravil, hledá pomoci i u nej
vzdálenějšího lékaře a předepsaných léků, byť itrpké
byly, rád užívá. Nic mu není obtížno, z čeho uzdra
vení hledá. Ale co jest nemoc těla proti nemoci
duše? Co učiníme, aby duše v nemoci hříchu neze
mřela (pro nebe)? Vykonáme, k čemu nás vybízejí
slova katechismu.
Naučení: Zpovídej se často a vždycky tak, jako by to
byla zpověd' tvá poslední! Vpokorně zpovědí »rodz' se
naděje odpuštění, znepokojení svědomí se smz'řuje, ztra
cená milost se znova nale'zá, c'lověk budoucímu hněvu
uchází, a tak se potkávají ve svate'm políbení Bůh

a duše kající.: ( O následování Krista.)

O odpustcích.
Přechod: Kolik částek náleží ku svátosti pokání? Náležejí
k ní také odpustky? Nikoli. Učení o odpustcz'clzúzce však souvisí

s učením o svátosti pokání, neboť odpustkyjsou také prostředkem,
kterým nám bývají časné tresty odpuštěny, ato mimo svátost
pokání. Proto v katechismu následuje učení o odpustcíclzihned
za učením o svátosti pokání.

—675—
704. Co jsou odpustky?
Odpustky jsou odpuštění časných trestů, ktere' církev
po odpuštění hříchů mimo svátost pokání uděluje.
V rodině jest neposlušné dítě. ()tec uloží mu trest. Však
laskavá matka, věrný bratr neb dobrá sestra prosí zaň otce
o milost. Otec se obměkčí a odpustí vz'nníku na jich přímluvu
uložený trest. Otec udělil odpustky

Odpustky, jež církev uděluje, nejsou odpuštění hříchů,
nejsou odpuštění věčných trestů, ani odstranění oněch
časných trestů a nehod, jež hřích jako přirozený ná
sledek má v zápětí —- nýbrž jsou odpuštění časných
trestu, jež bychom za spáchané hříchy: potom, když
jsme rozřešení dosáhli, buďto zde nebo v očistci
musili přetrpěti.
Z toho následuje, že odpustky můžeme jen tehdy
získati, když nám vina hříchu a věčný trest již byl
odpuštěn; — odpustky můžeme získati jen po řádně
vykonané sv. zpovědi.

705. Co máme věřiti () odpustcich?
O odpustcích máme věřiti:
. že církev obdržela od řežíše Krista moc, odpustky
udělovati;
že jest velice užitečno, odpustky získati.
1. Církev, t. j. papež a biskupové jako nástupcové sv.
apoštolů obdrželi od ?ežíše Krista mocodpustky udělovati,
a to tehdy, když jim dával moc svazovací a rozvazovací.
E\)I—l

2. Ýest velice užitečno odpustky získati neboť: 1. vše,
co Kristus ustanovil, ustanovil k našemu spasení a
jen ve prospěch náš. 2. Odpustky získáme odpuštění
časných trestů, jež bychom buď zde na zemi anebo
v očistci trpěti musili. Proto od nás Bůh odvrací
i mnohé tresty, jež bychom byli musili vytrpěti, kdyby—
chom nebyli odpustků získali. 3. Konečnějsme odpustky
nabádání ku horlivému konání skutků kajicích, zvláště
ku šťastnému přijímání sv. svátostí. —

3706. Kterýmj slovy dal Ježíš Kristus cirkvi moc, odpustky
udělovatl?
Moc odpustky udělovati. dal _7'ežíš Kristus církvi
slovy. »Cožkoli bys (Petře) rozvázal na zemi, bude
rozvázáno i na nebi. < (Mat. 16, 19.)
43*
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Moc udělovati odpustky, dal Pán ]ežíš sv. apoštolům
všem, když k nim řekl: »Zajiste' pravím vám, cožkoli
svážete na zemi, bude svázáno ina nebi, a cokoli roz—
vážete na zemi, bude rozvázáno i na nebi. (Mat. 18, 18.)
Jindy pak P. ]ežíš dal tuto moc sv. Petrovi, když
k němu samotnému řekl: »Tobě dám klíče království
nebeského, cožbyskoli rozvázal na zemi, . . .: (Mat.
16, 19.)

Když někdo je na nohou svázán, nemůže jíti. Aby
mohl kráčeti,je potřeba pouta mu rozvázati A takovými
pouty, jež brání člověku vejíti do nebe, jsou i časné
tresty A Pán ježíš dal sv. apoštolům a sv. Petrovi
slovy: »Cožkolz' rozvážete na zemi, bude rozvázdno
i na nebi,: moc odpouštěti vše, co věřícím překáží, že
nemohou přijíti do království nebeské/zo. Tedy dal
jim moc odpouštěti i časné tresty, čili udělovati od
pustky.
Této moci užil sv. Pavel při smiln ku v Korinthé.
Sv. apoštol uložil mu za jeho hřích přísný trest, vy
obcoval ho totiž z církve. Když však onen křesťan trest
ten pokorně nesl a pokání činil, odpustil mu sv. Pavel
zbývající tresty všecky. Neodpustil mu snad pouze
vyobcování z církve, nýbrž ičasný trest, jejž od Boha
zasluhoval. Neboť dí sv. apoštol: »Co jsem odpustil,
jestliže jsem odpustil, v osobě Kristově odpustil jsem.
(II. Kor. 2, 10.) Sv. Pavel nejprve dí: »V osobě Kristově
odpustil jsem; nejednal tu tedy jako pouhý člověk,

nýbrž jako zástupce Kristův Dále praví: .Odpustil
jsem, jestliže jsem co odpustil.: Pochybuje tedy sv.
apoštol; domnívá se, že snad již ani ničeho nebylo
mu odpouštěti. Tak by však nemohl psáti, kdyby byl
chtěl říci, že odpus*il mu jen vyobcování
neboť to dříve uloživ, zcela určitě odpouštél

z církve.,

Ale chtěl
říci: »já jako zástupce Kristův odpouštím časný trest
Boží, jestliže trestem mnou uloženým a pokáním
křesťana onoho dosud ještě shlazen nebyl. Byl-li již
shlazen, není ničeho více, co bych odpustiti měl; možná
tedy, že již tedy ani ničeho neodpoušínrc Podobně
udíleli biskupové prvních století kajicníkům úplného
neb částečného odpuštění trestů časných, když ne
obyčejnou horlivost v pokání jevili, když v nebezpečnou
nemoc upadli, aneb když se za ně mučenníci a vy
znavači přimlouvali.
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3707. Na čem se zakládaji odpustky?
Odpustky se zakládají na nevyčerpatelue'mpokladu,
který má církev v zásluhách _?ežišeKrista, blahoslavené
Panny Marie a svatých, a z něhož může božske'spra—
vedlnosti dávati náhradu za časne' tresty za hříchy.
jeden veliký boháč odkázal své jmění chudým Dal
je uložiti do záložny s tím rozkazem, aby správce
záložny vždy v určité dny těm, kdo za podporu žádají
a opravdu též zasluhují, z peněz těch uděloval.
Kristus Pán umučením svým a smrtí svou dosti
učinil Otci nebeskému za všecky hříchy celého světa,
ba on přinesl neskonale větší dostiučinění, než bylo
třeba. Rodic'ka Boží Parma Maria utrpením svým
zjednala si též nesmírných zásluh, — vždyť byla bez
hříchu. Podobně svatz' a sve'tice Boží. Všecky tyto
zásluhy činí dohromady nevyčerpatelný poklad. A z to
hoto pokladu udílí církev, jakožto ustanovená jeho
správkyně, odpustky. Ona vlastně tedy tyto zásluhy
jiným uděluje, rozdává, jim přivlastňuje. A těmito
zásluhami se shlazují časné tresty, které by kajicník
trpěti měl.

Š708. Proč uděluje církev odpustky?
Církev uděluje odpustky:
1. by v nás vzbudila ducha kajimostt' a odměnila horlivost,
s kterouž kajicrze' skutky konáme,“
2. by přispěla na pomoc naši slabosti, protože málokdy

můžeme Bohu tak dosti učinit/', jak bychom měli.
1. Duchem kajicnosti nazýváme lítost nad spáchanými
hříchy a opravdovou vůli, se polepšiti a za spáchané
hříchy Bohu dosti učiniti. A tohoto ducha kajicnosti
chce církev katolická udělením odpustků v nás vzbuditi.
2. Církev chce horlivost, se kterou kajicné skutky
konáme, odměniti. Sv. Pavel odpustil (ot. 706.) Korin
ťanu ostatek trestu, když viděl, že uložené pokání
skroušeně a s velikou horlivostí konal. Tím chtěl
horlivost jeho odměniti. A totéž činí i církev sv.
udělováním odpustků.
Učitel ve škole udílí mnohdy odměnu těm, kdo uloženou
úlohu pěkně napsali, ncb článek nějaký řádně z paměti se
naučili a pod. A slibuje napřed, že odmění, kdo řádně uložený
úkol provedou. —-Proč tak činí? Zajisté proto: 1. aby tím
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své žáky k tím větší pilnosti povzbudil a 2. aby jich pilnost
též mimořádně odměnil.
Podobně církev činí, ustanovujíc odpustky. Ke kajicnosti
povzbuzuje a horlivou kajicnost naši jimi odměňuje.

3. Církev chce udělením odpustků přijíti na pomoc
naší slabosti. — Bůh jest nejvýš spravedlivý a trestá
každý hřích; a poněvadž Pána Boha tak často hříchy
svými urážíme, nemohli bychom nijak za všechny tyto
hříchy Pánu Bohu dosti učiniti. Mnohý by se dal
od konání kajících skutkův odstrašiti, maje na mysli,
že za ně dosti činiti nemůže. Tu nám církev sv. chce ku
pomoci přispěti a povzbuzuje nás, bychom činili, co
nám možno; od ostatních časných trestů, kterých sami
odkáti nemůžeme, osvobozuje nás pak, udělujíc nám
odpustků.

709. Čeho se vyžaduje k získání odpustkův?

K získání odpustků se vyžaduje.
[Q)—1

bychom byli ve stavu milostí,"
bychom vykonali předepsanépodmz'nky zevrubně a s úmy
slem, získati odpustky.
'

Musíme býti ve stavu milosti, t. j. prosti všech hříchů,
jinak nedosahujeme odpustků. Z toho následuje, že
kdo chce získati odpustky, musí nejprv přijati svátost
pokání a též nejsvět. svátost oltářní.
Církev sv. uděluje odpustky podjz'stýmz'podmz'nkami.
je musí zevrubně vyplniti, kdo odpustky získati chce.
jsou to na př.: modlitba, půst, almužna, návštěva
chrámu Páně a jiné dobré skutky
Zeorubně t. j. tak, jak to je předepsáno.
Musí podmínky ty plniti s úmyslem získati odpustky,
poněvadž od úmyslu cena vykonaných skutků závisí.
Proto musim již s tímto úmyslem, že chci získati
odpustky, přijati svátost pokání a nejsv. svátost oltářní
a spolu v určitý čas, který sv. církev k tomu ustanovila,
s týmž úmyslem předepsané dobré skutky vykonati.
Kdo by v předepsaný čas oněch skutků nevyplnil, ne
získal by odpustků. Proto jest dobře, hned při ranní
modlitbě učiniti úmysl: že chceme všecky odpustky
získati, které jsou spojeny s pobožnostmi & dobrými
skutky, jež za ten den vykonáme. Proto se modlíme
v ranní modlitbě (Katech. str. ]99): . . . Také suažuě

—679—
si žádám, získati všeckyodpustky,ktere'svými modlitbami
a dobrými skutky dnes získati moku .

7|0. Kolikeré jsou odpustky?
Odpustky jsou dvojí: plnomoone' a neplnomocne'.
Dvojí tento druh odpustků se vysvětluje v ná
sledujícím.

7I. Co jsou plnomocné odpustky?
Plnomocné odpustky jsou odpuštění všech časných
trestů za hříchy.
(K plnomoeným odpustkům náležejí odpustky milostivě/io letu,

o hodinu smrti, a slavnosti poroiunkuly a jine )

Plnomocné odpustky jsou odpustky úplné, t. j. ty,
jimiž se nám odpouštějí všechny časne' tresty.
O milostivěm le'těviz otázku 691. Jako národ israelský
v jubilejním roce získal na statcích pozemských, tak
v Novém Zákoně obohacení býváme duchovními dary.
jako ve Starém Zákoně byla všecka pole prvotnému
majiteli beze vší náhrady vrácena, a všickni hebrejští
otroci opět nabyli svobody, tak iv Novém Zákoně se
nám odpouštějí všecky časné tresty, z otroctví ďábla
jsme vykoupení a milost posvěcující a bývalé zásluhy
našich dobrých skutků, které jsme hříchy ztratili, zase
se nám vracejí
Plnomocné odpustky v hodinu smrti nazývají se
jinak také generální absolute. Uděluje se obyčejně
když se nemocný vyzpovídal, nejsvětější svátost oltářní,
a poslední pomazání přijal Podmínky ku získání:
Ochoten býti trpělivě bolesti nemoci nésti, ano ismrt
jakožto dostiučinění za hříchysvé odhodlaně podstoupiti
a jméno ježíš zbožně vzývati. (Na slavnost: jména
ježíš a v neděli jména Panny Marie. Podmínky: Zpověď,
sv. přijímání, návštěva chrámu Páně, modliti se na
úmysl církve a přítomen býti mši sv. Vedle toho ještě
jindy možno plnomocné odpustky získati: novena,
pobožnost k sv. Aloisiu atd.)

Porciuncula2podíleček,

byl malý kostelík poblíž

Assisi, zasvěcený »Panně Marii s andělyc, jejž sv.
František z almužen věřících r. 1208 opravil a v němž
nejraději dlíval. Těm, kdož do tohoto kostelíka v den
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2. srpna putovali, dostávalo se plnomocných odpustků.
Později rozšířena výsada tato na všechny chrámy
františkánské vůbec pro řečený den. Ovšem musí ten,
kdo toho dne odpustky získati chce, předepsané pod
mínky

vyplniti.

——

Plnomocné odpustky není tak snadno získati. Všecky
časné tresty mohou býti jen tehdy odpuštěny, když
všech, tedy i všedních hříchů srdečně litujeme. Byť
to však bylo sebe obtížnější, máme se vždy snažiti
plnomocné odpustky získati, poněvadž bychom jich
třeba někdy nezískali, přece získáme aspoň odpustků
neplnomocných, čili získáme alespoň odpuštění části
časných trestů.
7I2. Co jsou neplnomocné odpustky?

Neplnomocne' odpustky jsou odpuštění částí časných
trestů za hřzchy.
( Takove odpustit) jsou na příklad odpustky _;edne'Mad; ageny
nebo čtyřzcetí dnů, ;ednoho roku, to jest promí'nutz tolzéa časných
t/estn“ kalné óychomjzch odhalí, hd)bychompodle starých ustanovení
církevních po člyr'zcet dní, po jeden 70h pohání c'77".zzlz
)

Neplnomocný znamená neúplný,- částečný. Neplno
mocné odpustky jsou tedy odpuštění ne všech, ale
části časných trestů. V prvotních dobách církve musili
kajícnícn mnohem větší pokání činiti za své hříchy než
dnešního dne
Kdo na př. o Bohu neb svatých potupně mluvil, musil 7 neděl
se postiti a káti; kdo křivě přísahal, musil 7 let se postiti
a veřejné pokání činiti; kdo rodičům svým ublížil, musil 3 léta,
a kdo rukou na ně sáhl, 7 let se káti, atd.

Byly tehda zvláštní knihy kající. V nich byl vyměřen
na každý hřích zvláštní trest Když hříšník se vyznal
z hříchů, bylo mu dle oněch knih pokání vyměřeno.
Z toho patrno, že pokání jeho trvalo někdy mnoho let.
Jestliže nyní při neúplných odpustcích o delší nebo
kratší době se mluví, na př. odpustky 40 dnů, 7 let
a 7 kvadragen (kvadragena : 4-0dní) atd., nerozumí se
tedy tím, že by se odpouštělo tolik časných trestů,
mnoho—li bychom měli trpěti na zemi neb v očistci
za 40 dní, 7 let atd., ale znamená to, že církev sv.
promíjí kajicníku tolik časných pokut, mnoho-li by si
jich vytrpěl, odčinil, kdyby dle starého řádu církev
ního tolik dní neb let konal přísné skutky kající
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Na př. : Odpustky 40 dní znamená: Hříšníku se odpouští
tolik časných trestů, kolik by si jich vytrpěl, kdyby
dle staré církevní kázně konal 40 dní pokání — Pod
některou modlitbou čtlijste zajisté napsáno: »Odpustky
100 dní.< To tedy znamená: Kdo se tuto modlitbu
v stavu milosti Boží zbožně pomodlí, získá odpuštění
tolika časných trestů, kolik by si jich vytrpěl, kdyby
dle staré kázně církevní konal 100 dní pokání. —
Časté jsou odpustky 7 let a 7 kvadragen. Jsou tedy odpustkoy
sedmi let a sedmi kvadragen odpuštění tolika časných trestu,
kolik bychom jich vytrpěli, kdybychom 7 let neb sedmkrát
čtyřicet dnů podle starých ustanovení církevních pokání
činili. —

Odpustky též rozeznáváme: Časné, které lze jen
jistý čas získati, a nikoli jindy, na př. odpustky milo
stivého léta. — Stálé, které každého roku lze získati,
jako na př. odpustky na slavnost nejsladšího jména
ýežz's', nebo jména Panny Marie. Ty lze získati o těchto
svátcích každý rok. — Osobně, které jistým osobám
jsou povoleny, aby je udělovali, na př. některým
biskupům. — Mz'stm', kteréž jistému kostelu jsou při
vtěleny, a jichž pouze tam lze získati, jako na př.
kostelům řádu sv. Františka na slavnost Porciunkule. ——
Věcné, které jistým věcem, na př. obrazům ]ežíše
Krista, blahoslavené Panny Marie, růžencům atd. jsou
připojeny.
7I3. Mohou-Ii odpustky také dušim v očistci přivlastněny

býti?
Odpustky mohou na způsob přz'm/uvy také duším
?; očistci přiolastněny býti, ale jenom ty, o kterých to
církev výslovně prohlásila.

Církev přívlastňuje neboli uděluje kajicníkům, kteří
předepsané podmínky vyplní, odpustky na způsob roz
řešem', nebo rozsudku. Ale duším z; očistci nemůže
týmž způsobem je přivlastniti, poněvadž nad nimi
žádné moci soudní nemá.
Ale můžeme jím je přivlastniti na způsob přz'mluvy.

Když jsme totiž předepsané podmínky k získání od
pustků vykonali, odpustky náležejí nám. My však pro—
síme. přz'mlouoámc se modlitbou u Boha, aby od—
pustky, kterých jsme získali, nevěnoval nám, nýbrž
duším v očistci.
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Někomu na př. zesnulí rodiče, a chce jim odpustky pomoci.
jak to učiní? Vykoná vše, čeho k získání odpustků je třeba,
a modle se za rodiče, prosí též Boha aby odpustky, jež získal,
ráčil jim přivlastniti.

Poněvadž získání odpustků hlavně na hodnosti a
horlivosti toho závisí, kdo je získati chce, a nikdo
věděti nemůže, zda odpustky, kterých získal, dostačují
k prominutí trestu duším v očistci, nelze také říci, že'
duše ony dalších modliteb našich neb obětí mše sv.
nepotřebují. jsou-li duše, jimž odpustky na způsob
přímluvy se přivlastňují, z očistce již vysvobozeny,
plynou vykonané za tím účelem dobré skutky do po
kladu církve.
ježto pak církev jest jediná správkyně onoho ne
vyčerpatelného pokladu zásluh, na němž odpustky se
zakládají, — může jenom ona určiti, které odpustky
můžeme duším v očistci přivlastniti.
jsou někteří lidé, kteří učení naší sv. církve 0 od
pustcích nerozumějl. A z neznalosti odpustky zlehčují.
Tak říkají na př.: Že si lidé dříve penězi mohli kou
piti odpustky a tím prý se jim odpouštěly hříchy na
mnoho let napřed! Ať páchali hříchy sebe větší, měli
prý je již napřed odpuštěnyl
Poznáte zajisté sami, jaké to nesmyslné řeči! Které
hříchy se v odpustcích odpouštějí? Ža'due'. A kdo
snad sebe více dal almužny neb darů na nějaký Bohu
milý účel, tím ještě zajisté nezískal odpustků. jestli
s kajicností svaté svátosti: pokání a nejsvět. svátost
oltářní nepřijal a ostatní předepsané podmínky 5 ka
jicím úmyslem nevykonal, odpustků nezískal.
Naučení:

JWěj 71 uotz'vostz' odpustky,

važ si jich a

hled' jich lzojuě získati pro sebe z'pro zemřelé! Modli
se na př. často ua'božne': »Můj 7ežz'šz', smilova'm'lc
(100 dní odpustků pokažde) anebo : »Sladke'srdce Panny
Marie, budiž mou spa'sou!: (300 dní odpustků pokaždé)
Vzbud' každé/zo rána úmysl, získati všecky odpustky,
které toho dne získati můžeš!

5. O svátosti posledního pomazání.
Přechod: Svaté svátosti provázejí nás celým životem. Božský
Spasitel se postaral, aby v nejdůležitějších dobách života našeho,
kdy jest nám nejvíce milosti Boží třeba, vždy některá ze svátostí
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byla nám udělena. ]ako hned při počátku života našeho se
nám uděluje křest sv. a pak postupem času, dle potřeby naší,
i ostatní svátosti, — tak ustanovil i na konec života našeho
zvláštní svátost. Vědělť předobře, že poslední okamžiky našeho
života jsou velice důležity. Neboť máme vykročiti z tohoto
časného světa do věčnosti. a právě od tohoto okamžiku závisí
naše věčná blaženost anebo věčné zavržení. »Padne-lz' strom
na poledne, aneb na půlnoc, na ktere'žkoli místo padne, tam bude.:
(Kaz. 11, 3.)

již z toho tedy důvodu potřebujeme pomoci. ]iná pak pří
čina jest ještě ta, že právě při posledním okamžiku našeho
života ďábel nejvíce se namáhá, aby nemocného k hříchu svedl.
Nemocný jest sláb, tělo jeho jest souženo bolestmi, duše ustra
chována při vzpomínce na vlastní hříchy a na nastávající soud
na věčnosti. Kam se má nemocný obrátiti o pomoc.>
Spasitel se o něho postaral. ]ako druhdy za živobytí svého
na zemi sám láskyplně se nemocných ujímal, je navštěvoval,
je těšil, jim hříchy odpouštěl a zdraví vracel, —-tak posílá
nyní svého zástupce kněze, aby jménem jeho nemocnému udělil
svátost poslední/eopomazání. O této svátosti nyní pojednáme.

7I4. Co je posledni pomazání?

Poslední ýomaza'nz'je soa'lost, ve které nemocný skrze
mazání svatým olejem nemocných a skrze modlitbu
kněžskou nabýoa' milosti Boží ku spasení duše a častěji
z' ku prospěchu těla.

Poslední pomazání jest sz'a'tost, poněvadž má ony
tři částky, které ku podstatě svátosti náležejí
1. Viditelně znamení jest mazání sv. olejem nemoc
ných a předepsaná modl tba kněžská.
Olz'oooýolej, připravený z ovoce oliv, jest od biskupa na
zelený čtvrtek posvěcen, aby se ho mohlo při svátosti posledního
pomazání užiti. Nazývá se také olejem nemocných. Kněz maže
jím ony údy těla nemocného, jimiž obyčejně člověk hřešívá:
ac'z',(hřešíme zrakem), us'z'(sluchem), c/zřz'pěíčichem), ústa (řečí)

ruce (skutky), nohy (chůzí), V nebezpečí rychlé smrti maže se
obyčejně jen čelo. Biskupům a kněžím maží se ruce son-lm,
protože dlaně již byly pomazány při svěcení na kněžství.
Mazání sv. olejem jest významu plný obraz mi'ostí, kteréž

se nemocným v této svátosti udělují:
1. Jako totiž vojínové před bojem mazávali se olejem, aby
byli čerstvější a silnější a při zápasu z rukou nepřátel hbitě
vymknouti se mohli: tak i těm, kteří z bojiště tohoto světa
na věčnost se odebírají, v rozhodném boji jest třeba posily.
2. Olej hojí rány a mírní bolesti. Podobně má i milost
posledního pomazání, jíž nabýváme, rány duše (hříchy a následky
hříchů) hojiti a bolesti (úzkost, nepokojné svědomí, strach před
smrtí a soudem) mírniti.
3. Konečně nás ale/' olivový upomíná, že Pán Ježíš v zahradě
Olivetské bojoval smrtelný zápas a vytrpěl smrtelné úzkosti.
Na tomto místě se mu řinul krvavý pot s čela aovlažil kořeny
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oliv. Krví tou dal Spasitel oleji moc, že ve svátosti posledního
pomazání dosahujeme odpuštění hříchův a posilu ve smrtelném
zápase. Proto si má nemocný vzpomenouti, když jest olejem
nemocných mazán, na smrtelný zápas Pána ježíše a má se
modliti : »C)Božský Spasiteli ! Skrze Tvůj přebolestný smrtelný
zápas a tvůj krvavý pot uděl mi nyní ve svátosti posledního
pomazání odpuštění hříchů mých, posilní mě v hodince smrti,
uděl milosti v životě i smrti. Amen.

2. Nabýváme milosti Boží, která pomáhá nemoc
nému ku spasení duše a častěji ku prospěchu těla.
Že Pán Ježíš tuto svátost ustanovil, zřejmo jest
ze slov sv. _?ahuba, která vám hned (ot. 716.) vyložím.

*7I5. Odkud pochází jméno „posledni pomazáni“?
?me'no »poslea'm' pomazání: pocha'zz' odtud, že toto
pomazání obyčejnér bývá posledním ze všech svatých
pomazání, jež církev člověku uděluje.

I vjiných svátostech bývá katolický křesťan mazán
sv. olejem. Tak ve svátosti křtu a biřmování a, jak
brzy uslyšíte, též ve svátosti svěcení kněžstva Také
ve svátosti posledního pomazání bývá nemocný mazán
sv. olejem; a poněvadž křesťan, jenž těžce nemocen
jest, již pomazání při křtu sv. a zpravidla i při sv
biřmování obdržel, aje-li knězem, ipomazání při svě
cení kněžstva, ——uděluje se mu tedy

pomazání

mocných jako poslední ze všech pomazání.

ne

Neznačí

tedy slovo »poslea'nz'c, že by člověk, jenž svátost po—

sledního pomazání přijme, musil umříti; naopak pů
sobívá tato svátost mnohdy, jak později seznáme,
i tělesné uzdravení.

ím.

Odkud vime, že Ježíš Kristus ustanovil svátost po
sledniho pomazání?

Že ?ežz'š Kristus ustanovil svátost posledního po—
maza'nz',vz'meze slov svate'ho apoštola ?ahuba: »Stůně-lz'
kdo z vás, uvedz'ž (le sobě) kněží církve, a at' se nad
ním modlí, mažz'cejej olejem ve jménu Pa'ně; a ma

dlitba víry uzdraví nemocného, a polehčz'l jemu Pán,
a jestliže jest ve hřlšz'ch, budou mu odpuštěny.: (Jak.
5, 14. 15.)

Ačkoli ve slovech těchto nečiní se výslovně zmínka,
kterými slovy Pán Ježíš tuto svátost ustanovil, přece
poznati z nich můžeme, že ji Pán ježíš ustanovil.
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Neboť apoštol sv. _?akub se na počátku epištoly, ve
které slova tato uvádí, nazývá »služebníhem ?ez'íše
Krz'staa a jako takový ničeho zajisté nečinil, a tím
méně jiným by přikazoval, co mu Pán Ježíš prve nebyl
přikázal. Poněvadž tedy sv. ?ahub výslovně poroučí,
nemocné mazati olejem, zajisté to Pán ježíš ustanovil.
Dále slovo: »Mažíce jej olejem ve jménu Pa'něc
jasně dokazují, že se to nařizuje ve jme'nu nebo
z rozkazu Ježíše Krista. Konečně mazání nemoc
ných nemělo by nikdy účinků, které sv. jakub
v oněch slovech vypočítává, jak ku spasení duše tak
i častěji ku prospěchu těla, kdyby nebylo od Pána
.ježíše ustanoveno.
Tak učila vždycky církev svatá. Orzgenes (nar. 185.) píše:
»Poslední pomazání se svátostí pokání velikou má podobnost
a tuto takořka doplňuje.: ') A sv. yan Zlatozistý: >Kněží
odpouštěji hříchy, když křest udělují, když rozhřešují ve svátosti
pokání, a když posledním pomazáním přisluhují.: )

7| . Co působí posledni pomazání?
Poslední pomaza'ní působí:
rozmnožení posvěcující milosti;
odpuštění hříchů všedních;
mimořádně te'ž odpuštění hříchů těžkých, když se z nich
nemocný nemůže už zpovz'datz', ale upřímně jz'ch lituje,

osvobození od časných trestův a jiných pozůstatků
hříchů jz'z' odpuštěných, na příklad: náklonností he
hříchu, slabosti vůle;
posilnění nemocného v pohušeních a bolestech, obzvláště
v zápase smrtelném;
. častěji í tělesne' zdraví, jestliže duší nemocne'ho hu
spasení prospíva'.

%>
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Ad 1. Rozmnoz'ení posvěcující milosti. Poslední po
mazání jest svátost živých. Kdo jitedy chce přijmouti,
má býti ve stavu posvěcující milosti Boží. t.j. má již
milost posvěcující míti. Tato milost se v něm pak
rozmnožuje. To jest jistě veliké dobrodiní, neboť, čím
více milosti nemocný má, když z tohoto světa odchází,
tím větší odměny v nebi dojde.
Ad 2. Odpuštění hříchů všedních. Tomu nasvědčují
') Horn. 2 in Leo.
“) Lib. lII. de sacerdotio.
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slova apoštolova. »A jestliže je ve hřz'šz'oh,budou mu
odpuštěny.c Slova tato vztahují se především na hříchy
všední.
Ad 3. Mimořádným způsobem působí ýoslednz'poma
zánz' i odpuštění hříchů těžkých, t. j. ne obyčejně,
zpravidla, nýbrž toliko ve zvláštních případech.
Má-li nemocný na svědomí těžký hřích, má se
z něho ve sv. zpovědi vyznati; nesmí snad mysliti,
že mu není třeba, aby se z hříchův zpovídal, že mu

budou odpuštěny ve svátosti posledního pomazání.
Takový nemocný přijal by nehodné posledního po
mazání a dopustil by se těžkého hříchu. V posledním
pomazání bývají toliko ty těžké hříchy odpuštěny, ze
kterých nemocný zpovídati se nemohl, bud'pro velkou
mdlobu, nebo že ztratil pamět atd.
Někdo na př. byl raněn mrtvicí, pozbyl vědomí a. nemůže se

již zpovídati. Takový nemocný dosáhne odpuštění spáchaného
hříchu posledním pomazáním, když aspoň v duši vzbudí nad
hříchy dokonalou lítost. Nemocný sklíčenjsa mnohými bolestmi
a úzkostmi a znepokojován starostmi atd., snadno také na ně
který těžký hřich ve zpovědi zapomene, ačkoli se přičinil
a svědomí své dle možnosti zpytoval.

I tomu posledním pomazáním tento hřích se od
pouští. Z toho tudíž je patrno, že svátost posledního
pomazání nahrazuje svátost pokání.
Ad 4. Osvobození od časných trestův, t. j. nemoc
nému se odpouštějí časné tresty tím spíše, čím zbož—
nější jest jeho mysl a větší lítost. již tím se mu ule
vuje na časných trestech, když nemocný obdržev po
slední pomazání, posilněn jest ve své nemoci asvčtší
trpělivostí a odevzdaností do vůle Boží snáší své
bolesti.

_

Poslední pomazání osvobozuje nás i od pozůstatků
hříchů již odpuštěných.
I po nemoci tělesné zůstává obyčejně nějaká slabost
a mdloba, a člověk stává se k nemoci tím náchylnější.
Podobné následky má také nemoc duchovní, a těch
následků bývá nemocný ve svátosti posledního po
mazání zbaven a k bohumilému životu posílen.
Ad 5. Posilněnz' nemocného v pohušenz'oh a bolestech,

t. j. poslední pomazání posiluje duši nemocného tak,
že nemocný přemáhá snadněji pokušení a bolesti. ]est
si vědom, že, čím více trpí, tím více zásluh si získává,
a tím i větší blaženosti. Proto dobře praví sv. yahub:
». . . a polehčz'ťjemu Pán.
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Posiluje nás zvláště v zápase smrtelném. Ěábel
ustavičně hledí, jak by nás ke hříchu svedl. jest nám
tedy ustavičně proti němu bojovati. Ale zvláště doráží
na člověka v poslední hodincejelza. Proč právě v hodině
smrti? Poněvadž ví, že, když ho té chvíli svede, uloupí
ho na vždy životu věčnému. Tak svádí nemocného
k zoufalosti, k netrpělivosti, k reptání neb dokonce
k rouhání, k opovážlivému spoléhání na milosrdenství
Boží, vzbuzuje v něm nečisté myšlenky atd. A tyto
útoky ďábelské bývají tím nebezpečnější, protože ne
mocný pro mdlobu svou náležitě jim odporovati
nemůže. Aby tedy neklesl, má potřebí v té chvíli
zvláštní posily a pomoci Boží, a této se mu dostává
ve svátosti posledního pomazání.
NemOCnýčlověk obyčejně bývá sklíčen velkou úzkostí před
blížící se smrtí a nastávajícím soudem. Bázeň přede smrtí jest
cos přirozeného; neboť smrt jest trest za hřích, a trestu se
každý strachuje. Avšak tato bázeň přede smrtí nemá býti
příliš veliká. Vždyť od toho času, co Kristus Pán nade
smrtí zvítězil a nás vykoupil, netřeba se příliš báti. Ale člověk
se bojí smrti ještě více proto, že po smrti následuje soud, a
nemocný neví, jak s ním na soudě to dopadne, zda bude spasen,
či zavržen. 1 mnozí velicí svatí smrti a soudu se strachovali.
Sv. Hzlan'on na př. byl dlouhá léta svatě živ na poušti. Když
však se blížila smrt, lekal se jí a povzbuzoval sám sebe k důvěře
slovy: »Odebírej se, duše má; proč se bojíš? Sedmdesáte let
sloužila jsi Pánu Bohu a nyní se chvěješ báznířc
Aby tedy umírající smrti a soudu se příliš nebál, uděluje
se mu ve svátosti posledního pomazání žádoucí pomoci.

Ad 6. Časté/z tělesnězdraví. Někdy bývá nemocný,
když svátost posledního pomazání hodně přijal, i na
těle uzdraven. Že to bývá účinkem posledního po
mazání, dosvědčují mnozí lékařové. Jak to vysvětlují?
Nemocný před přijetím této svátosti bývá často ne—
klidný, bojí se smrti a podob. Tento neklid a strach
působí na něho škodlivě. Když však řádně svátost
posledního pomazání přijal, stane se klidným, pokojným,
smrti se tolik neleká. A tento klid a duševní mír
působí mnohdy tak blahodárně na průběh nemoci, že
se nemocný uzdraví.
Nepůsobí však poslední pomazání uzdravení pokaždé,
nýbrž jen tenkráte, když jest v tom vůle Boží a když
jest to nemocnému ku spáse duše. Kdyby však někdo
pouze proto svátost posledního pomazání přijmouti
chtěl, by se zase uzdravil, nepřijal by jí z pravého
úmyslu. Bůh někdy nenavracuje nemocnému po udělení
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svátosti posledního pomazání bývalého zdraví, poněvadž
1. předvídá, že by tím neprospěl spasení duše jeho;
2. že nemocný tuto svátost nehodně přijímá, nebo
3. že ji přijímá pozdě neboť svátost tato nemá na
vrátiti zdraví »per modum miraculia (zázračně), nýbrž
»virtute quadam supernaturali, adjuvando causas na
turaleSc. Každý člověk musí jedenkráte zemříti, a
poslední pomazání není ustanoveno, aby mu propůjčilo
nesmrtelnosti.
Rupert, král římský, přijal v nemocí své svátost pokání a
nejsvětější svátost oltářní, ale svátost posledního pomazání
z jakési nesmyslné bázně přijmouti prodléval. Zatím pak na
snažnou žádost nábožných &učených mužů, aby tak výborným
lékem pro duši i tělo nepohrdal, konečně svolil Mezi udělo
váním té svátosti poslouchal pozorně modlitby, kteréž se církev
svatá za zdravi těla i duše nemocného modlí, a pln obdivu
zvolal: »V pravdě, kdybych byl dříve věděl, jak veliké účinky
tato svátost má ajak zdravi duše i těla prospívá, jak to nyní
slyším, dávno byl bych ji přijal.a [ pozd/“dwi .re opět, mnoho

ještě let moudře panoval a ctnostně dokonal. ')
Sv. Bernard 1)vypravuje, že sv. biskup flďalae/zza'šbyl jednou
povolán k nemocné ženě, aby ji sv. svátostmi zaopatřil. Biskup
llalae/tza'š nemocnou navštívil, ale s posledním pomazáním do
druhého dne prodlel, tak že ona zemřela Uslyšev to biskup,
že tak nenadále zemřela, velice toho litoval, že ona žena skonala,
nepřijavši svatého pomazání. I plakal celou noc nad mrtvým
tělem a k Bohu tak dlouho volal, až ta žena zase obživla a
svaté pomázání přijala.J
To byl ovšem zázrak. Nečekejme, že se tak is námi stane!
Protož neodkládejme s přijetím této svátosti!

7I8. Kdo může udělovati posledni pomazání?

Poslední pomazání může udělovatí pouze kněz, a to
jen olejem od biskupa posvěceným.
Svatý 7akub praví výslovně: »Stůně-lz' lada z vás,
uvedz'ž (k sobě) kněží církve.:
Olej nemocných má právo světiti jen biskup a jen
_olejem od biskupa posvěceným může tato svátost
platně býti udělena. Dle nařízení církevního smí ne
mocnému jen ten kněz poslední pomazání uděliti,
k jehož duchovní správě nemocný náleží. Ovšem
v čas potřeby, nebo s dovolením místního duchovního
správce i jiní kněží mohou nemocnému tuto svátost
uděliti. —
") Macanovy příklady.
“) ]irsík p. 436.

3) In vita Malachiae episcopi.
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gg7l9. Kterak se uděluje posledni pomazání?
Poslední pomazání se uděluje tahto : kněz maže ne—
mocného na jednotlivých smyslech, modle se zároveň :
»Shrze toto svate' jjomaza'nz' a své předobrotz've' milosr
denství odpustiž tobě Bůh, coholz'jsi zavinil zrakem,
sluchem . . .c

Má-li nemocný sv. svátostmi býti zaopatřen, jest třeba, aby
příbytek nemocného k tomu cíli byl náležitě připraven. Tak
budiž zejména: 1. Stůl pokryt bílým plátnem. Před ním nechť
jest klekátko. 2. Na stůl postaví se kříž; po jeho stranách
hořící svíce; dále nádoba se svěcenou vodou a nádoba s čistou
obyčejnou vodou ku očištění prstů kněze. 3. Talíř se solí
a chlebovou kůrkou, kousek vaty, a konečně utěrák.
Obřady te'tosvátosti jsou následující: Kněz ') vezme sv. hostii
v tak zvané burse (tašce) i sv. olej nemocných a jde k ne
mocnému. Doprovází jej služebník, dávaje mu zvonkem znamení.
Potkáme-li jej, poklekněme na obě kolena, hlavu obnažme,
a bijme se třikráte v prsa říkajíce: »Pochválena a pozdravena
budiž nejsvět. svátost oltářní.< Kněz nám udělí Nejsvětějším
požehnání. A když kněz nás minul, přidejme ještě Otčenáš
a Zdrávas za nemocného. Když kněz jde zaopatřovat nemo—
cného, říká lid, že: »jde s Pánem Bohem.< Praví tak proto, že
kněz nese nejsvětější svátost oltářní, tedy Pána ]ežíše, Boha-člo
věka ve způsobách chleba a vína. —
Když vst0upí kněz do příbytku nemocného, dí: »Poho/ domu
tomuto,: načež se odpovídá: »! vs'empřebývajicim v něm.: Pak
položí bursu na stůl, kropí nemocného i příbytek vodou svě
cenou, řka: »Pohrojbis' me' yzopem a budu očištěn, umjjes' mne
a nad snih zbělz'm. .S'milnj se nade mnou, o' Bože, podle neskon
c'ene'lzomilosrdenství sve/zo . . . Sláva Otci . . .a

Na to vykoná nemocný sv. zpovědíPři tom ovšem domácím
jest světnici opustiti & teprv pak vstupují, když kněz dá jim
znamcní.
Potom kněz podává nemocnému tělo Páně s těmiž obřady
jako v kostele, až na slova při podávání, která zní: »Přzjmi
bratře, (či sestra) na cestu pokrm Pa'na nas'eho Yežz'še Krista,
jenž
Amen.:

ostřihej tebe od zle'ho nepřítele a nvediž do života věčného
-——

A potom teprve uděluje se nemocnému posledni pomazání.
Ministrant říká obecnou zpověď, po níž kněz modlí se o smilování
a odpuštění hříchů nemocného a pak vyzývápřítomné, aby se,
pokud sv. výkon trvá, modlili za nemocného žalmy kajicné,
litanie ke všem svatým aneb jiné modlitby.
Nejprve kněz žehná nemocného znamením sv. kříže, klade
naň
&modlí
od něho všelikš
ďábelský.
Pak ruku
omočiv
palecse,doaby
sv.ustoupil
oleje nemocných,
ma evliv
nemocného:
na. očích, uších, chřípích atd., při čemž pokaždé říká: »Skrze
toto sv. pomazání a své nevystihlé milosrdenství odpustiž tobě

') Hrudička: Liturgika p. 82.
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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Pán, co jsi provinil zrakem, sluchem . . . Amen.: Pak si chlebem
a soli prsty otírá a vodou je omývá. —
V.:,éldda'm'rukou značí zvláštní ochranu církve Boží. Kříž
jest vítězným znamením spásy naší, před kterým ustupuje ďábel.
Ole/' znamená vyhojení ran a bolesti duševních, jakož iposilu
proti zlému nepříteli a úlevu ve strastech tělesných. Nemocný
pomazán bývá na čz'a'lee/z(sídlech smyslů) proto, že právě jimi
pokušení do duše vstupuje a jimi člověk též hřeší. —
Po několika dojemných modlitbách. modlí sc kněz též na

slova sv. jakuba:

».S'lzž'vlě-lz'kdo .: valna

atd.

Těžce nemocnému uděluje ještě kněz tak zvané požehnání
apoštolrke', se kterým spojeny jsou plnomocné odpustky pro
nemocného, když ještě jednou vzbudiv lítost nad hříchy svými,
nejsvětější jméno ježíš uctivě a důvěrně vzývá aspoň v srdci,
nemůže-li již ústy, a když v duchu kajicnosti béře na se bolesti
a útrapy své choroby. Ke konci pomodlí se kněz modlitbu

káVěšFčnía
uděliv nemocnému požehnání, celý posvátný výkon
on ].
je-li nebezpečenství smrti veliké. že by nemocný nemohl
řádně přijati svátosti pokání a oltářní, udělí kněz nemocnému.
jeví-Ii lítost nad svými hříchy, rozhřešení a pak hncd svátost
posledního pomazání i požehnání apoštolské.

720. Kdo může posledni pomazání přijmouti?

Poslední pomazání může přijmoutz' každý katolický
křesťan, který už přišel do rozumu a nebezpečně one
moeněl.

Svátost posledního pomazání může přijati jen dospělý
nemocný, křesťan.

Nemo/zau tedy poslední pomazání přijati: vojáci do
bitvy jdoucí, zločinec před popravou a pod. Oni sice
jsou v nebezpečí smrti, jdou jí vstříc, ale nejsou ne
mocní. Rovněž dítky před sedmým rokem, ti, kteří
po celý život svůj byli šílení. — Staří lidé, jimž sil
tělesných vůčihledě ubývá, mohou však poslední po
mazání přijati, byť ani nemocní nebyli; neboť stáří
samo jest nemocí.
. Kolikrát můžeme posledni pomazání přijmouti?
Poslední pomazání můžeme přijmoutz', kolikrátkolz'
nebezpečně onemoenz'me nebo z; těle'ž nemoci do nového

nebezpečenstm' žwota upadneme.
Poslední pomazání můžeme tedy vícekráte za živobytí
svého přijati. Vždy, kdykoli křesťan v těžkou nemoc

upadl. Ba, když ijediná nemoc dlouho trvá (půl roku,
rok) může křesťan dvakráte tuto svátost přijati.
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3722. le-Ii posledniho pomazání ke spasení třeba?
Poslední/zo pomazání není ke spasení nevyhnutelně
třeba,“ přece však nemá nemocný opomínouti je pří
jmoutí, by se právě pro hodinu smrtí nepřz'pravil o tak
veliká milostí.
Kdo nemá příležitosti, příjmouti svátost posledního
pomazání, může zajisté i bez ní do života věčného
vejíti, je-lí jen ve stavu posvěcující milosti. Přece
však nemá nemocný ji opomenouti přijati, neboť Pán
]ežíš ustanovil sv. svátosti, abychom jich užívali, a
přijavše jich i oněch milostí účastnými se stali,
jichž svátostem propůjčil. Kdo by neuposlechl, ten
by se připravil o ony milosti, o nichž jsme dříve
(v otázce 717.) pojednali Proto i když nemocný ne
pomýšlí na přijetí posledního pomazání, mají ti, kteří
jej obsluhují, na tuto svátost jej upozorniti a šetrně
k tomu jej přiměti, aby sv. svátosti přijal.

723. Kdy má nemocný přijmouti posledni pomazání?
Nemocný má přijmoutz' poslední pomazání, možno-li
a'okuclještě je při dobre pamětí.
Dokua' ještě je při dobre' pamětí, t. j. dokud ví, co
se s ním děje, dokud ještě vidí, slyší, mluviti anebo
alespoň lítost nad svými hříchy může vzbudíti. Kdo
již není při paměti, nemůže se dobře na přijetí této
svátosti dobře připraviti, a proto nemůže státi se
účasten oněch velkých milostí, jež s touto svátostí
jsou spojeny.

724. Kterak se má nemocný k poslednímu pomazáni při
praviti?
Nemocný se má k poslednímu pomazání

pravili:
y_n

takto pří—

. má se zpovz'áatz'a, nemůže-li se zpovídati, má se vyna
snažz'tz'.by vzbudil dokonalou lítost;

_ro

má míti živou víru a pevnou důvěru v Boha a zcela

se odevzdatz' do vůle Boží.

Nemocný má se napřed zpovídati, neboť ježto jest
svátost posledního pomazání svátostí živých, musí býti
nemocný v posvěcující milosti Boží, když chce tuto
svátost přijati. Jenom když nemocnému naprosto není
možno se zpovídati, stačí vzbuditi lítost.
44!—
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zl/fá mz'tz'živou víru, t. j. má zvláště vzbuditi vím,

že Pán Ježíš tuto svátost k polehčení nemocných
ustanovil a že milost této svátosti propůjčená působí
odpuštění hříchů jakož i pozůstatků hříchů již od
puštěných, že posilňuje nemocného v pokušeníeh a
bolestech, jakož i častěji tělesné zdraví navracuje.
Má míli pevnou důvěru, t. j. má zcela důvěrně očeká
vati, že mu Bůh těch milostí udělí, které s udělením
této svátosti spojil.
Má se zcela adevzdatž do vůle Boží, t. j. má všecko
trpělivě na se vzíti a vytrpěti, co Bůh na něho sešle,
a má býti odhodlán — je-li to vůle Boží — i umříti.
Krásný ') příklad řádného přijetí této svátosti dal nám mladi—
stvý, sedmnáctiletý král Český Ladiylav Pohrobek.
Dne 10. listopadu 1457, v neděli po sv. Alžbětě, byl kmotrem
dítěti jistého velmože českého ve chrámě „rv. Víta. ]da pak
z hradu dolů do měst Pražských, pocítil zabolení hlavy. Na
zejtří v pondělí vyvrhly se mu dvě morové hlízy. I povolal
k sobě své lékaře. jeden, ohledav mu ruku, řekl: »Králi, ne
škodí nic;< a druhý, podržev jej za ruku, řekl: „„Králi, zle se
máš—! Druhý tento lékař řekl pravdu. Ve středu se nemoc
králova valně zhoršila. I povolal k sobě 7z'řz'kaz Poděbrad a
řekl mu: »Nadál jsem se, že panovati budu v tomto království;
ale nebeský Pán Bůh jinak míti chce. Mně jest umříti; králov
ství v tvé moci a ruce bude. Za to tě žádám, abys nad oby
vateli tohoto království spravedlivě panoval, sirotkům, vdovám
a nuzným pravý soud činil a ochrannou ruku nad nimi držel.c —
Jiří na to králi odpověděl: „Tyto myšlénky, ó králi, jsou příliš
kvapně, neboť brzy se uzdravíš a sám podle vůle své kralo—
vati budeš.: — Tedy král Ladislav chopiv _7z'řl'kaza ruku,
řekl: >Nuže, slibiž mně, zač tebe žádám, neboť já konečně
umříti musím. Naplníš-li to, co poroučím, milost tobě u Boha
prositi budu; neboť doufám, že mi království nebeské odepřeno
nebude. Zemské tyto věci pro nebeské opouštím; ty hleď, abys
mé žádosti a prosby neoslyšel.: Na to puštěni jsou kněží do
komnaty a podle řádu křesťanského svátostmi králi posloužili.
On pak všecku ozdobu svou kostelu odkázal a své krásné
zlatostkvoucí vlasy ostříhati poručil, aby žádná marnost po
něm nezůstala. Když pak duše v nemocném těle déle trvati
nemohla, požádal král porvěcene' .rvíce a patře na obraz Ukřižo—

vaného, počal říkati modlitbu Páně; a dopověděv poslední
slova:

»Ale zóav mír od zle'lzac — jako by usnul, pokojně

z tohoto světa při západu slunce odešel
To byla opravdu .rmrt křert'dmkd!
Nejprve osvědčil živou víru, neboť očekával živě a pevně
budoucí život věčný. Pak vzbudil pevnou důvěru, neboť doufal
pevně, že mu nebude království Boží odepřeno. Smrti se ne—
lekal, ač byl mlád. Byl zcela odevzdán do vůle Boží. — Kéž
bychoěmho
ze
sv ta! následovali, až se budeme připravovati na odchod
.) Brynych II., p. 281.
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Modlete se každodenně za šťastnou hodinku smrti.
Proste sv. Barboru, sv. ýosefa a sv. anděla strážce,
aby vám přímluvou svou vymohli té milosti, byste
při odchodu z tohoto světa byli posilnění posledním
pomazáním.
Zbožný jeden mnich měl v obyčeji, kdykoli se večer k od
počinku ubíral, živě sobě představovati, jako by na smrtelném
lůžku odpočíval a poslední sv. pomazání jemu udělováno bylo.
Vzal vždy svůj křížek, dotkl se jím svých Oči, uši a. dodal:
»Skrze svůj sv. kříž a své nevystihlě milosrdenství odpusť mi,
6 Bože, čím jsem tě urazil zrakem, sluchem . . .c Nepovzbuzuie
nás příklad tento k následování? Mohli bychom s přijetím

posledního pomazání odkládati, vědouce jaké účinky působí?
Pamatujte na slova katechismu, jež v naučení jsou obsažena:

Naučení: Pros často za milost dobré smrti a neod
kládej spřijetím svatých svátostíaž na poslední okamžik,
aby tě smrt nepřekvapila! Pečuj však též svědomitě
o to, by nikdo ztvýck příbuzných a domácích neodebral
se na věčnost bez přijetí svatých sva'tostz'!

6. O svátosti svěcení kněžstva.
Přechod: Patero svátostí, o nichž jsme až dosud jednali, jsou
ustanoveny pro všecky křesťany. Poslední dvě, o nichž nám
zbývá ještě mluviti jsou ustanoveny jen pro některé z křesťanů.
Nejdříve budeme mluvíti o svěcení kněžstva. Neboť tato svátost
jest takřka pramenem všech ostatních, neboť všecky ostatní
se nám udílejí řádným způsobem od kněze.
Kněží byli vždycky.

I pohané

měli své kněze,

——
ovšem,

majíce nepravé náboženství, měli i nepravé kněžství. lidé měli
pravě kněžství, ale nedokonalé. Jejich úlohou bylo oběti při
nášeti, náboženství vyučovati, a lidu žehnati. — Kněží Nového
Zákona mají více pravomoci.
Kněží isou prostředníky mezi Bohem a lidmi. Nejhlavnější
dobra amilosti, dává nám Bůh prostřednictvím kněze: hlásají
slovo Boží, udělují sv. “svátosti a požehnání atd. A cokoli zase
my chceme Bohu v oběť dáti, dáváme těž prostřednictvím
kněze. (Mše sv.)

V Bohem
pravém aslova
jestJežíš
ovšem
jen jedinýfrostr'edník
mezi
lidmi,smyslu
a to jest
Kristus.
Nebo on jediný
přinesl Bohu oběť smírnou, on jediný ji každodenně až do sko
nání světa přináší, on jediný sv. svátosti ustanovil atd.
Pokud Kristus viditelně na zemi žil, vykonával sám kněžský
úřad. ježto však nyní na zemi viditelně nežije a křesťané
přece potřebují kněží, postaral se o své zástupce, kteří by
místo něho oběť přinášeli, hříchy odpouštěli, sv. svátosti udě
lovali atd.
Za první své zástupce neboli kněze ustanovil sv. apoštoly,
řka k nim : »?ako měposlal Otec, tak ija' posílám va's.: (Jan 20, 21.)
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Jim a jich nástupcům dal těž moc a právo, jiným tuto moc
propůjčovatí, bud' celou anebo částečnou. A to učiniíPán ježiš
ustanovením smí/oslí svěcení kněží-tva.

725. Co je svěcení kněžstva?
Svěcení kněžstvo je svátost, kterou se uděluje kněžská
moc a zvláštní milost k řa'dne'mu konání úřadu kněž
ská/ta.

Svěcení kněžstva jest svátost, neboť má všechny tři
částky, jež ku podstatě každé svátosti náležejí. ——
1. Má viditelně znamení, jež záleží v modlitbě &

vzkládání rukou bískupových. K tomu přistupuje
i podávání nádob bohoslužebných. To dokazuje písmo
sv.: »A když oni sloužili Pánu a postili se, řekl jim
Duch sv. .- Oddělte mi Šavla a Barnabáše k dílu, ku
ktere'muž jsem je pojal. Tedy postz'ce a modlz'ce se a
vzkla'dajíce na ně ruce, propustili je.< (Skut 13, 3.)

Sv. Pavel vypravuje sám, že Tímothea vzkládáním
rukou posvětil, a napomíná téhož Timothea při usta
novováni představených k opatrnosti: »Nevkládej
rukou rychle na žádného.: (Timot. 5, 22.)
2. Ve svěcení kněžstva uděluje se neviditelná milost.
Sv. Pavel píše Timotheovi: »Napomínám tě, abys roz—
něcoval v sobě dar Boží, kterýž je ti dán skrze vzklá—
dání rukou mých.: (II. Tim. 1, 6.)
3. Ježto tedy apoštolové modlitbou a vzkládáním
rukou jáhny, kněze a biskupy světili, a tímto svěcením,
jak sv. Pavel praví, neviditelnou milost udělovali, musí
zajisté svátost svěcení kněžstva od Krista Pána usta
novena býti, neboť jenom Kristus Pán může s viditelným
znamením neviditelnou milost spojítí. Tak vždycky
církev sv. učila a věřila. Proto sněm Tridentský usta—
novil: »Pravil- li by kdo, že svěcení kněžstva není pravou
a vlastní svátostí od Pána našeho Yežíše Krista usta
novenou, aneb že jest pouhý vynález lidský, vymyšlený
od mužův církevních věcí nezkušených: anebo že jest to
jen nějaký obřad, kterýmž hlasatele' slova Božího a při—
sluhovatele' svátostí se volí, budiž
církve vyloučen.:

*726. Co působí svěcení kněžstva?
Svěcení kněžstva
1.

uděluje moc kněžskou ,
2. rozmnožuje milost posvěcujz'cí;
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. uděluje zvláštní

milost

k řádnému konání úřadu

kněžske'ho;
;P-CJO

vtiskuje duši neznušitelne' znamení kněze Kristova.
Uděluje moc kněžskou, t. j. ten, který svátost svěcení
kněžstva přijal, může (má způsobilost a moc) platně
vykonati vše to, co koná kněz dle rozkazu ježíše Krista.
Poněvadž jest tato svátost svátostí živých, rozmnožuje
se jí posvěcující milost.
Uděluje zvláštní milost k řádnému konání úřadu
kněžského, t. j. uděluje milost pomáhající svátostnou,
aby povinnosti s kněžstvím spojené vykonával ku cti
Boží a ku spáse své i věřících.
Vtískuje duši uezrus'itelne' znamení kněze Kristova.
tak že ten, který svátost tuto přijal, nemůže ze své
duše tento znak vyhladiti. Kdo jednou byl na kněze
vysvěcen, zůstane jím až do smrti. Může ovšem od
víry odpadnouti, může mu i církev vykonávání jedno
tlivých obřadů zakázati, avšak v duši jeho vždy zůstane
nezrušitelné znamení služebníka a zástupce Kristova.

. V čem záleži moc kněžská?

JWoo kněžská hlavně záleží v tom, že kněz může
. konatz' obět' mše svate',

NH

. udělovati svate' svátosti.

Moc kněžská záleží hlavně vtom, že kněz může
konati platně (t. j, aby opravdu, vskutku mše sv. to
byla) mši sv.

Spolu má moc tyto svaté svátosti udělovati: křest,
pokání, nejsvětější svátost oltářní, poslední pomazání
a stav manželský. To jsou nejhlavněiší a nejpřednější
jeho práva. Vedle těchto má ještě mnohá jiná, jako
na př. slovo Boží hlásati, žehnati, pohřbívati atd.
728. Kdo může udělovati svěcení kněžstva?
Svěcení kněžstva mohou udělovatz' toliko biskupové,
protože jen na ně přešla tato moc od apoštolů svěcenz'm
na biskupství.

V písmě sv. čteme, že jen apoštolové a biskupove'
od nich ustanovení mohou svěcení kněžstva udělovati.
Tak posvětil sv. Pavel ná kněžství Timothea.
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Nižší svěcení a podjáhenství může udíletí s povolením
papežským i pouhý kněz. Tak mohou udíleti nižší
svěcení řeholníkům svého kláštera opati.
Přijati mohou tuto svátost' jen pokřtěné osoby po
hlaví mužského; neboť i ve Starém Zákoně toliko
mužové rodiny Aronovy byli posvěcení na kněze, a
sv. Pavel píše: »Ženy at mlčí ve shromážděnz'ch,; nebo
nedopouští sejim mluviti.: (I. Kor. 14, 34.) Aby tato
svátost hodně byla přijata, třeba, by svěcenec byl ve
stavu posvěcující milosti, biřmován, věku 24 let, náležitě
k svému stavu vzdělán, života bezúhonného a náležitých
duševních i tělesných vlastností, o nichž pouze církví
souditi přísluší.

3729. Kterak se uděluje svěcení kněžstva?
Svěcení kněžstvo uděluje se takto : biskup vkládá
ruce na ty, kteří mají býti svěcení, modlí se nad nimi,
maže jejich ruce svatým olejem a podává jim kalich
s vínem a patenu s lzostz'í, by se jich dotkli.
Svěcení na kněžství uděluje se mezi mší svatou a
úkony v otázce právě uvedené konají se po epištole.
Po ní slouží novosvěcenci zároveň se světícím je bi
skupem mši svatou. Tato mše sv. je vlastně jejich
primice, neboli první mše svatá.
32730. Jsou-lí mimo svěcení kněžstva ještě jiná duchovní

svěcení?

Mimo sve'ceníkněžstvojsou ještě jiná duchovní svěcení
a to .
,—

. svěcení, která na kněžství připravují, totiž čtvero nižších
svěcení, jakož i svěcení na podjálzenství a jáhenství;
svěcení na biskupství kterýmž se svěcení kněžstva
dovršuje.

ro

Duchovní') moc vlastně jest jen jedna; totiž ta, kterou
Kristus apoštolům odevzdal. jest to moc konati vše, čeho ku
spáse věřících jest třeba, tedy vykonati úřad učitelský. kněžský
a královský. Moc tato tak jako jest sdělitelna, tak jest i dělí
telna; může buď zcela, aneb jen částečně jiným udelena aneb
načiného
přenesena se
býti.
dtud vysvětlují
stupňové duchovní moci v církvi, je'í
svatovláda nebo hierarchie, kteráž, pokud skládá se z biskup ,
') Dr. Ant. Podlaha p. 561.
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kněží a jáhnů jest ustanovení Božského. Neboť apoštolové
nikdy by nebyli se osmělili, o své újmě moc tuto děliti a
jmenované tři řády v církvi ustanoviti, kdyby jim to Pán nebyl
nařídil. — Že sv. apoštolové ustanovili biskupy, kněží ajáhny,
_vysvítána př ze slov w. apoštola Pavla: »Z té příčiny zanechal
jsem tebe v Krétě, abys čeho se nedostává, spravil a ustanovil
po městech kněze. : (Tit. 1, 5.). Podobně i ve Skut. ap 14, 22
se praví: »A zřídivše (apoštolové, t. j. biskupové BarPnabáš a

Pavel) jim starší (:_kkněží
.poručili je Pánu.:
Církev později počala ještě několik nižších stupňů při svě
cení rozeznávati: podjáhenství, akolyty, exorcisty, lektorát,
ostiariát. Tato poslední čtyři svěcení jsou jako přípravou
k důstojnému přijetí vyšších svěcení.

OJtuířz' (vrátní chrámoví) mají svůj původ iž v první církvi.
Oni za času pronásledování křesťanstva jako důlvěrnící biskupovi
oznamovalivěřícím čas a místo služeb Božích a jiná nařízení.
Později pak otvírali a zavírali dvéře chrámu, čistili a zdobili
chrámy, a nad pořádkem při službách Božích bděli. Zvláště
dohlíželi aby veřejně kající a katechumení byli na vykázaných
jim místech av ustanovený čas z chrámu se odebrali, tolikéž
aby žádný pohan posvátným tajemsvím neobcoval. Posléze pak
po vynalezení zvonů bylo jim pečovati o zvonění. Při svěcení
na ortinria't odevzdává biskup čekateli klíč od chrámu a na
pomíná ho, aby netoliko viditelný, ale i neviditelný chrám
Páně, totiž srdce věřících, otvíral klíčem dobrých příkladův
Bohu. a naopak je zavíral hříchu a nepravosti. Po té arcijáhen
ihned mu velí úřad jeho konati; totiž otevřítí dvéře chrámové
a zazvoniti.
Lektoři (přečitatelé) předčítali druhdy při službách Božích
částky písma svatého kromě evangelia. Později také při službách
Božích předzpěvovali a některá svěcení a žehnání, na př. chleba
a nových plodin, vykonávali. Při .rvčccnz'na lektora'f, kteréž se
děje hned po svěcení na ostiářství, podává biskup nastávajícímu
lektorovi do ruky knihu, v nížto částky z písma svatého ku
předčítání při službách Božích určené jsou obsaženy.
Exara/'Ne' (zažehnávači) měli za prvních věků církve dozor
nad posedlými, t .j. nad takovými, kteří působením zlého ducha
rozličné škody na těle i duchu svém utrpěli. Dle příkladu

Kristova ujímala sei

církev těchto ubožáků, vyučujíc je a

vymítajíc jejich dábelstvi skrze exorcisty. Potom byli křtěni,
při čemž exorcisté přisluhovali. Pi: wěcem na exorcistát po
dává biskup tomu, jejž světí, knihu zažehnávací —
Akolyte' (služebníci chrámoví) provázeli biskupa, kněze a.
jáhny při konání služeb Božích, zvláště pak musili za času
pronásledování křesťanů, když se služby Boží v podzemních
a temných skrýších konaly, pečovati o osvícení místa boho
služebného, též chystali, vodu, víno a kadidlo k službám Božím.

Pr'1 IZIČCI'IIÍalza/ynžpodává jim biskup svícen s voskovou svící
a konvičky. —
Přípravou

k nižším svěcením

jsou pos/72123111)
čili tom—ma na

památku trnové koruny Páně. Rouchem nižších svěcenců jest
zkrácená alba (superpelliceum). Pro nedostatek osob, které
by přijaly čtvero nižších svěcení, připouští církev, aby ně
které jejich služby konali nesvěcení kostelníci ministranti
neb bohoslovci.
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Svěcení 1m pad/'d/n'm-lw' dává svěcenci právo přilévati vodu

do kalichua čísti epištolu. Odznakem podiáhna jsou: humerál,
alba, manipul, krátká dalmatika čili tunicella. Podjáhenství počítá
se k svěcením vyšším, poněvadž církev zavazuje podjáhny
k povinnostem, k nimž zavázáni jsou jáhnové, kněží a biskupové.
Světa/n' na jzí/wuf/z'í dává svěcenci právo mši svaté při—

sluhovati a evangelium zpívati, víno do kalichu nalévati, a j.
Odznakem moci jáhenské jest štola přes levé rameno na pravém
boku převázaná a dalmatika. —
Tak jako duchovní moc jest jen jedna, rovněž tak jest jen
jedna svátost svěccní kněžstva, ač jest více stupňů svěcení.
jmenuje se svěcením kněžrtva, poněvadž vlastní podstatu této
svátosti tvoří odevzdání moci oběť Nového Zákona obětovati,
moci to výhradně kněžské. Kněžství pak trojí jest: ]. přijúnwnc',
jež má několik rozličných stupňů: čtvero nižších svěcení, pod
jáhenství a jáhenství; 2. neli/wm, kněžství v užším smyslu, když
svěcenec moc obětovati sicc obdržel, ale tak, že tuto svou moc
jiným udělovati nemůže, a 3. úplně, biskupství, když kněz
k moci své, oběť Bohu přinášeti, také dostává moc jiným ji
udělovati. Svěcení na biskupa, ač novou moc udílí is potřebnou
k tomu milostí, není přece novou svátostí, nýbrž jest pouze
dovršení svátosti svěcení kněžstva.
Svěcení na kněžství děje se takto: ')
Biskup světí jáhny na kněze mai mší rv. po cpištole. Před
svěcením dává biskup tytéž otázky arcijáhnu ilidu (jsou-li
kněžství hodni, — ano vybízí i lid v chrámu, by pověděli,
namítají-lí co s dobrým svědomím proti některému ze svěcenců)
jako při svěcení na jáhenství. Na to vykládá jim budoucí
kněžyke'pom'uuar/í. Potom vrhají se svěcenci na zemi, biskup
modlí se litanie ke všem svatým a dává jim trojí požehnání.
Pak svěcenci přiklekají před oltář, a biskup klade mlčky obě
ruce na hlavu každého zvlášť; potom modlí se a drží nad
nimi všemi pravici. Obojí činí po biskupovi všickni přítomní
kněží. Biskup modlí se, aby jim Duch sv. své požehnání a
moc kněžskou uděliti ráčil. Na to biskup obléká svěcence,
klade jim štolu přes obě ramena a křížkem přes prsa a dává
jim ornát, jehož zadní část však vzhůru jest svinuta, protože
svěcenci plné moci kněžské dosud nemají.
Biskup vzývá Ducha svátého a maže svěcencům olcjcm
křtěncův dlaně a palce spolu s ukazováčky na straně vnitřní
dávaje jim moc žehnati a světiti. Pak podává iim patenu
s hostií a kalich s vínem a dává jim moc mši sv. obětovati. —
Na to pokračuje biskup ve mši sv. dále. — Evangelium zpívá
jeden ze svěcencův, dávajc tím na jevo, že budou nvní všickni
evangelium Kristovo beze strachu hlásati : při obětování obětují
hořící svíci a potom konají s biskupem všecky modlitby mešní
(slouží s ním zároveň svou první mši svatou. Před přijímáním
přijímají od něho políbení pokoje, a po přijímání podává jim
biskup tělo Páně (pod jednou zpilsobou).
Ku konci mše svaté vyznávají všickni stojíce víru svou:
říkají apoštolské vyznání víry. Na to klade biskup ruce na
hlavu každého a dí: »Přijmi moc Ducha svatého, kterým od
pustíš hříchy, odpouštějí se jim a kterým zadržíš, zadržány

') Dr. Dom. Špachta: Stručná katolická liturgika.
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jsou.: Při tom spouští se novému knězi svinutý ornát, na zna—
mení, že má nyní již plnou moc kněžskou. Na konec bcre
biskup ruce jeho v ruce své a táže se, slibuje-li jemu a jeho
nástupcům uctivost a poslušnost a políbí jej otcovsky. Ku
konci napomíná nové kněží a udílí jim požehnání. —
Odznaky kněžské moci jsou hlavně štola a mešní roucho.

Odznaky moci biskupské jsou kromě rouch kněžských hlavně
berla pastýřská, mitra a kříž na prsou.

i'm

laké smýšlení má v nás vzbuzovati víra v kněžskou

moc a důstojnost?
Víra o kněžskou moc a důstojnost ma' o nás velm—
zovatl úctu, poslušnost a vděčnost ke kněžím. Take'
máme Boha často, zvlášť o suchých dnech za dobre“
kněžz' prositz'.

Pro velikou moc a důstojnost, jež každému knězi
propůjčena jest, mějte kněží katolické v úctě! »Ze
vší duše svě boj se Pa'na, a kněží jeho 2) poctivostz'
měj.: (Sir. 7, 31 ) 51). Antonín, který pro svoji svátost
od králů a císařů velice byl ctěn, měl takovou úctu
před důstojností kněžskou, že, kdykoli kněze potkal,
poklekl, ruku mu políbil a za požehnání jej prosil.
A sv. František z Assisi říkával, kdyby kněze a anděla
současně potkal, že by dříve kněze pozdravil a pak
teprve anděla, — Sv. Tomáš Kempenský, rozjimaje
velikost a důstojnost úřadu kněžského zvolal: »O, jak
velikým důstojenstvím poctěni jsou kněží, jimžto dáno
jest, čeho ani andělům není popřáno. ')
Buďme jich též poslušni, neboť o nich platí slova
Pána ježlše: »Kdo va's slyší, mne slyší, a kdo va'nzz'po
hrdá, mnou pohrdá w (Luk. 10, 16.)
Mirjam, sestra Mojžíšova. reptala jednou proti svému bratru
slovy: »Co my to potřebujeme, aby mim .l/o/žíš kázal ? Nevíme-lz“
lolik, coš on J'lífllPc Mojžíš trpělivě snášel řeči ty, ale Bůh sám

ukázal, jak nelibě to nese, když zástupců jeho neposloucháme
a jimi pohrdáme. Mirjam na celém těle byla postižena vředy
a ošklivou vyrážkou

Buďme jim též vděčni, neboť jsou našimi nej—
většími dobrodinci, poněvadž jakožto zástupci Boží
nám největší milosti ve sv. svátostech sprostředkují, nás
věčným pravdám učí a tak cestu do nebe ukazují!
Vděčnost svou jim též osvědčujeme, modlíme-li se
za ně.

') Dc imit. Christi lib. 4., cap. 5.
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Druhdy byli ti, kteří se na přijetí svátosti kněžstva
připravovali, svěcení o suchých dnech. Dnes nesvětívají
se vždy v tyto dny. Ježto jsou však dnové tito od
církve ustanoveni k udílení svátosti této, máme se
modliti o těchto dnech za dobré kněží. Vybízí nás
k tomu písmo sv. slovy: Proste Pa'na žni, aby poslal
dělníky na žeň svou.: (Mat. 9, 38.)
Veliké jsou milosti, jichž kněžím Pán Ježiš propůjčil
v této svátosti. Proto dobře si pamatujte, co katechismus
ke konci této svátosti praví:
Naučení: Uvaž, co praví světec: »Kdo ctí kněze, ctí
Krista; a kdo příkoří činí knězi, činí příkoří Kristu
Pa'nu, jehož za'stupcem pra'vě kněz jestnr (Sv. jan Zlato—

ústý.)

7. O svátosti stavu manželského.
Přechod: Přicházíme k poslední svátosti, která není pro
všecky lidi ustanovena — ku svátosti stavu manželského. Vy
ložím vám nejnutnější. Především:

73 N . Co je svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského je svátost, kterou se dvě
svobodně křest'anske' osobý, muž a žena, nerozlučně spo

jují a od Boha nabývají milosti, by povinnosti stavu
manželského až do smrti věrně plnily.
Manželství je skutečně svátost, poněvadž má ony
tři částky, jež ku podstatě každé svátosti náležejí.
Viditelným znamením jest tu slib, který si man
želé při oltáři před knězem vespolek činí, a pak
požehnání kněze.
Neviditelná milost záleží v rozmnožení posvěcující
milosti Boží a kromě toho uděluje se novomanželům
milost svátostná, aby povinnosti stavu svého snáze
vykonati mohli.
Že manželství má býti spojení jednoho muže s jednou ženou,
vysvítá netoliko z toho, že Bůh stvořil jen jednoho muže a jednu
ženu ajen mezi nimi manželství založil,nýbrž lze slovSyna Božího:

»Protož opustí clověk otce í matku a přidrži se manželky své,
i budou dva (ne tři, čtyři anebo více) ojednom těle * (Mat. 19 5-)
Manželství má býti spojením nerozlučitelným, kteréž nic na
světě rozloučiti nemůže, leč toliko smrt. Syn Boží řekl: »Co
Bůh spojil, clověk ne; ozliic'luj: (Mat 19 6) Tak odpověděl Pán
Ježíš jedenkráte fariseům, když se ho tázali, zda dovoleno jest
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propustiti manželku svou. Podobně se i jindy vyjádřil: »Xttokotz'
propustí manželku svou a jinou pojme, oz'zoloz'í. A jestliže žena
propustí muže soe'lzo a sajine'lto „veodd, te'ž cizo/o-šíf. (Mat. 10,11.)

Manželství jest tudíž svazek jednotný (mezi jedním
mužem a jednou ženou) a nerozlučný.
Že Pán Ježíš tuto svátost ustanovil, učí písmo sv.
i ústní podání.
i733. Kdy bylo manželství ustanoveno?

Manželství bylo již v ráji od Boha ustanoveno,
v Novém zákoně pak řežz's'Kristus je povýšil na svátost
a na milostz'plný obraz svého nerozlučného spojení
s církví.
Když Hospodin stvořilveškeren svět, stvořil naposledy
(šestého dne) člověka Adama kobrazu a podobenství
svému a postavil jej do ráje. Adam však byl sám, nemaje
tvora podobného sobě. Proto bylo mu smutno. I řekl
Bůh: »Nenz' dobře člověku býti samotnému, učíňme mu
pomocníci podobnou jemufc A seslav na Adama spánek
vyňal mu jedno žebroa učinil z něho tělo. Bylo to druhé
tělo lidské. A v ně vdechl zas Bůh nesmrtelnou duši.
Když pak se Adam probudil, zradoval se, že má
pomocníci. I dal ženě jméno Eva. A Hospodin po—
žehnal jim a řekl: »Rost'tež a množte se. . _. (I. Moj.
1, 28.) Tak Bůh založil manželství již v ráji.
Hřích dědičný byl však příčinou, že pokolení lidské
od původního zařízeníBožského se odchýlilo a původní
dokonalost manželství porušilo. Vzniklo mnohoženství
a svazek manželský byl propuštěním manželek roz

vazován. Porušena byla ijednotnost inerozlučitelnost

v manželství.
Ale Pán Ježíš přišed na svět, obnovil zase původní
dokonalost v manželství a nad to povznesl je na svátost
a na milosti plný obraz svého nerozlučného spojení
s církví.
Kdy tak Pán ]ežíš učinil, toho bezpečně nevíme. Svatí
Otcové (Cyrill Alexandrinský, Cyrill Jerusalemský a Epifan)
se domnívají, že to učinil tenkráte, když byl přítomen při
svatbě v Káni Galilejské. Neboť chtěl zajisté svojí přítomností
oněm novomanželům zvláštního posvěcení vnitřního a požehnání
nebeského uděliti. Nedá se mysliti, že by tam šel proto, aby
měl příležitost k prvnímu zázraku svému, neboť vodu ve víno
ežitosti.
inohl
zajisté proměniti na každém místě jiném a při jiné pří—
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Také sv. favel nazývá stav manželský svátostí a to
svátostí velkou. Praví: »Tajemstvi toto (to jest manžel
ství) velike'jest, ale ja' pravím v Kristu a v církvi,
čili jest obrazem tajného a nerozlučitelného spojení
Krista s církví. Pána Ježíše s jeho církví spojuje
zajisté milost. Manžely mezi sebou rovněž tedy víže
milost a tak manželství na zemi je obrazem spojení
Pána ježíše s církví jeho. —
Tak věřila povždy církev svatá, ano i církve od ní
odtržené, jako řecká, ruská a jiné východní; jmenují
sedm svátostí, a mezi nimi výslovně manželství. Teprve
v šestnáctém století počali lidé od Boha nepovolaní
učení toto zamítati.
Sněm Tridentský ustanovil: »Pone'vadž manželství samitati
v .Vove'mZákoně pro milost, ktere' skrze ježiše Krista uděluje,
daleko vuitmý'šijest, než manželství Stará/zo Zákona: protož svatz'
Oteove', církevní .s-ne'move'a všeobecně ústní

učení apoštolské po

všecky
(! nál'žile'
liči, že ono mezi svátosti Nového
Zákona časy
„ní ]pl'ávě
)ýti počtt'no.
')

734. Co působí svátost stavu manželského?
Svátost stavu manželského působí:
[O'—'

. rozmnožení posvěcujz'oz'milosti ,'
. zvláštní milost, aby manželi—'povinnosti stavu manžel
ske'ho věrně plnili .

Manželství náleží mezi svátosti živých a proto kdo ji
řádně přijímá, posvěcuiící milost svoji rozmnožuje.
Manželé nabývají též zvláštní milosti v této svátosti
a to milosti napomáhající, aby povinnosti stavu mažel
ského věrně plnili.

735. Co jest povinnosti manželův?

Povinnosti manželův jest:
y_n

IO

. aby ve svornosti, lásce a manželské věrnosti spolu živi
byli, dokud je smrt nerozlouči,
. aby křesťanským životem vespolek se vzdělávali a pod
porovali ,'
. aby své děti v kázni Boží vychovávali a o jejich časne'
i věčně blaho pečovali.
') Sess. 24.
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Ve svornosti, lásce a věrnosti manželské mají žití.
Sv. Pavel dí: »Muži, milujte manželky sve', jakož
i Kristus miloval církev, a_vydal sebe same'ho za ni.
(Efess. 5, 25.) A dále: >Zeny mužům svým poda'a'ny

budte, jako Pánu; nebomuž jest hlava ženy, jako jest
Kristus hlava cirkve.: (Efess. 5, 22. 23)
Mají se křesťanským životem vespolek vzdělávati,
t. j. dobrý příklad jeden druhému dávati a tím k životu
bohumilému se povzbuzovati.
»A vy otcove', nepopuzujte k hněvu synů svych, ale
vyc/zovejteje v kázni a v trestáni Pa'ně.: (Efess. 6, 4.)

*736. Může-Ii býti manželství rozloučeno?

Manželství nemůže byti rozloučenojinak než smrti
jednoho z manželův, duchovní vrchnost může však
z důležitých pričin a'ovolití, by manže/e' oa'louceni od
sebežili
Manželství nemůže býti žádnou mocí na světě tak
rozloučeno, aby odloučení opětně do stavu manžel
ského s jinou osobou vstoupiti mohli. Sám Bůh je'spojil,
a proto nemůže žádný člověk svazek tento rozdvojití.
»Co Bůh spojil, člověk nerozlučujlc

(Mat. 19, 6.)

To dokazuje sa'mPa'n jaa. Jednoho dne přistoupili k němu
l'ariseově, tážíce se: Sluší-lí člověku propustiti manželku svou
z kterékoli příčiny? Kterýžto odpovídaje řekl jím: »Což jste
neslyšeli, že ten, kterýž učinil člověka na počátku, muže a ženu
učinil je? Protož opustí člověk otce imatku a přidrží se man
želky své i budou dva v jednom těle? A tak již nejsou dva,
ale jedno tělo A protož, co; Bzí/r Jpoj'm člověk uezozlučzinc

A když namítali jemu řkouce: »Proč tedy Mojžíš rozkázal dáti
lístek zapuzení a propustiti ?: odpověděl jim: »Mojžíšpro tvrdost
srdce vašeho dopustil vám propouštěti manželky: ale s počátku
světa nebylo tak. Pravím vám, že kdožkoli propustil by manželku
svou, lcč pojme,
pro smilství,
a jinou
cizoloží, a kdož pro
puštěnou
cizoloží.:
(Matippjme,
9.
Tak učili afor'lolor'z'. »Te'm,kte1'—t
/Joa v „Louže/stou, příkazu/i

ať ja,

(Il! Pan,

af vuznšrlka od muše „coal/msi: jestliže vsak

odejde, af suslam moda/ta' arab af sr J mn.-čemsvým smíří.
A muž neproponýtě/ „muzželkl. : (I. Kor. 7)
Tak učí i Sval! OlcoiÍ'L' Jmenovitě .l'i). František Sa'lwký

krásně dí: »První účinek této svátostí jest věčné spojení srdcí
manželských. Když truhlář dvě prkna čistotným klihem spojuje,
tak silně se jedno druhého drží, že je spíš všude jinde než
v tom spojení rozštípíš. Kristus Pán spojil muže a ženu svou
svatou krví, odkudž to spojení tak mocné jest, :že se spíše
duše od těla některého z nich odděliti má, nežli to spojení
zrušiti. Což však ne tak otělích jako o srdcích, o vnitřní ná
klonnosti a lásce rozuměj.:
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Církev katolická může ovšem z důležitých příčin
dovolití, aby manželé od sebe odloučené žíli, avšak,
rozloučeno nemůže býti manželství jinak, než smrtí
jednoho z obou. Dovoluje tudíž rozvod (od stolu do
mácího krbuř, ale nikoli rozloučení manželství. —

3737. Jakým způsobem přijímají snoubenci svátost stavu
manželského ?
Snoubenoz' přijímají svátost stavu manželské/zo tím
způsobem, že prohlašují před svýmfarářem anebo jeho
zástupcem a dvěma svědky, že se za sebe berou.

Farář snoubenců jest ten, který jest biskupem usta
noven duchovním správcem jejich neboli ten, vjehož
osadě snoubenci bydlí. Jen s dovolením biskupa nebo
svého faráře smějí snoubenci příjmouti svátost stavu
manželského před jiným farářem.—Bydlí—li každý ze
snoubenců v jiné farní osadě, má z pravidla vykonati
oddavky farář nevěstin. Prohlášení snoubencův, že se
za sebe berou, děje se z pravidla v kostele před oltářem;
po něm se obyčejně slouží mše sv., mezi níž novo
manželé přijímají zvláštní požehnání. Z té příčiny mají

oddavky konány býti vždy dopoledne.
Oddavky se konají u přítomnosti faráře a dvou svědků,
aby dostatečně stvrzeno bylo, že bylo manželství
platně uzavřeno.
Obřady:') Snoubenci, přípravivše se přijetím svátosti pokání
a nejsvětější svátosti oltářní a vykonáním všeho toho, co církev
jím vykonati ukládá, aby platně a hodně svátostný svazek
manželský uzavříti mohli, přiklekají k oltáři. Kněz nejprve táže
se jich, zdali oba dobrovolně a bez přinucení v manželství
vstupují; na to podávají sobě pravé ruce a kněz říká oběma
slova, jimiž si vzájemně slibují stálou [all—kn
a verz/ort. Pak klade
konec štoly na .rpojene'pravice jejich a dí: »Co Bůh spojil, toho
člověk nerozlučuj; Pán Bůh všemohoucí rač vás spojiti; já.

pak ze svého kněžského úřadu potvrzují vás v témž manželství
ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.: A při
tom žehná jím ve znamení kříže. — Potom vybízí lid, by s ním
za novomanžely se pomodlili a kropí je svěcenou vodou. —
Kněz žehná někdy také prxteny,_ a ty jim pak dává. na prsty.
Prsteny ty znamejí stálou věrnost. — Po oddavkách bývají
novomanželé přítomni mši sv. a tu kněz modlí se nad snoubenci
dvakráte zvláštní modlitbu (po »Pater nosterc a před »Ite míssa

est:), prose Boha za požehnání jejich sňatku.
.) Dr. Špachta: Liturgika, 71.

—705—
*738. Čeho se žádá od těch, kdož ve stav manželský vstoupiti
mim?
Od těch, kdož ve stav manželský vstoupili míní, se

žádá:
[OI—l

Au:

. by se lekkomyslně nezasnnbovalz;
. by mezz ními nebylo překážek manželských a v nábo—
ženství dobře bylz vycvičení;
. by po dobu zasnoubení počestně živí byli,“
. by před oddavkami svátost pokání a nejsvětější svátost
oltářní hodně přzjalz'.

Lekkomyslně nemají se zasnubovati, t. j. aniž by si
byli dobře rozmyslili, do jak důležitého stavu vstupují,
zda jsou s to povinnosti stavu toho plniti. Proto se
mají nejdřív modliti a tak Boha za radu prositi, pak
s rodiči a upřímnými přátely se poraditi. Mají uvážiti,
že vstupují do nerozlučitelného stavu, v němž budou
buď šťastni zde a snad, na věčnosti, anebo jak zde
tak ina věčnosti nešťastni.
O překážkách víz *739. —

Mají v náboženství dobře být! vycvičení, poněvadž
by bez znalostí pravd náboženských nemohli ani oněch
povinností, jež na sebe touto svátostí berou, plniti.
Proto ještě před oddavkami jich duchovní správce má.
se přesvědčiti, zda ve svém náboženství jsou dostatečně
vycvičeni. (Snoubenci jdou na katechismus) Dále jest
třeba, by po dobu zasnoubení počestně živi byli, jak
se sluší na křesťany, kteří se ku přijetí některé ze
svátostí připravují Proto jdou ještě před oddavkami
ke sv. zpovědi a sv. příjímání, aby ve stavu posvěcu
jící milosti Boží tuto svátost přijali. Též jest radno
vykonati dříve generální sv._zpověď.
O mladším Tobiášovi čteme v písmě sv., že na radu
anděla Rafaela, průvodčího svéhol řekl Sáře, již měl
za manželku pojati: » Vstaň a modleme se dnes, zítra
z'po zítřknh

*739. Co jsou překážky manželské?

Překážky manželskéjsou okolnosti, které činí sňatek
manželský bud' nedovoleným aneb docela neplatným.
Ony slují překážky vadící nebo závady, tyto pak pře
kážky rušící.
P. Davídek: i\íethodický výklad nového katechismu.

45
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Nedovoleným činí sňatek manželský na příklad: zapavěde'ný
čax, rozdíl/raft éřexůmrke'lza vyznání, pln/ne' zasnoubení nebo .rlil)
manželský, jednoduchý .rlz'b čz'xtogr.
Neplatným činí sňatek manžely/cj-na příklad:pokrevní/5131511:'n—

.rlm' a švakrowtw' ve stupnic/z ztmavědčnýe/l,dne/town příbuzenství.
Vadz'ez'překáz'ky
čili závady činí sňatek manželský nedavaleným.

Kdyby však přece sňatek manželský iza těchto překážek byl
uzavřen, dopustili by se snoubenci těžkého hříchu; avšak
manželství by bylo platně uzavřeno.
Zapověděný čas ::.od první neděle adventní až do sv. tří
Králů; od popelce až do neděle provodní; a pak v pátek,
ve dny postů a ve dni křížové čili prosebné.
]ťnřz'eíýřekášěy činí manželství neplatný/n, t. j. kdyby za
těchto překážek sňatek manželský byl uzavřen, nebyl by to
vlastně sňatek; byl by neplatným před Bohem,
Za tou příčinou bývají dotazováni snoubenci na farním úřadě,
zda jim v cestě nestojí nějaké překážky. Proto konají se
i ohlášky, aby i věřící mohli na překážky upozorniti.
Dle církevního práva pokrcvenci v přímém paka/ení (na př.
otec a dcera, děd a vnučka\ nemohou v žádném stupni sňatek
uzavříti. V paka/ení pobočne'mjest pokrevenství až do čtvrtého
stupně včetně překážkou rušící una př. mezi bratrancem a
sestřenicí, strýcem a neteří a pod.) Ze švakrovství vzniká
překážka v pokolení přímém naprostá, v pokolení pobočném
až do 4. stupně.
Od některých překážek uděluje vrchnost církevní (papež,
biskupové) dispens. Od některých však dispens je nemožna.
Obyčejně udílí se dispens na př. v pokrevním příbuzenství
pobočném třetího a čtvrtého stupně aj. Velmi nerada uděluje

církevní vrchnost dispens ke sňatku bratrance se sestřenicí;
avelmi zřídka ke sňatku mezi strýcem aneteří, tetou a synovcem,
přisvojitelem a dcerou přisvojenou a j. —<

*740. Co jsou manželství smíšená?
Manželství smíšená jsou sňatky mezi křesťanemka
tolickým a nekatolickým.
Ačkoli církev katolická manželství smíšených na
prosto neschvaluje, přece je, když snoubenci na tom
trvají, připouští, když snoubenci zaváží se k těmto
třem podmínkám: 1. Oba snoubenci slíbí a zaváží se
smlouvou, že veškeré dítky obojího pohlaví v katoli
ckém náboženství budou vychovávati; 2. nekatolický
snoubenec zaváže se reversem, že katolickému snou
benci u vykonávání náboženství katolického nížádných'
překážek klásti nebude; 3. snoubenec katolický při
slíbí reversem, že se všemožně přičiní, aby manžel
druhý ku poznání katolické víry přišel a jí přijal.
S osobami, jež nevyznávají náboženství křesťanského
(na př. se židy), nemohou křesťané platného manžel
ství uzavříti.
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*74I. Co jest dobře povážiti při manželstvích smíšených?

Při manželstvích smíšených jest dobře povážiti:
. že stranu katolickou uvrhuj'í do nebezpečenství, svoliti
v nekatolické vychování dětí a tak se připraviti o spásu

)—l

duše ,'

. že i za příznivých okolností katolické vychování dětí
ztěžují ,'
. že v rodině způsobují často různice a náboženskou
lhostejnost ,'
.že jich tudíž církev katolická nikdy neschvaluje a
z příčin důležitých jen tehdy je připouští, když kato
lické vychování všech dětí zaručeno a nebezpečenství
pro spásu duší odstraněno jest.

-P—00l\)

Katolický křesťan ví, že katolické náboženství jest jediné,
které nás bezpečně vede do věčné blaženosti. Proto jest jeho
svatou povinností, aby žádal, by vychování dětí se dělo po
katolicku. jak snadno se může státi, že snoubenec druhého
vyznání bude žádati, by vychování dětí obojího pohlaví, anebo
alespoň jednoho dělo se v jeho vyznání. Ejhle, jaké nebezpe
čenství působí smíšená manželství ! Svolí—likatolický snoubenec
k tomu, může tím snadno děti připraviti o budoucí spásu
a jak se z toho zodpovídá? Nesvolí—li, mohou zas z toho
vzniknouti domácí různice.
Ale i když jsou okolnosti příznivy, t. j. když snoubenec
nekatolík svolí, aby všecky děti byly po katolicku vychovávány,
jest to velmi obtížno provésti. Neboť dobré, katolické vychování
závisí hlavně od dobrých příkladů obou členů manželsví.
Vidí-li pak různost v náboženství, zdaž není oprávněna obava,
že se stane k náboženství lhostejným?
A když jsou manželé nesjednoceni v nejdůležitějších věcech,
jakými jest jistě náboženství, můžeme skoro sjistotou říci, že

budou nesjednocenii v ostatních, atak povstanou různice,
nespokojenost, lhostejnost atd.
jak moudře jedná tudíž církev katolická, když taková

manželství nikdy neschvaluje!

— Uzavírají—li je katolíci za
oněch svrchu naznačených podmínek oddavky musí se konati
ovšem též po katolicku, v chrámu Páně. —

i742.

Kdo má moc, rušici překážky manželské stanoviti a
o platnosti manželství rozhodovati?

Moc, rušící překážky manželské stanoviti a o plat'
nosti manželství rozhodovali, ma' jediné církev.
jenom církev má moc o platnosti manželství roz
hodovati, zda to či ono manželství má platnost před
Bohem čili nic. Proč právě církev toto právo má a
nikdo jiný, udává se nám v následujícím.
45*
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3743. Proč má jediné cirkev moc, rušici překážky manžel—
ské stanovnti a o platnosti manželské rozhodovati?

Moc, rušící překážky manželské stanoviti a a plat—
nosti manželství rozhodovali, má proto jedine' církev,
že sňatek manželský je svátost a jediné církev od _?e
žíše Krista obdržela právo, v tom, co se týče svátostí,
dávati nařízení a činiti rozhodnutí.

Moc státní nemá žádného práva 0 svátosti stavu
manželského něco stanoviti, poněvadž žádné moci
k tomu od Pána Ježíše neobdržela. V některých
státech ovšem moc státní stanoví rušící překážky a
o platnosti manželství rozhoduje, avšak ve svém svě—
domí katolíci nejsou jimi vázáni.

Také v Rakousku zákonem občanským vydány jsou
předpisy státní ve věcech manželských. Katolíci jsou
při uzavírání sňatku povinni těmito předpisy státními
se říditi, pokud ovšem se nepříčí zákonům církevním.

744. Jsou-Ii r_nimosvátosti ještě jiná sama ze sebe působivá
znameni milostl?
Mimo svátosti nejsou už žádná jiná sama ze sebe
působivá znamení milosti ,' tak zvané »svátostinyxjsou
svátostem jenom podobný.
Svátosti jsou sama ze sebe působivá znamení, t. j.
svátosti nepůsobí mocí toho, který jeluděluje, ani
toho, který je přijímá, nýbrž proto, že je Kristus Pán
ustanovil, mocí Pána ježíše. jest jenom třeba, aby
svátost platně byla udílena a aby přijímající svátost
vyplnil všecky podmínky ku přijetíjejímu předepsané—
a pak jistě se mu ona milost uděluje, která té svátosti
propůjčena jest. Mimo sedmero svátostí není tedy již
žádných působivých znamení; ježto více jich Pán Ježíš
neustanovil.
Učili jsme se o důležité svátosti pro zachování spo
Ěšlečnosti lidské. Přečtěte, co se ještě praví o svátosti
stavu manželského ve slovech
naučení. U volbě stavu měj na paměti především
Boka a spásu své duše! Máš-li po zralé úvaze za to,
že jsi povolán ke stavu manželskému, připravuj se
k němu modlitbou, čistým životem a lzodnou svatou
zpovědí!
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Oddělení čtvrté.

0 svátostinách a církevních obřadech.
Přechod: Milost posvěcující se uděluje a rozmnožuje (522)
hlavně sv. svátostmi. Jsou však ještě jiné prostředky milosti,
které nejsou ovšem tak působivé jako sv. svátosti, jich si však
pro milosti a dobrodiní, jichž se nám pomocí jich dostává,
také vážiti máme. Prostředky ty jsou s'z'átostíny a církevní
obřady.

745. Co rozumíme svátostinami?
Sva'tostinamz' rozumíme:

. svátostem podobné úkony, jako: zaříka'ní nebo zažehná
va'ní, želzna'ní, svěcení, jež církev ustanovila, by nám
zvláštní milosti a dobrodiní zjedna'vala neb osoby a
věcí posvěcovala;
2. jisté věcí od církve k bohoslužebnému nebo k našemu
vlastnímu zbožnému užívání posvěcené,jako na příklad
p_

svěcenou vodu.

Jméno »sva'tostz'nyc odvozeno jest od »sva'tostc a
znamená zajisté něco svátostem podobného Znamená
úkon svátostem podobný. Katechismus praví, že sváto
stiny jsou svátostem podobné úkony, t. i. viditelná
znamení, která neviditelnou milost označují; nebo
svěcene' předměty, t. j. věci, které církev posvětila,
bychom jich ku zbožnému účelu užívali.

ŠĚ746. Kterak se rozeznávají svátostiny od svátosti?

Svátostiny se rozeznávají od svátostí lzlavně takto:
1. svátosti ustanovil řežíš Krz'stus, sva'tostz'ny církev ,'
2. svátostí působí mocí vlastní, udělenou jim od 7ežís'e
Krista, sva'tostiny pak přímluvou církve a zbožným
úmyslem těch, kdož jz'clz užívají.
SVátOStmí se nám milost Boží uděluje anebo bývá
v nás rozmnožena; svátostmi docházíme i zvláštních
milostí.
Svátostinami se nám však posvěcující milost ne
uděluje, nýbrž pouze vyprošuje. Svátostiny nepůsobí
v nás vnitřní posvěcení, ale mohou k němu přispívati.
Svátosti mají moc působivou od Ježíše Krista, svá
tostiny přímluvou církve a zbožným úmyslem těch,
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kdož jich užívají. Účinek svátosti jest vždy bezpečný,
jistý; účinek svátostin nejistý. Svátosti jest nám ku
spasení nevyhnutelně třeba, svátostin však nikoli; ale
jsou nám velmi prospěšny.
Aby žáci jasně rozdíl mezi svátostmi a svátostinami
pochopili, jest prospěšno, aby katecheta na tabuli
napsal:
Svá/citi:

Svá/oxtz'uy:

zevněiší známení,
ad Kruta Pána ustanovená,

zevnější znamení,
od církve ustanovená,

jimiž se milost Boží uděluje.

jimiž se milost Boží vyprošuje.

Sedm.

.Muolza.

Ze schematu tohoto je patrno,- v čem jsou si svá
tosti a svátostiny podobny, Mají obě jistá zevnějšz'
znamení (viditelný úkon, provázený jistými slovy). Liší
se od sebe: Svátosti jsou ustanovený od Pána Ježíše,
svátostiny od církve. Učinek svátostí jest jistý, bez
pečný, účinek svátostin není jistý, bezpečný; oněmi
se milost Boží uděluje, těmito jen vyprošuje. Svátostí
jest sedm, svátostin mnoho.
3'2747. K čemu užívá církev zaříkáni nebo zažehnání?

Zařz'kám' nebo zažehnání užz'va'církev, aby škodlivý
vlz'v zlého ducha zapudžla nebo vzdalavala.

Zaříkávání čili zažehnávání jsou posvátné úkony,
jimiž církev osoby neb věci zbavuje vlivu zlého ducha
.čili ďábla. Jimi prosí Boha, aby osoby neb věci, nad
nimiž se tyto posvátné úkony konají, působení zlého
ducha zbavil.
Zaříkávání

užívá církev

sv. při sv. křtu a při ně—

kterých svěceních a žehnáních.
33748. K čemu užívá církev žehnání?
Zelma'm' užívá církev, aby osobám a věcem vyproša
vala Boží/za požehná/zí.

Zeimánz' odvozeno jest od »žehuatz'c, což znamená
tolik, jako )přa'tz'dobrou. Žehnání jsou posvátné úkony,
kterým církev osobám a věcem požehnání vyprošuje.
Požehnáním Božím vyrozumíváme milosti a dobro
diní Boží. zvláště ale ochranu a pomoc Boží proti
všem nebezpečenstvím a nehodám těla i duše.
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Vídáváte, že na př. kněz žehná na konci mše svaté
lid, uděluje požehnání s nejsvětější svátostí oltářní,
žehná nemocné a umírající, novokněz uděluje po
žehnání, žehná matku, jež s novorozeným dítkem při—
chází do chrámu, papežské požehnání, korunovace
králů atd
Církev žehná na př. věez', čímž prosí Boha, aby

všechny nástrahy ďábelské odvrátil, a těm, kteří jich
užívati budou, zvláštní pomoci v tělesných i duše
vních záležitostech udělil. Na př. žehná pokrmy (svě
cená vajíčka, chléb, víno), světí školy, mosty, ústavy
dobročinné.
Žehnáním se osoby Bohu nezasvěeujz' a věci 2 obec
ného užívání nevylučují. Proto žehnání pokrmů a svěcení
školy a mostů není vlastně svěcením, nýbrž žehnáním.
Isa'k udělil svým synům požehnání; ?akob též. Pán
_“7ežz'špožehnal chleby, žehnal dítky atd.

Ě749. K čemu užívá církev svěcení?
Cír/zev užívá svěcení, by osoby a věci službě Boží

zasvětila nebo jistě předměty ke zbožnému užívání po
světíla.
(T akovcí svěcení&jsouna příklad: svěcení svatýc/z olejů, kostelů:/,
oltářů, zvomž, kříži/v :! rzžženeů, křestní voaiv,svz'eí,popela a svěcene'
vody.)

Svěcením zasvěcuje církev osoby a věcí službě Boží,
určuje je k trvalému setrvání neb užívání ve službě
Boží. K svěcení osob náležejí čtyři nižší svěcení na
kněžství, subdiakonát, svěcení opata, abatyše. — Svě—
cení kalicha, církevních oděvů, chrámů, zvonů atd.
Svěcením se tedy osoby k službě Boží určují a věci
z obecného užívání vylučují. Svěcené vody nesluší
tudíž k jinému používati (píti, jí se mýti), nežli k zbož

nému jí se kropení. Kalichů, rouch bohoslužebných,
chrámů, nelze užíti, leč ke službě Boží. Kdo by jich
jinak 'užíval, znesvěcoval by je.
Rozdíl mezi žebuám'm a svěcením jest tedy ten, že
žehnánim se osobám neb věcem milost Boží vypro
šuje, ale osoby službě Boží se nevěnují a věci z obec
ného užívání nevylučují; kdežto svěcením se osoby
službě Boží věnují a věci z obecného užívání tím se
vylučují.
'
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750. Od koho má církev moc zažehnávati, žehnati &světiti?
Moc zažehnávatz',

žehnatz' a svělz'tz', ma' církev od

_?ežz'še Krzsta.

“

"

Pán ježíš dal výslovně tuto moc svým učeníkům. »A svolav
dvanáct
dal jimvšelz'kou
moc nadnemoc
duc/cy:“nečistými,
aóyíe.c
vymz'talz',učeníéu"svýclz,
a aby uzdravovalz'
všeliký nedu
(Mat. 10, l.) »Budou ve jme'nu

me'm zle' duc/ty vymz'tatz'. . . na

nemocne'oudou ruce vzkla'datí, a (nemocní) se dobře míti budou.:
(Mar. 16, 17. 18)
Pán ?ežz's'rozkázal i apoštolům: »Do ktere'lzožkolz'domu vejdete,
rcete nejprve: Pokoj domu tomuto! A bude-li tu syn pokoje (t. j. po
žehnání hodný člověk), odpoc'z'net'na němpokoj vášni (Luk. 10, 5. 6.)

Pán Ježíš je též sám poučoval, jak mají moc tuto vykoná
vati, a to tím, že před jejich očima zlé duchy vyháněl, chléb a.
ryby žehnál (Luk. 9, 16.) na dítky ruce kladl atd.
Písmo sv. pak nám dokazuje, že apoštolové také tuto moc
vykonávali. Tak čteme o sv. apoštolu Pavlovi, že chléb dříve
požehnal (Skut. ap. 27, 35.) a pak jedl, a že Tz'mot/zeovz'psal:
» Všecko se posvěcuje skrze—slovo Boží :: modlitbu.: (l. Tim. 4, 5.)

Proto též církev sv. tuto moc od časů apoštolských
vždy vykonávala. Tím vlastně sám Pán Ježíš svátostiny
ustanovil, ale církvi dal moc, je zaváděti a uspořádati.

75. Kterak máme svěcených věci'uživati?
Svěcených věcí máme užívati:
1. jen k tomu účelu, ku kteremu byly od církve posvěceny;

2. s uctz'vostz'a důvěrou, protože jejich působnost závisí

hlavně na zbožne'nzsmýšlení toho, kdo jich užívá.

1. Svěcených věcí máme jen k tomu účelu užívati,
ku kterému byly od církve posvěceny a k žádnému
jinému.
Bohoslovci ') rozdělují obyčejně účinky svátostin na čtyři
druhy: 1. Na milosti, jež rozum osvěcujz' :: vůli k dobre'mu na
kloňujz'; 2. odpuštění všedních hříchu“ a to lítostí a. pokáním, jež

nábožným užíváním svátostin v srdci se vzbuzují; 3. zapuzení
d'a'bla a seslabem'jclio man“,-_4. některe'časne' výhody,jako ochranu

v nebezpečenství, odvrácení hromobití, moru, nehod, atd., jež
Bůh jakožto spravedlivý trest na nás sesílá.

Svátostin by zneužíval, kdo by pomocí jich chtěl
dosáhnouti jiných účinků, než ony po svém účelu
míti mohou, na př. zvláštního štěstí ve hře v loterii
nebo kdo by jich chtěl místo léků užívati atd.
") Dekor-be,Erkl'árung des kath. Katechismus, 5. Auň., IlI. p. 491.
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2. Svěcených věcí máme užívati : uctz'vostz',poněvadž

jsou modlitbou církevní posvěceny, a jsou prostředky,
skrze které Bůh rozmanitých dobrodiní pro tělo ipro
duši uděluje. Užíváme jich uctivě, když je na př.
uctivě při sobě nosíme, nábožně políbíme atd.
Máme jich užívati ; důvěrou, t. j. máme důvěrně
očekávati, že skutečně budou působiti, k čemu jsou
od církve ustanoveny. Máme jim tedy jen tu moc
přičítati, kterou jim církev přičítá, anikolí větší nebo
menší. Nesmíme tedy očekávati, že by neomylně vždy
týž účinek měly, jaký jim církev přičítá — toho nám
církev zaručiti nemůže. Veškera působnost jejich zá
visí hlavně na zbožném smýšlení toho, kdo jich užívá.
Mezi svátostinami má velkou důležitost pro náš
život svěcena' voda.

752. Kterak máme užívati svěcené vody?
Svěcenou vodou máme se častěji, zvláště ráno a večer,
ýokropovatz a Pána Boka proutí, by nas ode hřzcbů
víc a více očzšťoval a všelike'lzo nebezpečenstvz duše
z' těla clzra'nz'l.

Užívání svěcené vody děje se od prvopočátku církve
katolické. Zvyk: jí se kropiti, jest nám křesťanům
velmi prospěšný, neboť nám zjednává zvláštní ochrany
proti nástrahám ďábelským. Slouží nám iku vzbuzení
lítosti, prominutí všedních hříchů, jakož i dosažení
rozmanitých dobrodiní. Zvláště se máme kropiti svě
cenou vodou ráno, když vstáváme, večer, když ke
spánku uléháme, když vstupujeme do chrámu Páně,
jakož i z něho odcházíme. Nestyd'te se nikdy veřejně
svěcené vody užíti, pamětlivy jsouce oněch dobrodiní,
jež se nám užitím svěcené vody propůjčují
Užívání svátostin není sice nevyhnutelně třeba anebo
od církve rozkázáno, ale ježto nám mnohých milostí
zjednávají, tedy od církve doporučeno.
S učením o svátostinách souvisí učení o církevních
obřadech.

3753. Co jsou církevní obřady?
Církevní obřady jsou zevně/ší úkony a znamení, jež
církev ustanovila, by projevovala a vzbuzovala nábo
ženské myšlenky a city, na příklad.- obřady při mši
svaté a při udělování svátostí.
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Církevní obřady jsou zevnější úkony, jako sklonění
hlavy, pokleknutí, spětí rukou atd. aznamení: hořící
svíce, svíce hromničná, kadidlo, ncšení sv. kříže, ko
rouhví atd.
Tyto zevnější úkony a znamení, které jsou od církve
zavedeny, nazývají se církevní obřady.
Církev ustanovila tyto obřady, aby v nás nábožne'
myšlenky a cz'ty vzbuzovala. Tak zobrazuje nám hořící
svíce Krista Ježíše jako pravé světlo — neboli světlo
světa, jak Pán Ježíš sebe nazýval. Mazání sv. olejem
naznačuje účinky, t.j milosti, jež se nám ve sváto
stech udělují atd. Sklonění hlavy při vyslovení nej—
světějšího jména Ježíš jest znamením úcty k Pánu
Ježíši.
Obřady, které církev ustanovila při mši svaté :: při
udílení sv. svátostí, zvyšují zajisté jen úctu v srdcích
těch, kteří jsou jim přítomni, jakož itoho, kdo je
udílí.
Z toho je patrno, že obřady v církvi katolické jsou
zavedeny ku povznesení a větší oslavě služeb Božích
(bohoslužby) a ku zvýšení, roznícení nábožné mysli
křesťanů. Proto každý, kdo obřadům církevním roz
umí, jich si váží a rád se jich účastní. Čiňte taki vy,
pamatujíce na ony milosti, jež nám Bůh skrze ně
uděluje »Kdo mě vyzná před světem, to/zo í já vyznám
před Otcem mým, jenž jest v nebesích.
Naučení: Nepokrdej obřady. jz'ckž sobě církev tak
velice váží a nad nimiž tak pečlivě bdí; kled' raději
vníknoutí v jejich ducka, porozumětí jejich významu
a z nich se naučili, jak se z' ty máš clzovalz'při služ

báclz Božích a ve chrámu Páně, zvláště pak před nej
světější svátostí oltářní!

DÍL TŘETÍ.
(Poslední.)

0 křesťanské spravedlnosti
a čtyřech poslednich věcech člověka.

Část pátá.
O křesťanské spravedlnosti & čtyřech po
sledních věcech člověka.
Přechod: Vprve'm dílu pojednali jsme o víře a apoštolském
vyznání víry, v dra/zem o naději a modlitbě, v třetím o lásce
a přikázáních a ve čtvrtém o milosti a svátostech.
Zvíry (I. díl). naděje (II. díl), a lásky (III. díl), dále z milosti
(IV. díl), které ve svátostech nabýváme, vyrůstá jako strom
z kořene křesťanská spravedlnost (V. díl.), která záleží v konání

dobra a varování se zlého. Proto následuje v katechismu za
učením o víře, naději, lásce a svátostech, pojedání o křesťanská
spravedlnosti.
Chceme-li věčné blaženosti dosáhnouti, musíme konati
dobro a varovati se zlého, neboli býti křesťansky spravedliví.
Člověk však jest více nakloněn ke zlému, než ke konání
dobrého a proto, aby tuto náklonnost ke zlu v sobě se snažil
potlačiti, má často vzpomínati na poslední věci člověka. Proto
jedná pátý díl katechismu: a křesťanská spravedlnosti a člyřeelz
posledních věcech člověka.

Rozděluje se na dva díly : prvý jedná o křesťanské sprave—

dlnosti a druhý o čtyřechlposledních věcech člověka.

Oddělení první.

0 křesťanské spravedlnosti.
754. V čem záleži křesťanská spravedlnost?
Křesťanská spravedlnost záleží 71 tam, že pomocí
milosti Boží zle'lzo se warujeme a dobré čznz'me,jak

nás tomu víra učí.

Místo: »V čem záleží křesťanská spravedlnostřc
můžeme říci: Čeho je potřebí, abychom byli křesťansky
spravedlivě živi, jak to Kristus Pán žádá a jak na
křesťana se sluší?
Abychom byli křesťansky spravedlivě živi, je po
třebí:
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1. Abychom se zlé/zovarovali, t. j. nehřešili a dobré
čz'm'lz',t. j. konali to, co s vůlí Boží se srovnává. » Varuj
se zlé/zo, a čivždobré: a (tak) přebývej (na zemi) na
věky věků.: (Žalt. 36, 27.)

2. Abychom se zlého varovali a dobré činili, jak
nás tomu víra učí, t. j. abychom to za zlé měli, a
toho se varovali, co víra naše za zlé prohlašuje, a
abychom to za dobré zase uznávali, milovali a dle sil
vykonávali, co víra za dobré prohlašuje, — a abychom
konečně zlé/zo se tak varovali a dobro tak konali, jak
toho víra naše žádá.
3. Abychom to konali pomocí milosti Boží, neboť
jenom ony skutky mají cenu nadpřirozenou, a jimi si
blaženost věčnou zasloužíme, které vykonáváme po—
mocí milosti Boží.
Křesťansky spravedliv jest ten, kdo se snaží pomocí
milostí Boží celý zákon, — všechna přikázání, — bohu
milým způsobem, řádně plniti.
Přiklady: O Zac/zarz'fíšam' a Alžbětě, rodičích „rv.7a7za Křtitele,

vypravuje pismo svaté: »Oba byli, prostřed hřišného lidu,
spravedliví před Bohem a chodili bez úhony ve všech přiká
záních Páně.: Zachovávali přikázání Boží; co Bůh zapovědčl,
toho se varovali: zlé/w .re varovali, ——
a co Bůh přikázal, to
činili : doóre' čz'm'lz'.Poněvadž tedy všecko tak konali, jak to
Bůh přikazuje, neboli jak je tomu víra učila a poněvadž to
konali pomocí milosti Boží, ——
byli :pravedliw', malí a Pánu
Balm milí. — 0 w. ?axefu se v písmě sv. praví: »Byl Jprave—
a'lz'vý- (Mat. 1, 19.), t. j. byl zb0žný a ctnostnýr : zlí/zo .re varoval
a dobré činil, a to pomocí milostí Boží.
Abychom křesťansky spravedlivě živi byli, nestačí tedy,
abychom se jen zlého varovali, nýbrž abychom idobré činili.
Pán Ježíš nám to naznačil v podobenství o bohatci, který proto
přišel do pekla, poněvadž dobro činiti opomenul. Podobně
oznámí přemnohým o posledním soudu, že jsou zavržení proto,
že dobro nekonali.
Křesťansky spravedlivě žíti může každý, poněvadž nám Bůh
každému dostatečné milosti k tomu dává, a „umíme tak žití,
chceme-li spasení dojíti.

Křesťanskáspravedlnost jest vyjádřena slovy žalmisty
Páně: »Varuj se zlé/za a čz'ň dobré.: Dvě věcí nále
žejí tedy ku spravedlnosti. 1. Varovati se zlého a
2. konati dobré O každém pojednává katechismus
zvláště.

—719—

První díl křesťanské spravedlnosti.
Varuj se zlého.
Aby člověk se mohl nazývati křesťansky sprave
dlivým, k tomu jest především třeba, aby se zlé/zo
varoval, neboli zlého nekonal. Proto máte prvý díl
nadepsaný : Vam/' se zlého.

755. Co jest zlé ?
?eáíne' a pravé zle'jest, co se proti?/[ zá/eonu Božímu,
totiž hřích.

Jsou rozmanitá zla na světě, jako chudoba, nemoc,
bolest, pronásledování, utrpení, zármutek, rozmanité
nehody atd. Tato zla však pocházejí z Izříc/zudědičné/zo.
]. Trvají jen krátký čas a jistě když ne hned, tož
alespoň smrtí pominou. 2. Nemohou též člověku na
jeho duši škoditi, leda by sám chtěl. 3. A snáší-li
je člověk trpělivě a s odevzdaností do vůle Boží, ku

spáse jeho dopomáhají, mohou se proměniti v dobro,
v zásluhy.
Tato zla nemíní katechismus, když se v něm praví:
Vámj se zle'lzo. Slovem zlo zde rozumíme jediné a
pravé zlo, totiž hřích.
Hřích je jediné zlo, poněvadž ostatní zla z něho
pocházejí a ostatní zla mohou se člověku v dobré
obrátiti; hřích však nikoli. Hřích jest právě zlo, t. j.
nikoli zdánlivé. — Hřích člověku opravdu škodí, a to
netoliko na těle, nýbrž také na duši, a netoliko pro
tento svět, nýbrž ipro věčnost. —
Zákonem Božím rozumíme všecky ony předpisy,
jež Bůh, nejvyšší pán a zákonodárce, nám lidem dal.
Zákony tyto nám praví, co Bůh chce, čili co nám
konati velí, a co nechce abychom konali, neboli, co
nám zapovídá.
Zákony tyto nám dal Bůh buď bezprostředně, jako
ony, jež do srdce každého člověka vepsal, (zákon při
rozený) a jež člověk rozumem poznati může, dále desatero
Božích přikázání, konečně všecko, co Pán ježíš nám
přikázal; — anebo proslřeáně jako přikázání církevní
a předpisy zástupců Božích, t. j. rodičů, představených,
řádných vrchností duchovních a světských. Všecka
tato přikázání a předpisy, jež každý člověk musí plniti,
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chce-li se Bohu zalíbiti avěčného spasení dosáhnouti,
nazýváme dohromady záhon Božz'.
Všecko, co tomuto zákonu Božímu odporuje, jest
pravým zlem a nazývá se hřích.
Příklady: Adam a Eva v ráji. Bylo jim zapověděno se stromu
uprostřed ráje stojícího ovoce jísti. To byl zákon Boží. Adam
a Eva však přece jedli. Tím se dopustili něčeho, co odporo
valo zákonu Božímu, dopustili se hříchu.

756. Kolikerý jest hřich?
Hřz'chjest dvojí :

[Qi—l

. hřích dědz'tný, kterého se Adam v ráji dopnstz'l, a který
jsme my : s jeho následky po něm zdědilz;
. hřích osobní.

Dědíme hřích, jehož se Adam v ráji dopustil. Tento
hřích nazývá se proto dědičný, poněvadž přechází
jako nějaké dědictví od Adama na všechny lidi. »řaho
skrze jednoho člověka na svět hřích přišel a skrze
hřích smrt, a tak na všechy lidi smrt přišla, v němž
všichni zhřešili. . . (Řím. 5, 12.) 1)

Hřich, kterého sami se dopouštíme, nazývá se osobní,
Příklady: Pád andělů. — Hřích Kainův.

0 hříchu osobním a jeho druzích.
757. Co jest hřich osobni ?
Hřích osobní jest vědome' :; dobrovolně ýřestonpenz
zákona Božího.

Hřích jest přestonpenz' zákona Božího, t. j. neplnění
toho, co Bůh přikázal, anebo zakázal. Kdo nekoná to,
co Boží zákon přikazuje, anebo koná to, co zakazuje,
neplní čili přestupuje zákon Boží.
'
Pravíme: Hřich jest vědome' přestoupení zákona
Božího, t. j. hřeší jen ten člověk, který ví, že to, co
koná, jest zakázáno.
Příklady: Adam a Eva znali dobře přikázání Boží: »Se
všelikého stromu rajshe'ho jez, ale se stromu prostřed ráje ať
nejz'š.: Vždyť Eva výslovně pravila k hadovi: : . . .jenom
') Viz ot. 100.
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.v lol/oto .rt/“amu mím Bzí/z zakázal awee jit—hic Oni znali přiká
zání Boží a přestoupili je tedy vědomě. —

Kain znal přikázání, jež mu Bůh do srdce byl vepsal:
» . . Přemoz zlou ža'dart a panuj nad ní!—'Ale Kain nedbal tohoto
příkazu, nepřemohl svou žádost (závist & zlost) a zabil bratra
své ho Abela. — Íu-aelíte' znali přikázání Boží: » . . . Nebudeš
míli bolu? cz'zz'e/zpřede mnou. Nez/čim? roi/ě rytiny, am' žádné/to

padoóemtw', a nebudeš ye jim lclaněh'n — a přece žádali na
Arouaw', aby dal uliti zlaté tele a klaněli se mu. —

Z toho vyplývá, že nehřeší, kdo zákona Božího beze
své viny (nevědomost nezaviněná) nezná; na př. když
někdo neměl příležitosti seznati učení křesťanské
mravouky.
Kdo však zákona Božího vlastni vinou nezná (zaviněná
nevědomost), na př. že se nechtěl náboženství učiti,
ten hřeší, když ho přestupuje. Nehřeší též, kdo neví,
co činí (není příčetný) na př: malé děti, člověk šílený,
spící a pod., byť zákon Boží přestupovali, nehřeší.
Nevědíť, co činí.

Dále pravíme: Hřích jest dobrovolné přestoupení
Božího zákona, t. j. hřeší jen ten, kdo ze svobodné
vůle, schválně, dobrovolně zákon Boží přestupuje Kdo
jest přinucen násilím, aby přikázání Boží přestoupil —
a sám je přestoupiti nechtěl, nehřeší. Na př.: Stařec
Eleazar byl násilím přinucen jísti vepřové maso, které
zákon židům jísti zakazoval.
\
Nehřešili oni křesťané, jimž pohané nad obětný-m
plamenem ruku násilně rozevřeli, aby z ní kadidlo do
ohně padlo ; naproti tomu pokládáni byli za odpadlíky,
kteří mukám se podavše, Krista Pána zapřeli. —
Strach obyčejně svobody úplně nezbavuje, proto
přestoupení zákona, i z velikého strachu spáchané, jest
hříchem. Kdo ze strachu smrti víru zapírá, křivě pří
sahá atd., hřeší. Velký strach omlouvá, běží-li o skutky,
jež samy o sobě hříšny nejsouce, pouze proto jsou
nedovoleny, poněvadž zákonu lidskému odporují, na
př. nezachovati postu, neobcovati mši sv. atd.
Hřích vzniká takto: Smyslové neb obraznost předloží
duši hříšný předmět jakožto něco žádoucího. Duše však
rozumem poznává, že žádost tohoto předmětu odpo
ruje zákonu Božímu. Ale vůle, ač byla poučena, přece
rozhodne se pro onen předmět a chce jej.
Někdo na př. vidí zlaté hodinky na stole. Povstane
v něm žádost: Kéž by byly moje! Rozum mu však
dí: Nejsou tvoje, jsou cizí, neber jich 1 Když poslechne
P. Davidek: Methodický výklad nového katechismu.
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hlasu tohoto (svědomí), nehřešil. Když však hlasu
onoho neposlechne a přec cizí věc béře, hřešil. Do
pustil se krádeže. -—
Převrácená hnutí smyslnosti, s nimiž vůle nesouhlasí,
jsou ovšem pokušení ke hříchu, ale ne hřích sám.
A jestliže pokušení v písmě sv. zde onde hříchem se

jmenuje, jest pojmenování to jen proto voleno, poněvadž
převrácená smyslnost z hříchu pochází a ke hříchu
zase vede.
Adam a Eva znali přikázání, jež jim Bůh dal. Úábel je sváděl.
Nalhal jim, že přestoupení jim přinese velký užitek, že budou
rovni Bohu. K tomu měli odpověděti: »To neučinímelc Oni
však v srdci souhlasili a dobrovolně, aniž by je kdo byl nutil,
zákon Boží přestoupili. — Dobrovolně přestoupili zákon Boží
hrach/a' a zlatému teleti se klaněli. ——
Noe se však opil proti
své vůli, neměl při tom zcela žádné viny; nechtěl se opíti
a proto se tím nedopustil hříchu.

Vědomé a dobrovolné přestoupení zákona Božího
nazývá se osobním hříchem, poněvadž člověk sám —
a nikoli v jiném jako se to stalo při hříchu dědičném —
zákon Boží přestupuje.
Hřz'chu osobního se dopouštíme, když zákon Božíl
který jsme byli poznali — dobrovolně a vědomě
přestupujeme.
lověk se dopouští osobního hříchu rozmanitým
způsobem.
758. Kterak bývá spáchán hřích?
Hřz'ch bývá spáchán:
Nr—

. myšlením a žádostmi, slovy a skutky;
. opominutím dobrého, jež jsme povinni honatz'.
Každý hřích má svůj původ v duši ve zlých my
šlenkách a žádostech; zjevným se stává slovy a skutky.
Obšírněii se to vykládá v následujícím.

759. Kdy hřešime myšlením?
Myšlem'm hřešz'me, když se dobrovolně zdržujeme
při zlých myšlenkách a v nich máme zalíbení.
Zlé myšlenky jsou ony, jež se protiví přikázáním
Božím; tedy ty, jež nám Bůh zapovídá.
Kdo zlou myšlenku, bezděčně vzniklou, zapuditi
usiluje, nehřeší. Kdo však v ní se kochá, při ní setr
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vává, byť záliba trvala jen okamžení, dopouští se
hříchu.
Když Pán ježíš šlakem poraženému hříchy odpustil,
myslili u sebe fariseové: »Tento se ronha' Bohu; nebo
kdo může adpustz'ti hříchy, leč Bůh sám Pc Vida Ježíš
myšlení jejich, řekl jim: »Proč myslíte zle'včcz'v srdcích
svých .P: — »Převra'cend myšlení adlučujz' od Boha.:
(Moudr. ], 3.)

760. Kdy hřešime žádostmi ?
Žddostmz' hřešz'me, hdyž dobrovolně toužíme po něčem,
co jest hříšně.

Z dobrovolného zalíbení, ze zlé myšlénky vzniká
zlá žádost. Tato buď dospěje k rozhodnutí, zlý čin
skutečně spáchati (žádost účinná) anebo k rozhodnutí
takovému nedospívá (žádost neúčinná).
Hoch spatří strom obsypaný třešněmi. Vzniká v jeho srdci
přání: Kéž by je měl! Má žádost, míti třešně. Zádost tato není
hříchem, poněvadž přáti si třešní, není nic zlého, není hříchem.
Kdyby však dítko při pohledu na třešní vzbudilo v srdci svém
touhu: Kéž bych si mohlo třešní těchto natrhati (ukradnouti),
mělo by žádostivost hříšnou; neboť krásti jest hřích.

V srdci našem mohou rozmanité žádosti vznikati,
aniž bychom toho kolikráte tušili. Pokud s hříšnými
žádostmi nesouhlasíme, nejsou hříchem; jakmile však
sami zlé žádostí v srdci vzbuzujeme, anebo se zlými
žádostmi souhlasíme, jsou hříchem, a to i tenkráte,
když skutek jimi zamyšlený nevykonáme.
Kain svolil ve zlou žádost a zabil bratra

svého. ——
Esau

měl hříšnou
žádost, dnave'
když smutku
chtěl zabiti
bratra
svého %akuba.
Zvolal:
rAz' přijdou
na otce
ma'/zo,zabijí
ahuba,

bra/m sve'lza.<Emu to sice nevykonal, ale žádost jeho, učiniti
to, byla hříšná, neboť ji dobrovolně v srdci vzbudil. —
Kdykoli v nás vzniknou zlé žádosti, máme je ihned potla
čiti. »Přemoz zlou žádost rzpanuj nad ní,: pravil Hospodin ke
Kainaw'. Činíme-li to, pak žádosti nejsou hříchem.

Hříchy spáchané myšlením a žádostmi, nazýváme
»hřz'chy vm'třm'x. Hřích vnitřní jest téhož druhu i veli
kosti jako vnější. Kdo ve hřích těžký v duši své svo
luje, hřeší těžce; kdo obírá se myšlenkami mstivými,
dopouští se hříchu pomsty. Kdo spáchaných hříchů

spotěšením vzpomíná, aneb jimi se chlubí, tolikrát
hřeší, kolikráte to činí. Nehřeší, kdo s libostí poslouchá
46*
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nebo čte na př. 0 krádeži mistrně provedené, pokud
se mu líbí pouze důmysl a obratnost.
Slovy hřeší, kdo vědomě a dobrovolně něco říká,
co se protiví některému z přikázání Božích.
Takové řeči jsou proti víře, čistotě, lež, pomluva,
nadávání, lání a pod. Pán Ježíš pravil: »vaz'm pak
nám, že z každého slova prázdného, kteréž mluvili
budou lide', vydají počet v den soudný.: (Mat. 12, 16.)
Skutky hřešíme, kdykoli něco činíme, co jest při
kázáními Božími nebo církevními zapověděno.
Tak hřešil Kain skutkem, když bratra svého zabil, synové
Yahulzooikdyž bratra svého Josefa prodali atd. —

Opomenutím dobrého, jež jsme povinni konati, se
prohřešuje, kdo dobrovolně, čili vlastní vinou nekoná
toho, co jest povinností jeho konati.
Co se nám toliko radí, bychom dobrého konali, není
hříchem, nevykonáme-li toho. Kdo by na př. v neděli
nebyl přítomen mši sv., hřeší; kdo by tak učinil vše
dního dne, nehřeší, poněvadž se nám to jenom radí.
Že opomenutím dobra, jež jsme konati měli, se pro
hřešujeme, poučil nás Pán Ježíš podobenstvím o pěti
moudrých a nemoudrých pannách. »Každy strom, který
dobreho ovoce nenese, bude vyťat :: na oheň uvržen.c
(Mat. 7, 19.)
Rubenova povinnost byla zakročiti proti bratřím, když za
mýšleli bratra svého _70Jefazavražditi; neučinil tak, a proto
zhřešil opomenutím dobrého. — Hžlz'opomenul své syny Ofnz' tz
Fz'neesa trestati. — Služebnz'hlenivý nepoužil svěřené mu hřivny,
jak jeho povinností bylo, ale zakopal ji. —

76. Jsou-Ii všechny hříchy stejně veliké.
Všechny hříchy nejsou stejně velz'he'; jsou! hříchy
těžhe' nebo smrtelné a hříchy lehhe' nebo všední.

Všechny hříchy nejsou stejně veliké, t. j. Bůh ne
bývá každým hříchem stejně uražen a proto i trest
za každý hřích není stejný.
Že tomu tak, učí nás již rozum lidsky, který uznává,
že na př. krádež sta, tisíce, neb více korun jest větším
hříchem, než krádež jednoho haléře.
Podobně písmo sv.: Pán Ježíš přirovnává některé
hříchy k mrvě, jiné k břevnu. (Mrva nebo tříska jest
maličký nepatrný kousek dřeva : hřích malý. Břevno
jest dlouhý, těžký kus dřeva :těžký hřích.) Praví:
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»Což pak vz'dz'š mrvu v oku bratra svého a břevna
?; aku svem neznamenášřa (Mat. 7, 3.) —
]iné hříchy přirovnává ke komárům, jiné k velbloudům.
» Vůdcave' slepí, leteřzž cedz'te komára, velblouda pak
požíráte,< (Mat. 23, 24.) chtěl říci: Vy fariseové, jste
v malých věcech úzkostliví, ale při tom lhostejně v dů—
ležitých věcech přikázání přestupujete. Komár — hřích
lehký, velbloud ——hřích těžký.

Jiné hříchy přirovnává písmo sv. k dluhu deseti
tisíc hřiven, jiné k dluhu sto denarův; jinde mluví
o hříších, které smrt duševní přivozují a z království
nebeského vylučují, na př.: »Ústa lžz'ua' zabz'jejz duši:
(Moudr. 1, 11.), avšak též se zmiňuje o hříších, s nimiž
spravedlnost obstáti může, na př.: »Sedmkra't hřešz'
spravedlivý.: (Přísl. 24, 16.) » Ve mnohem klesáme
všichni.: (jak. 3, 2.) »Dz'me-li, že nemáme hříchu, sami
se wa'dz'me, a není v nás prava)/.at (I. jan. 1, &)
Církev na sněmu Tridentske'm prohlásivši, že jest
nezbytno ze hříchů smrtelných se zpovídati, nikoli

však ze všedních, potvrdila tím podstatný rozdíl mezi
hříchy. Trestní zákony různých národů uznávají, že
všechna přestoupení zákonů nejsou stejně trestuhodna.
Rakouský trestní zákon rozeznává přestupky, přečiny
a zločiny.
Těžkými neboli smrtelnými hříchy bývá Bůh těžce
urážen a mají v zápětí věčné zavržení. Všedními hříchy
zasloužíme tresty časné. Podrobně výklad jest v ná
sledujícím.

762. Kdy se dopouštime hříchu smrtelného?
Hřz'clm smrtelného. se dopouštz'me, když přestupujeme
zakon Boží.
. ve věci důležité,

: jasným poznáním zle'lzo,
. : úplným svolením.
Ad 1. Důležitá věc jest ta, na níž mnoho záleží,
která je velmi přísně bud přikázána nebo zakázána,jejíž
vykonáním, nebo opomenutím se člověk zcela od
Boha odvrací. Důležita pak jest věc buď sama sebou
(na př. vražda), nebo okolnostmi (na př. značnou

(ppt—

škodou)

Těžkým hříchem jest ukrásti bohatému člověku
20 korun, člověku středního stavu 5 korun, člověku
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žijícímu 2 denní mzdy asi 2 koruny, chudému již jen
1 korunu. ]e-li však okradený velmi chud,'již krádež
několika haléřů může se státi hříchem těžkým. ')
Ad 2. Stává se, že zcela malé dítko slyší neslušná,
necudná slova a pak je opakuje. Tím přestupuje zákon
Boží v důležité věci. Avšak ono jim nerozumí, a proto
hříchu se nedopouští.9) I to, co konáme bez vlastní
viny, nebo v polospaní, není těžkým hříchem. Kdo
však přestupuje zákon Boží v důležité věci, a ví, anebo
alespoň věděti může, že tím koná něco velmi hříšného,
co Bůh zakázal, a že ho tím těžce uráží, -—přestupuje
zákon Boží s jasným poznáním.
Ad. 3. S úplným svolením přestupuje zákon Boží
ve věci důležité, kdo to, o čem ví, že je těžkým hříchem,
přece chce, anebo také koná. On dobrovolně ve věcech
důležitých

zákon Boží přestupuje.

——

Ve věci důležité a s úplným svolením přestoupili zákon
Boží Adam a Eva; synove' ?akubovi nenáviděli bratra svého
(: proti 5. přikázání), chtěli ho zabiti, a pak ho konečně
prodali kupcům do Egypta. — [J—roelz'te'
na poušti klaněli se
zlatému teleti, ač znali přísný zákaz toho. — Falešní szvčdkove'
křivě svědčili proti Pánu ]cžíši atd.

763. Proč se hříchy těžké jmenuji také „hříchy smrtelné“?
Hříchy těžkéjmenují se také »hřz'zzlzy
smrtelne'c, protože
jzmz' pozbývdme nadpřirozeného života duše, to jest
milosti posvěcujz'cz'a stáváme se hodným: věčne' smrti.

Smrtelná nemoc jest ona, která má za následek
smrt. Proto se nazývá hřích smrtelný onen, který
duši usmrcuje, t. j. duši béře život.
Jak jsem vám již vyprávěl, žije křesťan dvojí život:
život tělesný (jejž tělo jeho žije), neboli pozemský.
Tento život žije člověk tak dlouho, pokud je duše
v těle. ——
Tohoto života nás hřích smrtelný nezbavuje.
Neboť dopustil-li se někdo těžkého hříchu, neumírá
dle těla.
.
Ale na křtu svatém dostáváme ještě jiný život, který
jest mnohem vznešenější nežli život pozemský —
totiž život duševní, neboli nadpřirozený. t. j. posvě
') Zde se mohou dětem jednotlivé případy předložiti, aby
,
.
IZ.
ot. 757 ta neb ona věc jest důležitá.
samy u)rč\?valy,zda
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cujz'cí milosti Boží. Životem tímto žijeme pro Boha;
jím získáme zásluhy pro věčnou blaženost.
Kdo se dopouští smrtelného hříchu, ztratí milost
Boží a s ní i život duše, jest mrtev pro Boha i pro nebe.
jako nemůže tělo, jež duše opustila (mrtvý člověk)
pracovati (pro tento svět), tak nemůže ten, který po
svěcující milost Boží ztratil, pracovati, neboli něčeho
si zasloužiti pro nebe; nemůže se do nebe dostati.
Hříchem ztrácí člověk nároky na život věčný a stává
se hodným věčné smrti.
Prvním smrtelným hříchem prarodičů přišla dvojí smrt na
svět — čarna' z' věčná. Bůh pravil k Adamovi a 1"oe » V který
koli dell byrte .re _rtromujedlí, .rm/lz zemřete : Oni neposlechli,
a proto v tom okamžiku, co jedli, ztratili powe'oující mz'lort
Boží — stali se mlíaýml pro nebe. Ale i dle těla měli jednou

zemříti, aproto byl prvýjejich hřích v pravdě hříchem smrtelným
Evangelista
.ro. ajri
_7an biskupu
.rarderke'mu ptsal
jme'uo,jako
by: Páně
byl živý,
mrtoýc (Zjev.3,1.,)
t.j. byťía's'
jsi
byl živý dle těla, přece dle dušejsi mrtvý, poněvadž jsi těžkým
hříchem ztratil posvěcující milosti a jsi mrtvým pro nebe.

Protože má smrtelný hřích tak hrozné následky,
varujme se hříchu smrtelného!
Ž764. Proč se musíme hříchu smrtelného

chrániti?

nade všecko

Hříchu smrtelne'ho musíme se nade všecko chrániti .

]. pro jeho zlobu,
2. pro jeho následky.
Hříchu smrtelného musíme se chrániti pro jeho
zlobu, t. j. poněvadž hřích smrtelný jest největší zlo,
a pro jeho následky, t. j. že má hřích tento hrozné
následky. Obě částky vyložíme podrobněji.
3765. Jaká zloba spočívá ve hříchu smrtelném?
Ve hříchu smrtelném spočívá nad míru veliká zloba,
jestz't' hřích smrtelný:
h-l

.

.FSDN

těžkou urážkou Boha a pohrdáním nekonečné jeho
velebnostz',
hanebným nevděkem k Bohu, našemu nejlepšímu Otoz;
hroznou zpronevěrou proti Pánu _“7ežíšz,našemu nej
laskavějšímu Vykupzteli.
trestuhodnou nevážností k milostem Ducha svateho.
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Ad 1. Každý smrtelný hřích jest těžkou urážkou Boha, neboť
jest vzpourou proti Bohu. Hříšník praví jednáním svým Bohu
ve tvář: n\febudu sloužila: t. j. nebudu konati, co ty chceš,
budu konati, co já chci. Již tě neuznávám za svého pána.
Když nás Bůh stvořil, dal nám zároveň zákony, abychom,
zachovávajíce je, došli věčného spasení. Ale člověk, který se
dopustil těžkého hříchu, svrhuje se sebe tento zákon jako
nějaké nesnesitelné jho, a nechce Bohu sloužiti. Bůh mu hrozí,
že nebude míti podílu na slávě nebeské, ale hříšník toho
nedbá a nechce podrobiti vůli svou vůli Boží. Jak veliká
to zloba, jak veliká urážka a vzpoura proti Pánu nebes a země!
Těký hřích jest pohrdáním nekonečně velebnortz' Boží, t. j.
každým těžkým hříchem dává. hříšník Pánu Bohu, svému
stvořiteli a největšímu dobrodinci, na jevo, že Bůh není úcty
jeho hoden; dává přednost ukojení hříšné. okamžité žádostí
před přátelstvím Božím. Tak pohrdá hříšník velebností Boží.
Ad 2. Všecko, co máme, od Pána Boha máme. »Co máš,
če/zoby: nepřijal . . .: (I. Kor. 4, 7.) Bůh se o nás stará jako

nejlepší otec o své děti a prokazuje nám nesčíslné mnoho
dobrodiní. Za to mu mají býti lidé vděčni. Ale hříšník 'edná,
jako by od Pána Boha ničeho nebyl dostal, ba on dar v od
Pána Boha obdržených zneužívá a jimi ho uráží. Koho? »Pa'mz
pánů :: Krále krám.. (Zjev. 17, 14.) Kdo tak uráží? Člověk, —
prach a popel! A proč.> Aby ukojil svoji žádost! Jaký to

nevděk!

Ad 3. Každý těžký hřích jest hroznou zpronevěrou proti
Pánu ?ežz'z'z',našemu neilaskavějšímu Vykupiteli. Hříšník stává
se nevěrným onomu slavnému slibu, jejž při křtu sv. svému
Vykupiteli byl učinil. Na křtu sv. odříkal se ďábla & přislíbil,
že se přidrží v budoucnosti Pána Ježíše. Ale hříchem těžkým
ruší tento slib. Zdaž to není hrozná zpronevěra.>
Ad 4. Hříšník dává jednáním svým na jevo, že .ri neváží
milartz' Ducha svatého. Neváží si milosti posvěcující, neboť
hříchem těžkým se jí zbavuje. — Za takové jednání zasluhuje
trestu, a nevzbudí-li lítost nad hříchem, Bůh jej také skutečně
potrestá.
Král Lysimac/zbyl od nepřátel oklíčen v pustině, kde nebylo
vody. I byl trápen velikou žízní. Zavolal tedy nepřítele do tábora
svého a oznámil mu, že se vzdá svého království, když obdrží
číši vody. I stalo se tak. Když však několika doušky vody
se občerstvil. zvolal: »Jak kratičká byla slasť, za niž jsem
prodal celé královstvíc — Jak mnohem lehkomyslněji jedná
hříšník, který věčné království za několik slastných okamžiků

prodává!
Hříchů smrtelných máme se tedy bedlivě varovati. Již
vzpomínka, jaké má těžký hřích následky, nutí nás k tomu.

766. Které následky má hřích smrtelný?
Hřz'clzsmrtelný má tyto následky:
|_

. zbavuje nás milostí posvěcujícz' a s m' i lásky Boží
a synovstwí dz'tek Božz'c/z,'
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2.

připravuje nás 0 všecky zásluhy pro nebe, které jsme

si už získali;

&. čz'nz'nás nese/zopnými, získati si nové zásluhy yro nebe ,'
4. uvaluje na nás tresty Boží a konečně věčne'zatracenz'.

Ad 1. Jako jediný

noční mráz v květnu ničí nej—

krásnější květy jarní. tak zbavuje jediný “smrtelný
hřích naši duši veškeré milosti posvěcující nadpřirozené
nevinnosti, půvabnosti a krásy. Duše hříšníka není již
obrazem Božím, ale spíše obrazem ďábla. Hřích těžký
odlučuje nás úplně od Boha, uvaluje na nás hněv
Boží; jím stáváme se z dítek Božích nepřáteli Božími.
Ad 2. Byť bychom z dobrých skutkův již vystavěli
budovu, jejíž témě sáhá až do nebe: jedinký smrtelný
hřích zničí celou tuto budovu. Duše smrtelným hříchem
poskvrněná podobá se zřízenému městu Božímu,
a jako druhdy fřeremia'š nad zříceninami jerusaléma
lkal, tak stojí strážný anděl, pláče a naříká nad duší,
jež ochraně jeho byla svěřena. Písmo sv. dí: »Pakli
by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti sve' ačz'nz'l
lz' by nepravost, zda žz'v bude? Na žádne' spravedlnosti
jeho, kteréž činil, nebude pamatovánzm (Ezech. 18—24.)
Představte si služebníka, který po 20 let se lopotil, než si
tisíc korun uspořil, a tyto peníze b_yvlastní vinou ztratil. Jak
by mu bylo u srdce? Představte si bohatého statkáře, který
by karbanem za jednu noc všecko své jmění promarnil
a druhého dne ze statku svého vyhnán byl a žebrákem se
stal. jak by mu bylo u srdce? Ale ještě nejšťastnější je hříšník,
ztratil ll veškeré zásluhy své a nemůže-li ani nových sobě
získati. A to působí jediný hřích smrtelný!

Ad 3. Kdo je ve smrtelném hříchu, jest duchovně
mrtev; inemůže sobě pro nebe právě tak ničeho
získati, jako tělesně mrtvý nemůže sobě zasloužiti
něčeho prací. »Zůstaňtež ve mně, a já ve vás. ýaka
ratolest nemůže ne'sti ovoce sama od sebe, nezůstane-li
při kmenu: tak ani vy, leč zůstanete ve mně. _“7át'
jsem vinný kmen, vy jste ratolesti . . . beze mne nemů—
žete ničeho učiniti.: (Jan 15, 4. 5.)

Ad 4. Prvním trestem Božím, jenž ihned po vykonaném
skutku hříšníka stíhá, jest nepokojne' svědomí. 1) Ale
i mnohé časné tresty uvaluje na sebe hříšník (potopa,
Sodoma a Gomorrha, člověk 38 let nemocný, Absolon,
Israelité na poušti.) »Hřz'cb bz'dne' činí národy < (Přísl.
1) Viz Antioch
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14, 34.) »Neříkej:

Hřešz'l jsem, a co se mi za to

smutne'hopřihodilo? Nebo Nejvyšší jest shovívající od
platítel.< (Sir. 5, 4.)
Největším trestem však jest věčne'zatracení. »Umřel
pak z' bohatec, a pohřben jest v pekle . .. a zvolal.—
Otče Abrahame, smí/uj se nade mnou; . . . neb se mučím
v plameni.: (Luk. 16, 22.)
Próto říkával Sv. Tomáš: V křesťanském státě měly by býti
toliko dva žaláře: jeden pro nevěrce (kteří nevěří, že těžký
hřích bude potrestán věčným zavržením) a druhý, pro blázny
(kteří to sice věří, ale hříchů těžkých se přece dopouštějí,). —
Sv. .Maqdatena z Pazzi pravila na smrtelném lůžku svém:
>Umírám, a co jsem po celý život a co ani v tomto okamžiku
nemohu pochopiti, jest: jak člověk zdravého rozumu může se
dopouštěti těžkého hříchulr

3767. Z čeho nejlépe poznáme, jak zlý & trestuhodný jest
hřich smrtelný.?
_“7akzlý a trestuhodný jest hřích smrtelný, poznáváme
nejlepe:

. z přísne'hopotrestání padlých andělův a našich praro
dzčův;

9959“

z věčne'ho trestu pekelne'ho, ktere'hož zasluhuje každý
hřích smrtelný,
z přehořke'ho utrpení a smrti, kterouž _“7ežísKrzstus pro
hříchy naše podstoupzl.
Pád andělů. 1) Hřích prarodičů. “) ——Věčný trest

jest ten největší trest; & hřích smrtelný bývá jím
trestán. Zjevno z toho, jak hrozné zlo jest smrtelný
hřích.") To patrno iz přehořkého utrpení Páně. 4)
»On pak raněn jest pro nepravosti naše, potřín jest
pro hříchy naše,“ kázeň pokoje našeho leží na něm,
a zsz'nalostíjeho uzdravení jsme.: (Is. 53. 5.)
Varujte se hříchu smrtelného! Raději smrt, než
těžce hřešiti. Vedle hříchu těžkého rozeznáváme hřích
všední.

768. Kdy se dopouštime hřichu všedního?
Hříchu všedního se dopouštíme:
D—l

.

když přestupujeme zákon Boží ve věci me'ně důležité;
') Viz ot. 81. ") Viz ot. 99. *) Viz ot. 250. ') Viz ot. 658.
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2. když přestupujeme za'kon Boží ve věci sice důležité.
ale nezcela vědomě a dobrovolně.

Co jest věc důležitá, již jsme se učili.') Me'ně diz/e
žitou věcí jest ona, na níž méně záleží, jejíž vykonáním
nebo opomenutím se rada Boží méně porušuje. Na
př. okamžitá roztržitost při modlitbě, nemírný smích,
nepatrná lež atd. Kdo tedy zákon Boží ve věci me'nč
důležité přestupuje, dopouští se všedního hříchu. —
Hřz'chu těžkého se dopouští, kdo přestupuje zákon
Boží ve věci, důležité vědomě a dobrovolně. (Ot. 762)
Proto ten. který sice přestupuje zákon Boží ve věci
důležité, ale ne zcela vědomě a dobrovolně, dopouští
se hříchu všedního, poněvadž k podstatě hříchu těžkého
jedna podmínka chybí. Ku př. Noe se opil, že neznal
síly vína.

*769. Proč nazýváme hříchy lehké také hříchy „všední'í?
Hříchy lehke' nazýváme take' hříchy »všedm'c, protože
se jich člověk i spravedlivý z křehkosti lidske' často,
ba denně dopouští.

Písmo sv. praví: »Sedmkra't padne spravedlivý a
(zase) povstane.: (Přísl. 24, 16.) »Ve mnohem zajiste'
klesáme všickni.< (jak. 3, 2.)
Hříchy všední nás nezbavují posvěcující milosti
Boží, a tedy ani přátelství s Bohem. Proto kdyby někdo,
maje všední hřích, zemřel, nebyla by duše jeho za
vržena do pekla, nýbrž odsouzena by byla do očistce,

odkud, po vytrpení trestů, dostane se do nebe.
Aby nám byly hříchy odpuštěny, jest k tomu zajisté
nejjistějším prostředkem sv. zpověď, avšak nevyhnutelně
potřeba k tomu není. Stačí vzbuditi lítost.
Ačkoli hříchy všedními neztrácíme posvěcující milosti,
přece jest nevyhnutelně třeba, bychom hříchů všedních
se varovali.
3770. Proč se máme i všedního hříchu pečlivě varovatí?
Všedm'ho hříchu máme se pečlivě varovati :
1. protože i všedm'm hříchem Bůh bývá uražen,
2. protože je překážkou mnohých milosti, které by nám

Bůh jinak udělil;
1) Viz ot. 762.
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3. protože na nás mnoho trestů přivádí;
4. protože časem hříchy těžhe' mz'va' za následek.

Ad 1. Po hříchu smrtelném jest největším zlem pro
člověka hřz'ch všední,- hříšník se jím neodlučuje od
Boha jako hříchem těžkým, avšak přece jej ura'žt',
protiví se mu. Proto se máme i všedního hříchu varovati.
Jeden zbožný muž říkával: »Nebojím se nemoci, ani bolestí,
neboť vím, že jsou nám k dobru, a že Kristus Pán sám mnoho
trpěl. Nebojím se lidí ; neboť bez vůle Boží nemohou mi ublížiti.
Nebojím se ďábla; vždyťjej Kristus přemohl, a.on škodí toliko
těm, kteří dobrovolně v tenata jeho upadají. Nebojím se pekla,
vždyť je jen pro nepřátele Pána Boha. Nebojím se Boha, vždyť
jest mým předobrým otcem, jejž nade všecko miluji. Ale čeho
se obávám, jest hřích všední. Mnozí lidé nepokládají ho za nic,
mě však již on jediný nešťastným činí.< ')

Ad 2. Hřích všední překáží duši, aby k Bohu se
povznesla a stěžuje jí konání ctností; a tím je překážkou
mnohých milostí, jež by nám Bůh udělil. Avšak
o zásluhy pro nebe, které jsme si již získali, hřích
všední nás nepřipravuje. Podobně jedná i Bůh, uděluje
více tomu milostí, kdo se i všedního hříchu snaží
varovati. —
Otec má dvě dítky. Miluje obě a rád by jim co nejvíce
radostí připravil. Ony milují též otce a nikdy jej těžce neza
rmoutí. Avšak prvé není přece na slovo někdy poslušné jako
ono druhé. Toto by učinilo otci vše, co mujen na očích vidí.
Bude otec obě stejně milovati.> Které více odmění?

Ad 3. Hřích všední přivádí na nás mnoho trestů,
t. j., jest příčinou, že Bůh toho, kdo se jich dopouští,
mnohými tresty stíhá jako nemocí, nehodou, bídou atd.
Zachariášovz' zvěstoval archanděl Gabriel, že v pokročilém
stáří manželka jeho Alžběta obdrží syna. A že jen na okamžik
o tom Zachariáš pochyboval, řekl mu anděl: »Žes neuvěřil
slovům mým, budeš němý až do dne, v kterém se ty věci

stanou.:

Ad 4. Všední hřz'ch mívá časem za následek hřích
těžký.
Nepatrná jiskra, jestli se neuhasí, celý dům v popel obrátí.
Člověk obyčejně začne hříchem malým, ale když se jich ne
varuje, pak dopouští se i velkých. jak mnohý začal tím, že
kradl péra a podobně maličkosti. Ale že se nepřemáhal a ne
ustal, skonal v žaláři nebo na šibenici jako loupežník. Proto
dobře praví písmo sv. : »Xdopohrdá malými věcmi,pomalu zhynu
') Dle Veitha.

——733—
(Sir. 19, 1.) »Kdo v ma'lejest nepravý, i ve větším nepravým
jest.! (Luk. 16, 10.) »!lltadý lha'ř, starý zloděj)

Až dosud jsme jednali o hříchu vůbec. Nyní poje
dnáme o tom, které druhy hříchu rozeznáváme.

77. Které druhy hříchů rozeznáváme?

5303502“

Rozeznáváme tyto druhy hříchův:
sedmero hlavních hříchův;
šestero hříchů proti Duchu svate'mu ,'
čtvero hříchů do nebe volajících ;
devatero cizích hříchův.
Pojednám o každém druhu těchto hříchů zvlášť.

A) 0 sedmeru hlavních hříchův.
Jest sedmero hlavních hříchův.
772. Proč se jmenují jisté hříchy „hlavni hříchy“?
_?z'ste'
hříchy jmenujíse „hlavni hříchy“, protože každý
z nich jest hlavou nebopramenem mnoha jiných hříchův.

Nazývají se »hlavuí hříchyw, poněvadž je každý
z nich hlavou čili pramenem mnohých jiných hříchův,
t. j. každý hlavní hřích vede ku mnoha jiným hříchům.
]ako z jediného kmene stromového mnoho větví a
listů vyrůstá, tak z jediného hlavního hříchu povstává
mnoho hříchů jiných. Na př. kupec lže, podvádí,
křivě přísahá — proč? Poněvadž je lakomý. Chlapec
nadává, tluče spolužáka, poněvadž je hněvz'vý. Dítě
mlsá, lže, krade, poněvadž je uestřz'dme'atd.
77 W . Které jsou hlavni hříchy?

Hlavní hříchy jsou:
. pýcha,
lakomství,
smilstvo,

závist,

$©w+wwe

uestřídmost,
hněv,
lenost.

—734—
Prvým hlavním hříchem jest pýcha, poněvadž to
byl prvý hřích, jehož se lidé dopustili a jímž Boha
nejdříve urazili. Pyšný člověk též nejméně je nakloněn
hřích svůj vyznati a pokání činiti. Pýcha jest počátkem
všeho zlého. Písmo sv. praví: »Poc'áteh všelz'he'hohříchu
jest pýcha,“ kdož by se jí přidržel, naplněn bude zlo
řečenstvz'm,a podvrátz' jej dokonce.: (Sir. 10, 15.)

*774. Co jest pýcha?
Pýcha je přeceňovánz' sebe a uezřz'zená žádost cti a
přednostu
Co opravdu dobrého na sobě máme, smíme a máme
dle pravdy uznávati a toho si vážiti. Nikdy však nie
smíme ceniti si toho více, než to opravdu zasluhUJe,
čili nesmíme sebe přeceňovati a sebe za lepší a do
konalejší, než jiní jsou, se považovati. -— Křesťan smí
žádati sobě, aby byl ctěn, t. j aby jiní o něm příznivě
smýšleli. Ale při tom má dbáti pravé míry a především
usilovati má o vnitřní poctivost. Hřeší tedy, kdo baží
“pouze po vnější cti, ale vnitřní hodnoty nedbá. anebo
kdo čest za nejvyšší dobro pokládá. Čest a sláva náleží
jedině Bohu; ctižádostivý člověk vtírá se takřka na
místo Boží. Ze ctižádosti vznikají sváry a nepřátelství. ')
Pýcha byla příčinou pádu andělů-uz'našich prarodz'c'ův.,Andělé
zpyšněli ve svém velikém štěstí a pozdvihli se proti Bohu,
řkouce: »chvyššímze chceme podobní býti,- nad hvězdy Boží vy
výšíme stolici svou.: ——
Pýcha svedla lidi ku stavbě b'abylonshe'
věže a byla příčinou zmatení jazykův. »Pojďme, nadělejme cihel
(: učiňme sobě město a věží, jejíž vrch by dosahoval h nebi, (:
oslavmejme'uo Jveíc — Farao: »Kdojest Hospodin, abychposlechl
hlasu jeho? Nezuámt' Hospodina a Israelshých nepropustz'm.< —
Goliáš -— Aman. — Farz'seus a zhubli/šáh. Fariseus, napřed

stoje, takto sám u sebe se modlil: »Bože, děkuji tobě, že neisem
jako jiní lidé, jako dráči, nespravedliví, cizoložníci, aneb jako
.i tento publikán. Já postím se dvakrát za týden, a desátky
dávám ze všech věcí, kterýmiž vládnu.< Fariseus se přeceňoval,
neboť se pokládal za lepšího a spravedlivějšího, než byli ostatní
lidé. »Kdo se povyšuje, bude pom'žen.< (Mat. 28, 12.) — »BzŽ/z.cc

proh'ví pyšne'mu, ale pohon/emu dáva? milost svou.: (I. Petr 5, S.)

Prázdná sudy dum'. (Čelak.)

775. Co pochází z pýchy?
Z pýchy pochází: nezřz'zehá samolásha a chlubivost,
dychtivost po slávě á žárlivost; pohrdání Bohem a
') Dr. Ant. Podlaha,
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náboženstvím, církví a bližním ,' rúznico, hádky a sváry ;
tvrdošzjnost, neposlušnost a kacířství.
.\'ozřz'zouá .ramola's/m jest nepravá láska k sobě; člověk
všechno, co má dobrého, sobě přičítá a nepomyslí, že všecko,
co máme, jest od Boha.
Cit/ubz'vort záleží v tom, že čloxěk o svých přednostech a
dobrých vlastnostech beze vší potřeby a příčiny neustále mluví,
je zveličuje, jen, aby v očích svého bližního se stal větším
a slavnějším. — Gohás.

Dyc/zhzrortposlávě jest nezřízená žádost, aby všecky skutečné
anebo předstírané přednosti a dobré skutky co možná ode
všech lidí byly uznávány —
Zá/lmost jest ona převrácená a nepravá starostlivost, že
někdo druhý chce taktéž ono dobro, onen statek míti, jež my
samotní bychom rádi podrželi. Na př. Hezodes byl žárlivým
na Pána Ježíše, poněvadž se domníval, že bude chtíti na místě
jeho státi se králem nad zemí židovskou. — U'o'emncz'sz. _71má

Xr'htele byli žárlivi na Pána Ježíše. Přišli k _Janovi a pravili:
„"Mutře, ten, kterýž oj! „ tebe za _70/áa'nem, jemuž jJZ ty máal
svědectví, lilo on křtí, a vši'okm jáou le němu.“ (jan 3, 26.) Byli

žárlivi, že Pán Ježíš také křtí, a že jeho křest lidé ještě více
žádají, než křest Janův.
Pol/ráám' Boltem (: náboženstvím a církví. Pyšný přeceňuje
svě nadání, domnívá se, že on jen všemu dobře rozumí, a
proto za pravdu má jen to, co svým rozumem toliko chápe
a zrakem svým vidí; čeho rozumem svým nechápe, tím opo
vrhuje. Ježto pak, jako slabý tvor, Boha nevystihlého pochopiti
a všecky články víry rozumem svým proniknouti nemůže, jak
by si přál—opovrhuje Bohem, náboženstvím a církví, a stává
se často nevěrcem.
Pyšný pohrdá bližním neboť se domnívá, že on jediný je
dokonalý a ostatní jsou horší, on že má nejlepší vlastnosti, že
jest nejctnostnější atd. a proto o bližních špatně smýšlí. Farz'rem
ve chrámě.
Růzmce, Izáá/eyá sváry. Poněvadž se pyšný přeceňuje, chce,
aby jiní jeho vůli se podrobovali; poněvadž pak lidé, s nimiž
se stýká, tak činiti nechtí, proto z toho povstávají různí,:e
hádky a sváry.
'l'ráořijnost, neposlusnost á kací;ství. Pyšný se domnívá, že
on jediný má ve všem pravdu. Má tvrdou šíji (tvrdou hlavu)
t. j. zůstává při svém mínění i tehdá, když inahlíží, že je ne
správné. -—Nechce nikoho poslouchati, ani své představené,
ani Pána Boha. Jde—lipak jeho odpor a neposlušnost tak da
leko, že nechce tvrdošíjně věřiti pravdu, kterou církev k věření
předkládá, — dopouští se kacířství.

*776. Co jest lakomstvi?
Lakomstoz' jest nezřz'zmá přilnulost k penězům a
k statkům pozemským.

Křesťanmá si pozemských statků poctivě dobývati;
nabytého jmění má náležitě opatrovali a bohumile uží—
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oatz'. Kdo svého majetku dobře užívá, činí si přátely
z mamony nepravosti (Luk. 16, 9.), skládá dobrý základ
pro časy budoucí (I. Tim. 6, 19.) a hotoví si měšce,
jež neoetšejz'. Bohatství jest mu prostředkem spásy. —
Majetku svého po vůli Boží užívá, kdo sobě a těm,
o něž péče jemu přísluší, opatřuje nejprve to, co
potřebno, potom, co důležito a konečně co příjemno
jest a při tom též přiměřenou část věnuje ke cti Boží

a na podporu chudiny.
_Nezřízenou přilnulost (lásku) k penězům a statkům
pozemským má ten, kdo se snaží peněz získati způ
sobem, který se protiví vůli Boží, na př. kdo se snaží
lstí, podvodem, krádeží, loupeží atd. peněz nabýti,
nebo kdo pro samé starosti o peníze, zanedbává
spásu duše své. Takový věší srdce své na dobro nej—
nižší hodnoty a proto těžce hřeší. Nic není také ne
řestnějšího než milovati peníze; ten, kdo tak činí,
i duši svou mívá na prodej. (Sir. 10, 9.) Lakomství
jest hříchem nebezpečným, poněvadž s přibývajícím
věkem se neumenšuje, nýbrž mohutní. Snáze deset
lkajících Magdalen lze nalézti, než jednoho kajícího
Zachea.
Příklady: Když Na'óot/t nechtěl prodati králi Ac/zabooivinici,
přišel tento všecek smuten domů, vrhl se na postel a takovou
zlostí byl naplněn, že ničeho nejedl. Když pak i schválil úmysl
bezbožné manželky své Jezabely, aby Náboth byl zavražděn,
podal nám patrný důkaz toho, čeho všeho jest schopen člověk
hrabivý. — Gz'ezz',služebník Elia—edu.Prorok Elina:

uzdravil

od malomocenství vůdce vojska syrského Normana. Když jej
chtěl tento štědře obdarovati za to, zvolal Eliseus: >Živťjest
Hospodin, že ničeho nevezmu.: Když tedy Naaman odjel a
byl již kus cest urazil, běžel za ním Giezi, služebník Elz'rezž'u
a řekl: »Pán m j vzkazuje tobě: »Nyni přišli ke mně dva ze

synů prorockých, dej jim hřivnu stříbra a dvoje roucho pro
měnné.: Idal mu Naaman dvojnásobně. Tak Giezi lhal. Peníze
pak si ponechal. Nebyla to lačnost po penězích? Za to byl
potrestán malomocenstvím Naamanooým. — Yz'ddš.Bolzano ::
chudý Lazar. Amzam'a'š a Safz'ra. — »Snáze projde velbloud
uchem jehly, než bohatec bude spasenm (Mat. 19, 24.)

777. Co pochází z lakomstvi?

Z lakomstvz'pochází : nepokoj srdce a přílišná péče
o věci časně; lest a podvod, nespravdlnost, zrada a
křivě přísahy,- nemilosrdnost a zatorzelost srdce.
»Nic ylr-me zay'z'ste'nepřz'nerli na tento we't; bezpochybyže take'
uz'c odnertz'nemužeme. Ale „zajíce pokrm, a čím bychom se odz'oalz',
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dostz na tom mějme.: (I. Tim. 6, 7. S.) n\fesklddejte sobě pokladů
na zemi, kdežto rez a mol kazí, a kdež zloděj: vykopávaj'za kradou:
ale „vkládejte sobě poklady v nebi, kdež ani rez, ani mol nekazí,
a kdež zloději nevykopávaj'z ani kradou.: (Mat. 6, 19. 20)

*778. Co je smilstvo?
Smilstvo je dobrovolná žádost věcí, které urážejí
stydlivost.
Srov. 6. přikázání Boží. O smilnících praví pismo
svaté: »szlnzky a czzoložnz'ky soudztz' bude Bůh.:
(Žid. 13 4.) »Nemylte se! Anz' smzlnz'cz. . . ani cizo
Žožnz'cz. . . nebudou královstvím Božím vládnouti.:
(I. Kor. 6, 9. 10.)

779. Co pochází ze smilstva?

Ze smz'lstvapochází: zaslepenost ducha a zatvrzelost
srdce; nechuť k Bohu a' věcembožským; vražda a sebe
vražda, nevěra a zoufám' nad milosrdenstvz'm Božím.
Srov. ot. 3437.

780. Co je závist?

Závist je zármutek z přednosti nebo statku bližního,
protože nechceme, by nás předčil anebo se nám vy

rovnal.

Srov. *427. str. 408. Pán Ježíš pravil: »Radujte se
s radujz'cz'mi a plačte s plačz'cími.: Křesťan se tedy
má radovati ze štěstí bližního a rmoutiti z jeho ne
štěstí. Ale závistivý jedná právě naopak. Raduje se
z neštěstí a pláče nad štěstím bližního Závist souvisí
obyčejně s pýchou. Pyšného do očí píchají přednosti
bližního, neboť se obává, aby jimi jeho vlastní sláva
nebyla zatemněna. Na př. sličnost, bohatství, učenost,
sláva, uznání, ctnosti atd. Každý hřích plodí jakousi,
byť nepatrnou rozkoš, avšak závist sama sebe zžírá a

muka pekelná každému připravuje. »Hnts kostí je
závist :
Přiklady: Prvý závistník byl ďábel. Záviděl našim prarodičům
onoho štěstí, jehož se jim v ráji dostávalo. Proto je svedl ke

hříchu. »Za'vz'stz'd'abla przsla smrt na okr-flek země, následují
pak ho tz, kteříž jsou se strany j.eho< (Moudr.2
24
4. ZS.) —
Kazn — Bratří 70sefavz. — Lában záviděl _7akobovz',když viděl,
jak u něho ve službě zbohatl. — Saul Davídovz. — Fariseove'. —
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
47
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Dělníci na vinnici: »Títo poslední jednu toliko hodíme de'lalí
a rovne'jsí je učinil nám, kteřížjsme nesli břímě dne i kor-ka.:

78. Co pochází ze závisti?
Ze závistí poelzází: kříve'posuzování, pomluva a na
etz _utrkáuí; nenávist k bližnímu, radost, když se mu
vede špatně, zármutek, když se mu vede dobře.
Radost nad tím, že se bližnímu špatně daří, nazývá
se škodolíbost. Zármutek nad tím, že se bližnímu dobře
daří, nepřízeň (nepřejicnost).

*782. Co je nestřidmost?
Nestřídmost je uezr'ízeuá žádost jídla
mírue' požívání pokrmu a nápoje.

a pztí a ne

Nestřídmostí ) hřeší, kdo jen po jídle a pití baží,
anebo kdo více jí (nemírně) a více pije, než potřebuje.
Nezřízená žádost po jídle zove se též obžerství, ne
zřízená žádost po pití opilství.
]íme a pijeme, abychom zachovali život a sílu ku
práci. Nežijeme však, abychom jen jedli a pili, nýbrž
jíme a pijeme, abychom žili.
Kdo tedy uezřízeuou žádost po jídle a pití proje
vuje, neboli kdo jen jí, aby svoji smyslnou žádost
po jídle a pití ukojil, aby jen svému tělu lahodil, ten
je uestr'ídmý. Nestřídmým jest dále ten, kdo ještě jí
a pije, když již se nasytil. Zvláště hnusno jest opilství,
odnímajíc člověku rozum a mnohdy i vládu nad tělem;
ono snižuje člověka pod zvíře. »Nebotjc jak praví
sv. jan Zlatoústý, »zvíře pz'je tak dlouho, dokud žízeň
má ,' opilec však překračuje veskeru míru.: Potkáte-li
opilce, neběžte za ním, nečiňte si z něho posměch,
ale spíše se vyhněte a jej politujte a učiňte to předse
vzetí, že tak hluboko nikdy nechcete klesnouti.
Častější požívání opojných nápojův ochromuje čin
nost žaludkovou a tím znenáhla trpí všecko ústrojí,
zejména ledviny, játra, srdce, nejvíce však mozek.
Proto duch opilcův se zachmuřuje, pamět slábne a
vůle ochabuje. Stupňuje-li se opilství častěji až k úplné
otupělosti, následují trapné neduhy, z nichž nejhorší
jest >šílenost pijáckác. Avšak i lehčí nestřídmost,
') Dr. Ant. Podlaha.
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opakuje-li se často, mívá přesmutné následky, přivo
zujíc lenost, duševní tupost, trudnomyslnost, popudli
vost a mnohdy iblbost. Opojné nápoje mimo to roz
palují tělo a podněcují náruživosti; proto z opilství
vznikají mnozí hříchové, jako necudnost, nestydatost,
svárlivost, utrhačná mnohomluvnost atd.
Příklady: Lidé za časů Noemových. — Assyrslzý vojevůdce
Holafernes dával svým tisícníkům při obléhání města Bethulie
velikou hostinu, při kteréž se opil & na lůžku tvrdě usnul.
V tom přišla řídit/: a uťala mu hlavu. — Baltamr. — Odstra
šující příklad nestřídmosti ukázal nám Spasitel v podobenství
o bohatci,

»jenž hodovní na každý den sl/evastrzěc (Luk. 16, 19.)

a za to byl uvržen do pekla. Rovněž v podobenství o bohatém
muži, jehož pole přineslo hojné úrody. I přemýšlel sám u sebe:
»Co učiním,neb nemám už místa, kam bych uložil úrody své?
Zbořím, pravil sám k sobě, stodoly své a nadělám větších. Pak
dím duši své: Nyní máš zásobu velikou na mnohá léta. Od
počívej tedy, jez, pij, a hoduj. (Myslil tedy jenom na to, jak
by se dobře měl.) Ale Bůh řekl jemu: Blázne, této noci požádám
duše tvé od tebe.: — Písmo sv. nás výstražně napomíná:
»Hledte, aby snad nebyla oótížena srdce vaše ohžerstvím a opil
stvím . . . a aby nepřišel na vás ten den (soudu) náhle/“ (Luk.
21, 34.) »Nemylle se: ani zloděje?/c', ani lahomcz', am" opi/cí . . . .

nebudou královstvím Božím vla'dnouti. (I. Kor. 6, 10.)

783. Co pochází z nestřidmosti?
Z nestřídmostí pochází: rozpustí/ost mravů, nesty
datost a smilství; hádky a sváry; mrhání času a jmění;
pon/šení zdraví a seslabenz'si! duševních.
O všem tom jsme se zmínili již v předešlém.

*784. Co jest hněv?
Hněv jest nezřízene'rozčilehí myslí spojené se žádostí,
pomstili se.

Rozčilení mysli ) je tolik, jako rozechvění, rozrušení
neboli pohnutí mysli. Toto rozčilení jest nezřízené,
když nastává bez dostatečné příčiny, nebo když pře
sahuje spravedlivou míru.
Žádostí vyrozumíváme zde touhu zlo zlým odplatiti.
Od hříšného hněvu rozeznávati dlužno hněv sprave
dlivý, t j. rozumem náležitě ovládaná nelibost a oškli
vost nad hříchem Hněv jest tedy spravedlivý, když
') Viz ot. 427.
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má někdo ku hněvu spravedlivou příčinu, na př. hněvá
se z lásky k pořádku. Spravedlivým byl IzněvMojžíšův,
když spatřil, kterak židé se klanějí zlatému teleti. Ve
spravedlivém hněvu zpřevracel Pán ježíš penězoměn
cům stoly v chrámě & vyhnal je. »Odnestež to odsud,
a nečz'ňte domu Otce me'lzo domem kupeckýmla

Kdo se hned hněvá, anebo pro malichernou příčinu
se hněvá, jest popudlz'vý, zlostný. Varujme se hněvu,
vědouce, co písmo sv. praví: »Hne'v muže nekoná
spravedlnosti Boží,: (jak. 1, ZO.) anebo: » Všelílzá hor
kost a hněv, i rozzlobení se, í křik z'rou/tání bud' od
jato od vás se vší zlostí.: (Efes. 4, Bl.)
Zlostný mladík často postonával. A lékař mu udal jako pří
činu nemoci jeho vlastní p0pudlivost. A když lékař mu domlou
val, rozhněval se nemocný ještě více. Tu lékař sňal zrcadlo se
zdi a postavil je před obličej zlostníka, tak že tento musil
patřiti, jak smrtelná bledost pokryla tváře jeho a oči jeho
divokostí září. »Vz'díš příčinu sve' nemoci?: tázal se lékař.
»Castefjší bouře vyvrátí strom života!: 1 zastyděl se jinoch a
přemáhal se od této doby tak, že v brzku pevného zdraví nabyl.
Přiklady: Emu se tak rozněval na bratra svého Jakoba
proto, žejej připravil o požehnání otcovo, že jej i zabiti chtěl. —
Když Anam'a'š, M'sael a Azaría'š nechtěli k rozkazu krále
Nabuelzodonosora modle na zlatém sloupu připevněné se
klaněti, král tolik se rozhněval, že je kázal uvrhnoutí do peci
ohnivé. — Když sv. Tři Králové se k Herodovi nenavraceli,
kázal ze zlosti všecka dvouletá. pacholata povražditi.

Z hněvu pocházejí přemnohé hříchy.

785. Co pochází z hněvu?
Z hněvu pochází nevole a zmatenost myslí,- nadá
vání a utrhání, nenávist a nepřátelství, zabití a vražda.
Známo jest, že Alexander Veliký, jsa rozzloben, svého nej
lepšího přítele. který mu život zachránil, zabil.
jak velké to hříchy! Potlačme hněv hned v zárodku. Sv.
František Sales/ěj byl v mládí ke hněvu velice nakloněn; ale
pilným přemáháním tohoto hříchu dosáhl takové mírností, že
byl vzorem jeiím.

*786. Co jest lenost?
Lenost je dobrovolná nechuť k věcem, které se týkají
služby Boží a péče o duší, pro namáhání a obtíže
s nimi spojené.

Věci, které se týkají služby Boží a péče o duši, jsou
ony, jimiž si zjednáváme přátelství Božího a posvěcu—
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jící milosti Boží; jako: modlitba, mše sv., sv. svátosti,
kázání, půst atd.
Vykonávání těchto věcí jest spojeno s obtížemi,
t. j. člověk se musí namáhati, přemáhati, aby je konal.
Kdo však má nechuť k vykonávání těchto věcí, a
to pro obtíže s nimi spojené a dobrovolně této nechuti
se podává, tak že povinnosti tyto nedbale anebo vůbec
je nevykonává, dop0uští se lenosti.
Tato lenost ve věcech náboženských nazývá se také
jinak vlažnost; jest to onen stav, ve kterém se člověk
o spásu duše své nestará, nýbrž vše mu je lhostejno.
O takovém pravil Pán ]ežíš: »Ú, bys studený byl anebo
horký (t. j. bua" zlý anebo dob7ý); ale že jsi vlažný a
nejsi ani studený ani horký. počnu tě vývrhovatz' z úst
svých : (Zjev. 3, 15. 16.) Pán Ježíš nechce tím snad
říci, že mu jsou špatní milejší než lhostejní, nýbrž
chce říci, že lhostejnost jest velice nebezpečná, tak
že špatní ještě spíše na pravou cestu se obrátí, než
vlažní t. j. l/zostejnz'í
Příklady: Lenzvýslu „eb/nb. Vznešený člověk před odchodem
svým doo ciziny povolal služebníků svých a odevzdal jim
statek svůj. Jednomu dal pět hřiven druhému pak dvě a třetímu
jednu; každému podle schopnosti jeho. „Těžte hřivnamic -—
pravil jim — »dokavadž se nenavrátímc; a potom odešel Tedy
ten, kterýž vzal pět hřiven, těžil jimi, ivydělal jiných pět Též
iten, kterýž vzal dvě, získal jiné dvě. Ale ten, kterýž vzal
jednu toliko hřivnu, šel a zakopal ji v zemi; nepracoval hřivnou
a proto ničeho nezískal. Zdálo se mu obtížným býti, pracovati,
hospodařiti touto hřivnou —-byl lenivý. A když pán se vrátil
a kladl počet se služebníky svými, prvé dva obdaroval, ale
posledního kázal potrestati. »Služebníka'neužitečněho uvrzte
do temnosti zevnitřní; tamť bude pláč a skřípění zubů.: —
Pčtpanen neopatrných.. »Amen, pravím vám, neznám vás.: —

Vedle této lenosti ve věcech náboženských roze
znáváme též lenost tělesnou, t. j. lenost v plnění po
vinností, jež stav, povolání člověku ukládá. Písmo sv.
praví: »Člověh rodí se hu práci. a pta'h k létání,“
(Job. 5, 7.) a v ráji pravil hned Hospodin k Adamovi:
» V potu tva'řzsve' budeš jístz' chléb,: kterážto slova platí
všem lidem. Kdo jich není pamětliv, prohřešuje se lenostz'.
»Ka'o nec/zcepracovali, at' tahe' nejz',c praví sv. apoštol.

287. Co pocházi z lenosti?
Z lenostipochází: zanedbávání modlitby,služeb Božích
a přejímání svátostí; truchlz'vost a malomýslnost, ne
hajicnost a zoufalství.
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Následkem prvotného hříchu jest každý člověk k těmto
hříchům nakloněn, a to k některému více, jinému méně.
A proto jest povinností každého, kdo ví. jaké následky mají
tyto hříchy, by všech prostředků užíval, aby se jich nedopustil.
Každého dne 2 rána učiňme dobrá předsevzetí, a zvláště
přistupuime častěji ku sv. zpovědi a sv. přijímání! Uvažme
častěji, že jediný z těchto hříchů má za následek ztrátu věčné
blaženosti!

B) 0 šesteru hříchů proti Duchu svatému.
*788. Proč se nazývají jisté

svatému“?

_7'z'stc'křz'c/zy nazývají

h_řichy „hřichy proti Duchu
se

»lzřz'clzyproti

Duchu

sva—

témuc, poněvadž zcela zvláštním způsobem odporují
milosti Ducha svaté/zo a proto obyčejně obrácení křiš
nz'ka zamezují

Hříchy') proti Duchu svatému nenazývají se tak,
jako by jimi jenom Duch sv. urážen byl. Hříchy těmi
urážen bývá i Bůh Otec i Bůh Syn; ale jmenuji se
hříchy proti Duchu sv., poněvadž člověk, který se
jich dopouští, zcela zvláštním způsobem odporuje mi
losti Ducha svatého a proto obyčejně ani ku pokání
se nenavrátí. Pán ]ežíš potvrzuje tuto pravdu slovy:
»Pravz'm va'm: Všclzký křz'c/z z' rouhání bude lidem
odpzcštěno . . . ale kdož by mluvil proti Duc/zu svatému,
nebude mu odpuštěno.: (Mat. 12, 31. 32.)

Tím nechce ovšem Pán Ježíš říci, jako by nebylo
odpuštěno tomuto hříšníku, kdyby pokání činil, nýbrž
chce říci, že obyčejně takový hříšník pokání nečiní,
anebo s velikou obtíží a málo kdy. Stává se to proto,
že takový hříšník obyčejně tím, co by jej k pokání
přivedlo, t j. milostí Duc/za sv a všemi prostředky,
jež ku spáse vedou, zúmyslně a tvrdošíjně opovrlzu/e.
A kde není obrácení, tam není odpuštění, ani v tomto
ani na onom světě. Rozmanité může člověk odpírati
milostem Ducha sv., ale obyčně děje se to některým
z těchto způsobů

789. Které jsou hříchy proti Duchu svatému?

Hříchy proti Duc/zu svatému jsou:
') jak. Procházka

11., p. 383.—387.
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].
2.
3.
4.
5.

zúmyslně na milosrdenstvz Boží hřešzti,
nad milosrdenstm'm Božzm zoufati,
poznane' křesťanské pravdě odpz'ratz,
bližnímu svému milosti Boží nepřáti a záviděti;
ke spasitelné'mu napamz'nánz' srdce zatvrzele' míti;
6. v životě nekajz'cz'm úmyslně až do konce setrvali.
1. Bůh jest nejvýš milosrdný, t. j. odpouští nám
hříchy naše, činíme-li pokání. Máme tedy a můžeme
doufati v milosrdenství Boží. Kdyby si však někdo
myslil: »Bůh jest nejvýš milosrdný, on mi zase od
pustí,c a právě proto hřešil, že se na jeho milosrden
ství spoléhal — tu by hřešil na milosrdenství Boží.
Dopouští se hříchu proto, že Bůh je nekonečně milo
srdný. (Mnohdy i ve škole řekne si žák: »Pan učitel
je hodný, když úlohy nepřinesu, on mi to odpustí. .
Žák hřeší na jeho dobrotu.)
Bůh jest sice nekonečně milosrdný; jest hotov nám
odpustiti, i kdybychom se ještě v poslední hodinku
života polepšili. Víme, že lotr, po pravici Pána Ježíše
ukřižovaný,obrátil se ještě vposledním okamžiku života
a došel odpuštění. Ale na to nesmíme úmyslně spalélzati.
Písmo sv. praví: »Neříkej: Hřešiljsem, a co se mi (za
to) smutného přihodilo? . . . aniž přidat/ej hříchu ke
hříchu.: (Sir. 5, 4. B.) Sv. Augustin praví: Jeden byl na
milost přijat, bychom nezoufali, ale toliko jeden, aby
chom úmyslně na milosrdenství Boží nehřešili.<<Oby
čejně ti, kteří s pokáním odkládali, spoléhajlce na
milosrdenství a shovívavost Boží, umřeli bez pokání.
Příklad máme na lidech, žijících za času Noemova. —
Král Manasses velice hřešil, ale ku konci života svého
se polepšil, a Bůh mu hříchy odpustil. Syn jeho
Amon spoléhal na to a doufal, že Bůh, který jeho
otci odpustil, také jemu odpustí, ale zemřel ve hříších
bez pokání. — Fariseave', kteří se spoléhali na svůj
původ od Abrahama.
Kdo hřeší na milosrdenství Boží, zapomíná, že je
Bůh spravedliv.
2. Opakem tohoto hříchu jest: nad milosrdensrvz'm
Božím zoufatí. Kdo 1) myslí, že mu Bůh hříchy jeho
ani odpustiti nemůže, dopouští se hříchu proti Duchu
svatému. Bůh chce, aby s milostí jeho i největší
hříšník ještě se obrátil, a povzbuzuje ho vždy milostí
.) Sr0v. ot. *361. et sq.
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svou k pokání; ale hříšník, který se zoufalství do
pouští, odmítá tuto milost Ducha sv. Bůh odpustil
prvním rodičům, Davidovi, Petrovi, Maří Magdaleně,
lotru na kříži atd., proto nemá hříšník příčiny k zou
fání, jak to učinil _7z'dáš,Kain atd Kdo na milo
srdenství Boží zoufá, zapomíná, že jest Bůh nejvýš
dobrotivý.
3. Toho hříchu se dopouští, kdo pravdy učení
křesťanského poznal, ale přece jich přijmouti nechce.
Kdyby na př. nevěřícím učení Krista Pána bylo zvěsto
váno tak, že by o pravdě učení toho se přesvědčiti
mohli, oni by však přece v nevěře a v bludech se—

trvali, hřešili by proti Duchu sv.; pohrdali by milostí,
kterou Duch sv. je osvěcuje, aby pravdu poznati mohli.
Tak odpírali učení Krista Pána Fariseave' a zákanm'ci,
obyvatelé jerusalemští atd. Viděli, že učení Pána je
žíše je zázraky dotvrzeno, tedy pravé, a přece ne
uvěřili. — Sv. Štěpán vyčítal tento hřích židům slovy:
» Vy tvrdošijnz' a neobřezanýck srdci a uší! Vy se
vždycky protz'm'te Duc/zu svatému .
Toho hříchu se dopouštějí i ti, kteří sice křesťansky
věří, ale při tom nekřesťanský život vedou.
Mnohý jest přesvědčen o pravdě víry křesťanské,
ale přece jí odpírá, nechce ji přijmouti, protože ne
chce křesťansky býti živ, nechce náruživost v sobě
potlačovati. Někde se konají na př. missie, při nichž
se pravdy křesťanské obšírně vykládají a dokazují;
mnohý poznává pravdy tyto, ale odpírá jim — hřeší
proti Duchu sv. To platí i o kacířích.
4 Slyšeli jste, že závist jest jedním z hlavních
hříchů. Kdo jinému vezdejší štěstí neb statky jeho zá—
vidí, dopouští se závisti. Ale hříchem proti Duchu sv.
jest závist, nepřeje-li někdo jz'ne'mu milosti Boží. Mnohý
opovrhuje milostí Ducha sv. a přece nechce, aby se
jí dostalo jinému, závidí ji bližnímu. rmoutí se nad
tím, když Bůh jiným více milostí prokazuje, když
Duch sv. na př. jim uděluje dar pobožnosti, síly atd.
Vidí-li na př., že někdo přistupuje častěji ke svátosti
pokání a nejsvětější svátosti oltářní, závidí mu to;
ale sám přece této milosti účastným býti nechce.
Kain Abelovi záviděl milost Boží. — Farz'reove' záviděli
Kristu Pánu, že tak mnozí v něho uvěřili, že má moc zázraky
konati, avolali: »Co učiníme? Člověk tento činí mnohé divy.
Necháme-li ho, všickni uvěří v něho.<
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5. Napomíná-li někdo bližního, aby činil dobré a
zlého se varoval, aby život svůj polepšil a k Bohu se
navrátil, říkáme, že mu dává spasitelné napomenutí;
neboť takové napomínání jest k jeho spáse. — Spasi
telná napomenutí dává nám Bůh sám; buď vnitřním
vnuknutím nás vybízí, neb ivýčitkami svědomí nás
chce pohnouti, bychom se odřekli hříchův a vedli
ctnostný život.
Totéž činí náš anděl strážný.
Spasitelná napomenutí dávají také rodiče, učitelové,
kazatelé, zpovědníci, mistři atd.
Také čtením dobrých křesťanských knih můžeme
býti k dobrému povzbuzeni.
Nedbá—li však toho napomínání, nedá-li se jím po
hnouti, má zatvr'zelé srdce, hřeší proti Duchu svatému,
který milostí ,svou ho povzbuzuje, aby jednal podle
vůle Boží.
Příklady: Ačkoli Bůh Adina napomínal: »Přemoz zlou žádost
a panuj nad ní,c přece neuposlechl. — Far-aa byl četnými
zázraky, které Mojžíš na rozkaz Hospodinův před ním činil,
napomínán, aby lid israelský propustil, a přece nechtěl od
úmyslu svého upustiti. Písmo sv. praví o něm: »Zatvrzena je:!
47115:Fafaanow

a neupa:lec/z/.<

6. Kající život vede, kdo sobě hříchy své často
skroušeně připomíná, jich lituje, dobrá předsevzetí
stále obnovuje a skutky kající horlivě koná čili: svá
tost pokání přijímá. Kdo se však k Bohu obrátiti nechce,
kdo ze hříchů povstati a kajících skutků konati ne
chce — o tom říkáme, že vede život nekajz'cí. I ten,
kdo opovážlivě spoléhá na milosrdenství Boží, vede
život nekající; ale tento mívá vůli se polepšiti, ale od
kládá s pokáním až na pozdější čas, až na hodinu
smrti. Kdo však nemá ani úmyslu se polepšiti, nýbrž
chce až do smrti ve lzřz'šz'ch
setrvali, dopouští se tohoto
šestého hříchu proti Duchu svatému.
Přiklady: Obyvatelé Sodomy a Gomorrhy, král Saul, Kain,
Jidáš, lotr na kříži (na levici); mnozí ze židů, jež Kristus Pán
ku pokání napomínal, a j. —

Hříchové tito nebudou ani zde, ani na věčnosti od
puštění, poněvadž člověk takový nečiní pokání ave
svých hříších umírá.
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C) O čtveru hříchů do nebe volajících.
Jiný druh hříchů jest: čtvero hříchů do nebe vo
lajících.
*790. Proč se nazývají jisté hříchy „hříchy do nebe vo
Iajíci“?

_?z'ste'
hříchy nazývají se »hr'íchy do nebe volající :,
protože o každém z nich v písmě svate'm výslovně se
praví, že vola' do nebe a pomstu, to jest, že božskou

spravedlnost hu potrestání zvláště vyzývá.
79I. Ktere jsou hříchy do nebe volající?

Hříchy do nebe volající jsou:
úmyslná vražda;
AFN?

sodomshy hřích;
utíshova'ní chudých lidí, vdov a sírothův;
zadržování neb ujíma'ní mzdy dělníkům.

]. Tímto hříchem stává se vinným, kdo bližního
úmyslně & bezprávně o život připravuje. ])
Hříchu toho se dopustil nejdříve Kaz'n.I řekl Hospodin
k němu: »Co jsi učinil .) Hlas hrve bratra tve'ho volá ke mně ze
země.< (I. Mojž. 4, 10.)

2. Sodomský hřích jest zvláštní druh hříchu proti
6. přikázání Božímu. Dopouští se ho ten, kdo ne
mravnosti páše se zvířaty. Sluje Sodomshý, poněvadž
ve městě Sodomě se ho dopustili. Sluje němý, protože
takové hříchy, jak sv. apoštol Pavel praví, nemají
mezi křesťany ani jmenovány býti.
Města Sodoma a Gomorrha_byla hlavně ro tento hřích
zničena. Čteme v písmě sv.: »Relel Hospodin: řih Sodomshých
a Gomorrshých rozmnoženjest, a hřích jejích obtíženjestpřílíš.:
(1. Mojž. 18, go.)

3. Chudí lz'de'jsou ti, kteří mají nedostatek ve vý
živě, šatech — nedostatek v tom, čeho jest nevyhnu
telně třeba, aby žili. — Vdovy jsou ženy, jimž manželé
zemřeli. — Sz'rothove'jsou ony děti, které nemají otce
nebo matky.
Chudí lidé, vdovy a sirotkové bývají opuštění, proto
[) Srov. ot. 420.
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máme míti s nimi útrpnost. Kdo však s nimi útrpnost
nemá (nespravedlivý soudce, necitelný vydřiduch, falšo
vatel potravin a j), nýbrž je utiskuje, nemilosrdně a
nespravedlivě s nimi nakládá, dopouští se hříchu do
nebe volajícího.
Hříchu toho se dopustil král Anh'och, když se sedmi bratry
machabejskými tak ukrutně nakládal. již v Starém Zákoně se
raví: » Vdove' a Jirotka nebudete škodítí. Urazíte-lí je, volali
udon ke mně, a já budu .rlyšetz' křik jejichn (2. Mojž. 22, 22.)
A na jiném místě: »Zdalíž .rlzy vdovy ne:.rtupnjí na líce) A křik
její na toho. kterýž je vyvádí? S líce zajixte' vrtnpují až do nebe,
a Pán, jenž slyší, nebude .re v nich těšítz'.. (Sir. 35, 13, 19_)

4. Mzdou vyrozumíváme vše to (obyčejně plat), co
dělník, řemeslník, sluha atd. za svoji práci dostává.
Tímto hříchem vinen jest nejen ten, kdo dělníkům
mzdy zadržuje, t. j. 7)čas nevyplácí, nebo jím z toho,
co sobě poctivě zasloužilí, ntrhnje, t. j. dává méně,
než s nimi smluvil.
V pírmě „rv. čteme: >Nezadržíš mzdy nnzne'mn a chude'mu
bratru .rve'mu. . ., ale te'hož dne dáš jemu mzdu za práci jeho
před
_rlunce; nebo chudý
je:! bylo
a tím
„re živí, (5.
abyMoj.
nevolal
proti zažíadem
to e' k Hospodinnapoc'teno
tobě
za hřích.:
2.4,
14. 15.) A v Novém Zákoně: »Aj, mzda dělníků, kteříž žali krajiny

vaše, kterouž jete jím zadrželi, křičí; a křik jejich vešel v uší
Pána zádnpův.: (jak. 5, 4.) — Lában ošidil 7akoha o mzdu.

D) O devateru cizích hříchův.
Jiný druh hříchův jsou hříchy cizí.

*792. Které hříchy nazývají se „cizí hříchy“?
»Cízríhříchy: nazývají se hříchy, které sice od jiných
spáchány bývají, kterými však i my spolnvínni jsme.
Kdo je toho příčinou, ať přímo či nepřímo, že jiný
hříchu se dopustí, jest spoluvinen tohoto hříchu, do—
pustil se cizího hříchu. Kain zabil Abela vlastní rukou;
Herodes pacholátka betlémská skrze své vojíny, tedy
cizí rukou. Proto spáchal Herodes hřích cizí.

793. Kdy býváme spoluvinni hříchy cizími?
Hříchy cizími býváme spoluvinni, když:
]. ke hříchu radíme ,'
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2. jiným hřešiti velíme;

ke hříchu jiných svalujeme ,'
. jine' he hříchu ponauháme;
hřích jiných vychvalujeme;
he hříchu jiných mlčíme;
hříchu jiných netrestáme;
na hříchu jiných podil bereme,'
hříchu jiných házíme.

QFHQUAW

1. Někomu raditi znamená, někomu, kdo se rozmýšlí,
co má v jisté záležitosti dělati, říci: »Udělej to tak

a tak.:

Herodia: radila dceři své Salome, aby si žádala na králi
hlavy sv. jana Křtitele. — Kaifáš pravil v radě nejvyšších
kněží a fariseův: »Vy nic nevite, aniž na to myslíte, že užitečné
jest, aby jeden člověk umřel za lid, a ne aby všecken národ
zahynul.: (Jan 11, 49. 50.) Radil jim tedy k tomu, aby Krista
Pána usmrtili.

2. Veleti znamená něco poroučeti, rozkazovati. To
hoto hříchu se dopouští, kdo jinému poručí, aby něco
zlého učinil.
Saul poručil svému synu 7mathavi, aby Davida usmrtil. —
David listem poručil Yoabovi způsobiti, by Uriáš v bitvě za
hynul. — Herodes Veliký poručil, aby nemluvňátka v Betlémě

gyia
— Heroda Antippas poručil, aby w. jan Kř.
y s tusmrcena.
at. —

3. Ke hříchu jiných svolujemc, když jim nebráníme,
nýbrž dovolíme, aby byly spáchány, ač bychom jim
zabrániti mohli
Toho hříchu dopustil se Aron. Židé žádali, aby jim učinil
modlu. Aran k žádosti jejich svolil, — nehleděl tedy modlo
službu jejich zabrániti. Sám se sice modlářství nedopustil, ale
byl spoluvinen, že se ho jiní dopustili. —-Pilát věděl, že je
Kristus Pán nevinen, a přece svolil, aby byl ukřižován. —
Šavel svolil k usmrcení I?). Stěpána. (Skut. ap. 7, 59.) -— Toho
hříchu dopouštějí se i rodičové, hospodáři, představení, když
dítkám, služebným neb poddaným svým hřešiti nezabraňují.

4. Panouhati znamená sváděti, lákati, aby někdo
hřešil.
Eva ponoukala Adama, aby jedl ovoce se stromu zapovědě
ného. — Zena Pulifarava ponoukala Josefa ke hříchu. -—
rozpadnutí se říše židovské r. 975 ve dvě království (judské
a israelské) chtěl Yer-oboum,král israelský. říši svou i v ohledu
náboženském úplně odloučiti od říše _7ua'rke'.I bylo mu proti
mysli. aby poddaní jeho chodili i na dále do chrámu jícnu—a
lemxke'ho!( slavnostem náboženským, neboť se obával, že by
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tak zase k sjednocení obou říší došlo. Proto zavedl v zemi
své opět onu modloslužbu, kterou kdysi židé na poušti se
byli prohřešili a kterou on sám za pobytu svého v Egyptě
byl poznal. V Bet/tele a Danu postavil zlaté modly. jež měly
podobu býků (»Apis<) a sváděl poddané své, aby se jim kla
něli. — Veleknčži a farireooe' ponoukali lid, aby žádal za
ukřižování Pána Ježíše.

5. Hříchy vychvalovati. Toho hříchu se dopouští,
kdo něhoho za to chválí, že něco zlého učinil.
Když Herodes Agrippa dal sv. apoštola Yakuoa usmrtiti,
chválili jej za to židé; a Herodes jich chválou povzbuzen, dal
iw. Petra do žaláře vsaditi, by ho po velikonoci dal také
stíti. — Tak hřeší i pochlebovači, kteří hříchy a nepravosti
jako nějaké dobro vyličují a tak jiné v hříších jejich utvrzují.
»Kdo takové věci činí, Izotz'm'jyou smrti,- a netoliko, kdo je činí,
ale také, leda činioim povolují; (Řím. 1, 32.) t. j. kdo hříchy

schvalují.

6. Ke hříchu mlčeti. Toho hříchu se dopouští, kdo
mlčí, ač by domluvou nebo napomenutím mohl hřích
jiných zameziti.
Ruben mlčel ke hříchu bratří svých, ač jako nejstarší byl
povinen, by hřích zamezil. — Aron, když se Israelští klaněli
zlatému teleti, mlčel k tomu. (II. Mojž. 32.)

7 Hřz'olzunetrestati. Tohoto hříchu dopouštějí se
zvláště rodiče a představení, kteří mají právo a po
vinnost chybující dítky nebo poddané trestati, ale ne
činí tak. Tím jsou vinni, že oni hříchy dále páchají.
Heli netrestal dva své nezdárné syny Ofni a Fineera. Za
to byl smrtí potrestán, a oba synové ve válce s Filištinskými
padli.

8. Na hříchu podil (míti. Tak hřeší, kdo jiným ke
hříchu nějakým způsobem dopomáhají. Na př.: jeden
krade a druhý je na stráži, aby jeho soudruh nebyl
překvapen.
Tak hřešili přívrženci Koreooi, Datlzanooi a Abironooi, když
se na poušti bouřili proti Mojžíšovi a Aronooi. Tehdy k rozkazu
Božímu vzal Mojžíš od jednoho každého knížete dvanáctera
pokolení prut, na němž napsal jméno téhož pokolení. Na prutu
pokolení levitského napsáno bylo jméno Aronooo. Ibylo prutů
těch dvanácte, kromě prutu Aronooa. Kteréžto položil M0)ažiš
před Hospodinem ve stánku úmluvy, neboť byl řekl Buh:
:Koho z nich vyvolím, tohoť prut zkvetnem Druhého pak dne
ráno shledáno, že prut Aronzžovyrostl a vypučel v květ 1ovoce.
Na památku toho uložen v archu úmluvy. — Na hříchu Balta
mrooe' brali podílu jeho hosté.

9. Hřz'chujiných hají, kdo se zastává aneb nerozumné
omlouvá ty, kteří hřešili, aby nebyli trestáni.

-—750—
Písmo sv. praví:
»Kdo osfravedlňuje
bezbožne'lzo,
z"kdo
spravedlivé/to,
obavm'jsou
o a před Bohem.:
(Přísl. 17,
IS.)odsuzuje
Hříchu
jiných hájil král Ao/zab,který 450 kněží Baalových vzal v ochranu,
modloslužbu foenickou v říši israelské zavedl a proroky dal
pobiti. — Tak hřeší soudoove',kteří nespradlivě soudí, advokáti,
kteří nespravedlivou při vedou a bezpráví nespravedlivě
v ochranu berou. —
Na ') církevním sněmu v Remeši, jemuž předsedal papež
Lev IX., byl obžalován jistý biskup, že jednal proti zákonům
.církevním. Ipovstal jiný a chtěl hříšné jeho počínání vymlou
vati. Jakmile však ústa otevřel, pozbyl řeči, a nemohl mluviti.
Všickni se zhrozili, ale vzpomněli sobě, že druhdy svatý Remí
gz'us, jehož ostatky v chrámě se nalézaly, němým učinil jednoho,
kter" rouhavě chtěl mluviti o Božství Páně. Papež pohlédl na
neš astníka a zvolal: »Sv. Remz'gz'usještě žije!! -— »Svatý Re
mz'giusještě žije,: zvolali všickni přítomní a padše na kolena
velebili moc Boha spravedlivého, který zastávání ltřz'e/tzetak

nápadně potrestal.

Varujte se hříchů cizích Každý z nás má dosti
hříchů vlastních; má snad ještě cizí hříchy bráti si na
svědomí? Nepoznávají-li lidé jejich hrozné následky
za svého života, pak jich jistě poznají při své smrti!
Jak krásná a spolu výstražná jsou slova starého To
biáše, jež promluvil k synu svému, když se domníval,
že konec života jeho pozemského se blíží! Obsahuje
,je naučení.
Naučení: Synu můj! »Po všecky dny života sve'lzo
v paměti měj Boha a vámj se, bys nikdy nesvolz'l ke
hříchu . . . . Chudý sice život vedeme, ale mnoho do
bré/zo míti budeme. jestliže se ba'ti budeme Boha, a
jestliže odstoupz'me od všelikého hříchu a budeme-li
dobře činiti: (Tob. 4, 6. 23) — »ý'ako přede tváří
hada utz'kejpřede hříchy/c (Sir. 21, 2.)

Druhý díl křesťanské Spravedlnosti.
Čiň dobré.
Přechod: Křesťanská spravedlnost nezáleží jenom v tom,
abychom se zlého varovali, nýbrž abychom také konali dobre'.
Kdyby zahradník vyplenil ze zahrady všecken plevel a zahubil
všecken hmyz, ale nenasázel do záhonů užitečných rostlin,

nei ra. by mu zahrada žádného užitku a nikomu by se též
neřgslla
') Brynych IV., p. 61.
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Tak žádá i křesťanská spravedlnost, abychom se netoliko
varoval: zle'lzo, ale ; c'znilz' dob/o'. Písmo sv. praví:

»Varnj se

zle'ko a c'nž dobré.- (Žal. 36, 27.)

Proto další díl katechismu jest nadepsán:
A o tom nyní pojednáme.

»Čin (io/ne'.:

794. Co jest dobré?
Dobre' jest, co se srovnává s vůlí Boží, totiž: dobre'
skutky a snaha po křesťanské dokonalosti.

Něco se srovnává s vůlí Boží znamená, že jest to
takové, jak to Bůh žádá. Vůli Boží poznáváme skrze
přikázání Boží a církevní, skrze předpisy řádných
vrchností a hlas vlastního svědomí. Co tedy jest tak
vykonáno, jak to přikázání Boží a církevní, anebo
Božský zákon vyžaduje, — to se srovnává s vůlí Boží,
to jest dobré
Katechismus označuje toto dobro, v jehož cvičení
křesťanská spravedlnost záleží, ještě blíže a nazývá je:
dobrými skutky a snahou po křesťanské dokonalosti.
(Co dobrými skutky a snahou po křesťanské spravedl
nosti vyrozumíme, vyloženo je v ot. 829 a 845.)
Aby člověk dobro konal, jak to žádá křesťanská
spravedlnost, — k tomu nemá ani dostatečné schop
nosti, ani k tomu„sám ze sebe není nakloněn, naopak,
člověk více je nakloněn k zlému. Této schopnosti
a ochotnosti konati dobro, jak to křesťanská spravedl
nost žádá, křesťan teprve musí nabýti.
A nabude jich křesťanskou ctností

795. Čím nabýváme schopnosti & ochotnosti, činiti dobré?
Schopnosti a ockotnostz', činiti dobré, nabýváme kře
sťanskou ctností.

Křesťanská ctnost činí nás způsobilými konati dobré
tak, jak to vyžaduje křesťanská spravedlnost.
Vedle křestanske' ctnosti jest též ctnost přirozená,
kterou může získati každý člověk. Kdo totiž koná to,
co rozumem svým za správné a dobré poznává, anebo
k čemuž již od přirozenosti náklonnost a zálibu má,
a konání tohoto dobra si nezvykne, — ten má ctnost
přirozenou.
Na př. Někdo má přirozený soucit s chudými lidmi
a kdykoli některého chudého spatří, dá mu vždy
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almužnu Dávati almužnu stalo se jeho obyčejem;
uvykl tomu. Má přirozenou ctnost dobročinnosti.
Takové ctnosti přirozené jsou na př. střídmost
vjídle a pití, poslušnost, přátelství, dobročinnost atd.
Kdo má ctnost přirozenou, čili kdo je přirozeně ctnostný,
koná jenom to, co rozumem za spravedlivé a dobré uznává.
Toto dobro snaží se konati jenom vlastními silami, a nikoli
pomocí milosti Boží, a jen ze světských ohledů, a nikoli,
aby se tím Bohu zalíbil. Ježto pak takový člověk dobré skutky
z pohnutek přirozených jen koná, nemůže jimi si zasloužiti
odměnu nadpřirozenou.
'

O přirozené ctnosti nebudeme zde jednati, nýbrž
jen o ctnosti křesťanské. Poněvadž křesťanská ctnost
činí křesťana schopným a ochotným dobré skutky
konati, a křesťan teprve, když tuto ctnost má, koná
dobré skutky, pojednáme nejdříve o křesťanskéctnosti,
pak o dobrých skutcích a konečně o snaze po křesťanské
dokonalosti.

A) 0 křesťanské ctnosti.
796. Co je křesťanská ctnost?
Křesťanská ctnost je nadpřirozený, od Boha ulitý
dar, který nás cvinz'trvale schopnými a ochotnými, činiti
dobre'.

Křesťanská ctnost jest dar, který Bůh duši naší
uděluje neboli vlévá zároveň s posvěcující milostí
Boží.

Jest darem nadpřirozeným, poněvadž jí člověk od
přirozenosti nemá, nýbrž od Boha nadpřirozeným
způsobem k jeho přirozeným darům přidána čili do
duše Ulita bývá.
Jest to dar s nebe pro nebe.
Křesťanská ctnost čz'nz'na's trvale schopnými a ochot

nými, činiti dobré, t. j. ona působí, že můžeme (schop
nost) a rádi též konati chceme (ochotnost), pokud dar
tento máme, dobré skutky. Tato schopnost a ochotnost,
dobré činiti, zůstává v duši na tak dlouho, pokud
máme posvěcující milost Boží. Jakmile křesťan ztratí
posvěcující milost Boží, ztrácejí se tím inadpřirozené,
od Boha vlité ctnosti.
'
So. Toma's' Aouz'nský takto definuje cnost: Ctnost je dobrý
stav lidské duše, který působí, že člověk lehce kona' dobre.
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Představme .) si „hltat/M7117člověka. Jak těžko vykonává

tělo jeho úkony životní. Těžce dýchá, jen stěží zažije nějaký
pokrm, s těží se obrací na loži svém. A příčinou toho je : nemoc
“čilichorobný stav jeho těla. — Zcela jinak jest u zdravého
člověka. Zdravě tělo lehce dýchá, lehce zažívá, lehce se
pohybu'e, lehce vykonává sebe těžší práce. A příčinou toho
jest: z raoz', čili náležitý, řádný, dobrý stav jeho těla. —
Podobně jest to s duší. Nap/“doost jest její choroba, neboť
nepravost právě působí, že člověk často a snadno páchá hříchy,
ale velmi těžce dobré skutky.
Zdravím pak duše jest ctnost. Ctnostná duše, t. j. člověk,
v jehož duši jest křesťanská ctnost, koná dobré rád, jde velmi
lehce, bez velkého namáhání, bez obtíže, bez boje.
Nazveme-li na př. modlitba dechem duše —-hle, jak těžce
dýchá bezbožné, s jakou nechutí, s jakým namáháním mo
dlitbu vykonává; jak lehce však povznáší se k Bohu duše

ctnostneho!

Nazveme-li slo-uoBoží pokrmem duše, — jak těžce, jak nerad
poslouchá je bezbožný; ale rád a ochotně křesťan chlor/ný.
Duše ctnostmi velmi lehce koná všecky práce povolání svého;
nic, co nazýváme dobrým, není jí těžkým.

=35797.Proč se nazývá křesťanská ctnost nadpřirozeným
od Boha vlitým darem?
Křesťanská ctnost se nazývá nadpřirozeným. od
Bolza vlitým darem, protože nám není už od přiroze
nosti přz'stvořena, nýbrž se nám teprve při našem
ospravedlnění od Boha uděluje, takor'ka vle'va'.

Křesťanská ctnost nenz'na'm od přirozenosti přz'stvo
řena, t. j. duše naše byla stvořena bez křesťanské
ctnosti. Dar tento ví byl teprve na křtu sv. udělen
a to zároveň s posvěcující milostí Boží

ŠĚ798. Uděluje se nám křesťanskou ctnosti tež zručnost
a obratnost v konání dobreho?
Křesťanskou ctností uděluje se nám sz'ce sc/zopnost
a ochotnost ke konání dobre/zo,_ale zručnost a obratnost
v kona'nz' dobre/zo musíme sobe“teprve zjednati věrným
spolupůsobenz'm s milostí Boží a vytrvalým cvičením
:) nem.

Křesťanská ctnost činí člověka schopným, že dobré
skutky konati může a oclzotným, aby rád je konati
chtěl. Zručnost a obratnost v konání dobrého musí
křesťan sobě teprve zjednati věrným spolupůsobenz'm
.) Brynych IV., p. 126.
?. Davidek: Methodický výklad nového katechismu.
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: milostí Boží, t. j. musí s milostí Boží schopnost a
ochotnost ke konání dobrého neustále cvičiti. Stálým
pak opakováním dobrých skutků, jako: udílení almužny,
cvičení se v trpělivosti, střídmosti atd., dosáhne jisté
zručnosti a obratnosti v konání těchto dobrých skutků,
tak že mu pak konání dobrých skutků žádných obtíží
nečiní.
Přiklad: Když se nadané dítě začne něčemu učiti, má již
schopnost a ochotnost neboli způsobilost ku psaní, čtení atd.
Ale zručnosti a obratnost v psaní, čtení atd. nabude teprve
častým cvičením. Podobně řemeslník atd.
Ku ctnosti třeba také mluv/“čnamain čili vjtrva/ar/i. Někdo
činí, co se srovnává se zákonem Krista Pána, ale činí to jen
někdya nesnaží se,aby to činil vždy. Takový nemá také pravé
ctnosti.

jako jsou rozmanití druhové hříchů, tak rozdělujeme
i ctnosti.
Vlastně jest jedna

elzzort, totiž .rta'lci 77216a „.rtavz'r'mi sua/m

plniti»Ctnosti
vůli Boží,
zachovávati
m'a/ma
přikázání
Boží.
Sv. Augustin
všecky
jsou květy
jednoho
věnce,
větve
jednoho.
stromu a všecky drží se pospolu jedním nerozvížitelným
svazkem.: Proto, kdo třeba jen ;ea'me přikázání Boží často
přestupuje, není ctnostným. Kdo na př. má všechny dobré
vlastnosti křesťana, při tom však jest lakomý, není zajisté
ctnostným.
Ale přikázání Boží jsou rozličná, jedno nás učí, jak chovati
se máme k Bohu, jiné, jak chovati se máme k sobě a k bli—.

žnímu.mluvíme
A že ctnost
osvědču)e cluortee/z
plněním arozličných
přikázání,
proto
též ose rozlrčnýc/
70.:lzčuýze
d/uzz'e/z
etuartz', jako jsou irozličné druhy hříchův, ackoliv jest vlastně
také toliko jeden hřích, t. j. přestoupení zákona Božího —

799. Kterak se rozdělují křesťanské ctnosti?
Křesťanské ctnost; se rozdělují na božské a mmwze'

ctnostz.

O každém druhu pojednáme zvláště.

1. O božských ctnostech.
Božské ctnosti nazýváme'ony, jichž si sami získati
nemůžeme nýbrž, které nám bezprostředně od Boha
jsou vlity a jež bezprostředně opět na Boha se vzta—
khují.
nim.(])Bůhjest jejich původcem, předmětem, a pohnut/eau
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800. Které jsou božské ctnosti?
Božske' ctnosti jsou: víra, naděje a láska.
jsou
stačují,
spojili.
naděje,

toliko tři božské ctnosti, poněvadž úplně po
abychom s Bohem, pokud na zemi možno, se
Sv. Pavel praví: »Nynz' pak zůstávají víra,
láska. tyto tři: ale větší 2 nic/: jest láska.:

(I. Kor. 13, 13.)

Z víry, naděje a lásky vzniká všecken bohumilý
život. Ten jest bohumile živ, kdo k Bohu, svému po
slednímu cíli, se přibližuje. Avšak k Bohu nejblíže
nás přivádějí božské ctnosti; neboť věrou Boha po—
znáváme, nadějk nás pobádá, abychom po Bohu víc
a více toužili, a láska nás s Bohem spojuje.

80. Co je křesťanská vira?
Křesťanská vz'raje nadpřirozená, od Boha vlz'tá ctnost,
kterou pro Boží pravdomluvnost všeckoza pravdu máme,
co Bůh zjevil a skrze cz'rkev katolickou k věřenz'před—

kládá.

Viz ot. 6.

Víra jest od Boha vlz'tá ctnost, t. j. od Boha pro
půjčená schopnost a okolnost křesťansky věřiti. Bez
této schopnosti a ochotnosti nemůže ani duše křesťan
sky věřiti.
Křesťanská víra jest nadpřirozená ctnost, t. j. z nebe
pro nebe propůjčený dar; dar, kterého duše od při
rozenosti své nemá. Duše byla bez tohoto daru stvo
řena. Teprve později, a to, když se duši udělila po
svěcující milost, byla s touto milostí propůjčena čili
vlita zároveň duši božská ctnost: víra, a teprve od
tohoto okamžiku může člověk křesťansky věřiti.
Křesťan věří pro Boží pravdomluvnost, t. j. věří
proto, co Bůh zjevil a církev katolická k věření před
kládá, poněvadž Bůh jest nejvýš pravdonzluvný, jedině
pravdu zjevuje a zjeviti může.

802. Co je křesťanská naděje?
Křesťanská naděje je nadpřirozena', od Boha vlita'
ctnost, kterou pro Boží všemohoucnost, dobrotu a věr
nost s pevnou důvěrou očekáváme všecko, co nám Bůh
pro zásluhy _7'ežz's'eKrista slíbil.
48*

Viz ot. 254—257.

Tato ctnost se též duši propůjčuje zároveň 5 po—
svěcující milostí Boží, a udílí duši schopnost a ochot—
nost křesťansky doufatz'. Křesťan, tuto ctnost mající,
s důvěrou očekává vše, co mu Bůh slíbil.
A očekává to proto, že Bůh je všemohoucí, t. j. on
vše, co nám slíbil, dáti nám může, nejvýš dobrotivý,
t. j. on nás miluje a rád nám chce vše dáti, a v slibech
svých nejvýš věrný, t. j. co slíbil, on též vyplní. A vše
to nám chce dáti proto, že nám to Pán ježiš smrtí
svou na kříži zasloužil, tedy : pro zásluhy ?ežz'še Krista.

803. Co je křesťanská láska?
Křesťanská láska je nadpřirozena', od Boha vlitci
ctnost, kterou Boha pro jeho nekonečnou dokonalost a
dobrotu nade všecko, sebe pak a bližního pro Boha
milujeme.
Viz ot. 327.—343.

jako obě předešlé ctnosti tak i tato ctnost se duši
propůjčuje zároveň s posvěcující milostí Boží a udílí
duši schopnost a ochotnost křesťanský milovatz'.
Křesťan, který má tuto ctnost, miluje Boha nade
všecko a to pro jeho nekonečnou dokonalost a dobrotu,
t. j. poněvadž má všecky dobré vlastnosti v míře nej
vyšší a poněvadž je tak dobrotivým, že ani více býti
nemůže, neboli, poněvadž je dobrota nejvyšší.

804. Proč se jmenuje vira, naděje a láska „božské ctnosti“?
Víra, naděje a láska jmenují se »božske'c ctnosti,
protože Bůh sa'm jest bezprostřednípředmět a pohnutka
těchto ctností.

Víru, naději a lásku Bůh spolu s milostí Boží nám
do duše vlévá. On jest těchto božských ctností da'rce
čili původce. Bůh však jest těchto ctností též bezpro
střední předmět a pohnutka.

*805. Co znamená: Bůh sám jest bezprostřední předmět
božských ctnosti ?
Bůh sa'm jest bezprostřední předmět božských ctnostz',
znamená: božskou ctností víry v Boha same'ho věříme,

—/:)7—
božskou ctností naděje v Boha same'ho douja'me, božskou
ctností lásky Boha same'ho milujeme.

Víra, naděje a láska směřují přímo k Bohu; vztahují
se přímo na něho a Bůh sám, nebo některá vlastnost
jeho v nás působí, abychom v něho věřili, doufali a
jej milovali.
V koho věříme? V Boha. V koho doufáme? V Boha.
Koho milujeme? Boha. Bůh jest tedy bezprostředním,
přímým předmětem těchto ctností.
Příklad: Dobré dítě miluje své rodiče; myslívá na ně často,
připomínává si jejich lásku, mnohonásobná dobrodiní, jež od
nich obdrželo, osvědčuje jim svoji _lásku slovy, skutky atd.

Myšlení, slova a jednání jeho směřují tu přimo k /'od7cum. —

Koná-li však dítě nějakou práci, jestli pilně se učí atd., aby
tím rodičům svým radost působilo, tu bývá sice činnost jeho
přímo obrácena ku práci, k učení atd.; ale nepřímo směřuje
přece také k rodičům, jimžto prací nebo pilností svou chce
radost

učiniti.

——

Božské ctnosti směřují přímo k Bohu. Ale i jiné
ctnosti mají k Bohu směřovati, mají konány býti pro
Boha. Ony však nesměřují přímo k Bohu. Štědrost na
př. nesměřuje přímo k Bohu. Bůh není bezprostřed
ným předmětem jejím, nýbrž bližní, jemuž udělováním
almužny pomáháme. Ale nepřímo mají také ivšechny
ostatní ctnosti k Bohu směřovati,pro Boha konány býti.

*806. Co znamená: Bůh sám jest bezprostředni pohnutka
božských ctnosti?
Bůh sa'mjest bežýrostředm'pohuutka božských ctností,
znamená.“ Boží praodomluzmost nds poba'dd, bychom
Bohu 'oe'řz'lz';Boží ošemohoucnost, dobrota a věrnost,

bychom o něho doufali; nekonečná Boží dokonalost a
dobrota, bychomjej milovali.
Věříme, co Bůh zjevil, ne snad proto, že jsme to
rozumem poznali, nebo, že nám pravda toho dokázána
byla, ——ale věříme to proto, že Bůh oe'čna' pravda a
moudrost to zjevil. ——Doufáme, co nám Bůh slíbil,

poněvadž jest Bůh všemohoucí, neskončeně dobrotivý
a ve vyplnění slibů svých věrný. — Milujeme Boha,
poněvadž jest bytost nejdokonalejší a sám v sobě nej
vyšší dobro.
Pro koho věříme? Pro Boha. Pro koho doufáme?
Pro Boha. Pro koho milujeme? Fro Boha. Tedy
důvod čili pohnutka víry, naděje a lásky je Bůh sa'm.
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*807. Co znamená: „vzbuzovati“

tři božské ctnosti?

»Vsbusovatíc tři božske'ctnosti znamená: Pána Boha
ujz'st'ovati, že v něho věříme, v něho doufáme, jej mi
lujeme, a proč tak činíme.
Pána Boha ujz'št'ovatz', t. j. zcela vážně, opravdově

projevovati, že v něho věříme, doufáme a jej milujeme.
Můžeme budto zevně ústy, aneb uvnitř jen v duchu
projevovati, že v Boha věříme, v něho doufáme, jej
milujeme.
Obyčejně užíváme ku vzbuzení božských ctností
zvláštních vzorů (formulí), jak je máme na konci ka
techismu (č. 17.). Avšak není třeba, abychom právě
těmito slovy božské ctnosti vzbuzovali, můžeme to
učiniti svými vlastními slovy. Vzbuzovati božské ctnosti
jest v jisté doby, neb při jistých příležitostech naší
povinností.

808. Kdy jsme povinni viru, naději a lásku vzbuzovati?
Vím, naději a lásku jsme povinni vzbuzovati.
. jakmile ve svatém náboženství dostatečně vycvičeni
jsme ,'
. častěji v životě, zvláště v těžke'mpokušení proti těmto
ctnostem;

lv»—
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v nebezpečenstvz' žzvota a v lzodz'nn smí-tz.

1. Na křtu sv. byly nám tyto ctnosti vlíty. Ony
však dosud jen jako by v nás dřímaly. Proto, když
jsme ve sv. náboženství dostatečně vycvičeni, máme
je vzbuditi, výslovně projeviti, že věříme, doufáme a
milujeme Boha. Při křtu sv. kmotrové jménem naším
slíbili, že budeme v Boha věřiti, doufati, milovati.
Nyní máme tak sami Bohu slíbiti, čili svoji víru, na
ději a lásku projeviti. (Viz obnovení slibu křestního)
Dále, když sv. svátosti, hlavně nejsv. svátost oltářní,
přijímáme, máme tři božské ctnosti vzbuzovati.
Můžeme to častěji učiniti třeba zcela kratičkými slovy, na
př.: »Bože můj, věřím v tebe, a věřím, co jsi zjevil, poněvadž
jsi věčná a neskonalá pravda. — Bože můj, doufám, co jsi
nám slíbil, poněvadž jsi všemohoucí, věrný, neskončeně milo
srdný a dobrotivý. — Bože můj, miluji tě, poněvadž jsi nej

větší dobro a náš největší dobrodinecc

2. Čím častěji je vzbuzujeme, tím více nám to pro
spívá, ježto se tím v těchto ctnostech utvrzujeme. Měli
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bychom

je vzbuzovati zvláště 71neděli a ve svátek,

protože dny ty jsou zvláště ustanovený, bychom Pána
Boha ctili a jemu sloužili. Dobře také, vzbuzujeme-li
božské ctnosti každý večer, než jdeme spat; kdykoli
některou svátost přijímáme atd, ale zvláště :) těžkém
boji proti těmto ctnostem. Kdyby v nás povstávaly po—

chybnosti proti víře, anebo kdyby nás bezbožní lidé
sváděli k nevěře, tu máme Pána Boha prositi, aby
nás ve víře posilnil. Zvolejme takto: »Pane Bože,
věřím v tebe.c ——
Anebo kdyby se v někom vzmáhala

nedůvěra, pochybnost, může-li anebo chce-li mu Bůh
hříchy odpustiti, nebo v potřebě jeho mu por-noci, —
tu má vzbuditi naději, volaje: »Doufám v tebe, ó Bože,
poněvadž jsi všemohoucí a nejvýš dobrotivý.: Aneb
kdyby někdo v čas soužení byl pokoušen, aby Pána
Boha nemiloval, poněvadž naň taková utrpení sesílá,
nechť vzbudí lásku a zvolá: »Bože můj, miluji tě nade
všecko, poněvadž jsi nejvýš lásky hoden. Rozněť lásku
moulc
3. Na smrti závisí celá věčnost. A právě před smrti
na nás nejvíce ďábel doráží, aby nás svedl. Abychom
tedy v tom okamžiku jako vítězové z boje vyšli, po
máhá nám k tomu vzbuzení božských ctností. Neboť
člověk se bojí obyčejně smrti; proto má vzbuditi
:*z'm &upamatovati se, že jako Kristus Pán nad smrtí
zvítězil a z mrtvých vstal, že i on jednou z mrtvých
vstane. Umírající se strachuje soudu; vím mu však
připomíná, že hned po smrti bude ho _souditi shoví
vavý a milosrdný soudce ježíš Kristus; víra mu zá
roveň uvádí na mysl, že Syn Boží za jeho hříchy již
trpěl a jej smrtí svou vykoupil. ——Vzbudí-li naději,

bude naplněn důvěrou v Boha a neskonalé zásluhy
]ežíše Krista a odevzdá se pak úplně do svaté vůle
jeho. — Vzbudí-li pak lásku, bude toho litovati, že
Pána Boha, nejvyšší dobro, svými hříchy urážel a bude
toužiti, aby s ním na věčnosti se spojil.

2. O mr-avných ctnostech.
Přechod: Božské ctnosti směřují přímo k Bohu; jimi osvěd
čujemc povinnosti své k Bohu. Než máme též povinosti k sobě
samým a k bližnímu. Ctnosti, kterými osvědčujeme povinnosti
?: sobě samým a k bližnímu, nazýváme mravnýmz'. Zušlechťují
zajisté naše mravy,
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Slovem »nzravyc rozumíme všeliké smýšlení ajednání
člověka, neboli veškero chování a jednání jeho k sobě
a k bližnímu. Jestliže myšlení a jednání člověka k sobě
a jeho bližním jest takové, jak toho vůle Boží žádá,
říkáme o něm, že má dobré mravy. Příčí-li se jeho
smýšlení a jednání (k sobě a bližnímu) vůli Boží,
říkáme, že člověk ten má špatne' mravy.
Schopnost a oclzotnost, všecko smýšlení své a jednání
své k sobě a k bližnímu tak zaříditi, aby to bylo
Bohu příjemno, dostáváme od Pána Balm. Proto jsou
i mravné ctnosti, jak je zde katechismus vysvětluje,
nadpřirozené, vlite' ctnosti. Může ovšem člověk stálým
cvičením se, bez zvláštnz' pomoci Boží, tu či onu ctnost
si získati, ku př. vlídnost, trpělivost, shovívavost, zdvo—

řilost, dobročinnost a pod., ale tyto ctnosti přirozené
nejsou v pravém slova smyslu mravní ctnosti křestánske'.
Poněvadž poměr (smýšlení a chování) člověka k sobě
a jeho bližnímu mnoho rozmanitých povinností žádá,
proto jsou i 7ozmanz'te mmvne' ctnosti.
BIO.

Které mravné ctnosti máme si zvláště pamatovati?
Zvláště si máme pamatovati tyto mravně ctnosti .

WNH
-P—

. čtvero hlavních ctností,“
. ctnosti, které jsou protz'von sedmero hlavních lzřz'chův;
. ctnosti, které řešíš Kristus ve xve'm kázání“ na lzoře
zvláště velebil ,'
. ctnosti, které se nám v evangeliu zvláště přzkaznjz'.

O každém z těchto druhů ctností pojednáme.

A) 0 čtveru hlavních ctností.
jako při pojednání o hříších jsme poznali, že jsou
mnohé hříchy, z nichž zase jiné vznikají, tak jsou
i' mezi mravními ctnostmi zase mnohé, které v sobě
jiné chovají, a tyto nazýváme hlavní (základní, kardi
nální) ctnosti.

8l. Které jsou čtyři hlavní ctnosti?
5-1

2.

Čtyři lzlavm' ctnosti jjon:
opatrnost,
sp7avedlnost,

3. statečnost ,'
4. mírnost.

Písmo sv. nám samo poukazuje na lzlavnz' ctnosti
slovy: „Miluje-li kdo spravedlnost: práce te'to mají
velike' ctnosti : nebo střídmosti, a opatrnosti vyučuje,
a spravedlnosti, i síle, nad něž nic užitečnější/zo není
lidem v (tomto) životě.: (Moud. 8, 7)

8l2. Proč se jmenuji opatrnost, spravedlnost, statečnost a
mírnost „ctnosti hlavni“?
Opatrnost, spravedlnost, statečnost a mz'rnostjmenujz'
se »ctnosti hlavní:, protože všecky ostatní ctnosti
mravne' v sobě obsahují a je pořa'dajz'.

Hlavní ctnosti obsahují a pořádají v sobě všecky
ostatní ctnosti mravné, t. j. všecky ostatní ctnosti mravné
vznikají jako z nějakého kořene z těchto čtyř
ctností, tak že, kdo tyto čtyři ctností má, má iostatní
mravné ctnosti, a opačně. Ony též ostatní ctnosti po—
řádají, t. j. ony jim dávají, propůjčují pravou míru,
aby na př. spravedlnost nezvrhla se v bezcitnost,
štědrost v marnotratnost, spořivost v lakomství, zdvoři—
lost v pochlebenství atd.
Slovou jinak také kardinální duos/i. Slovo tan/o zna
mená veřeje. jako dveře na veřejích spočívají a kolem veřejí
se otáčejí, tak také všecky Ostatní mravně ctnosti spočívají
na těchto čtyřech hlavních ctnostech. ——Slovou zakladní
ctnosti, poněvadž tvoří základ ku všem ostatním mravním
ctnostem, tak že bez nich — jako budova bez základu, —
žádná jiná mravní ctnost obstáti nemůže.

*8l3. Co jest opatrnost?
Opatrnost je ctnost, kterouž poznáváme, co máme
v jednotlivých případech činiti, byc/tom jednali boku—
mile.

Opatrným vůbecjest ten, kdo ke všemu, cokoli pod
niká, volí nejvhodnější prostředky, a vždy k tomu
pilně přihlíží, by z toho, co činí, měl užitek, aneb
alespoň neutrpěl škody.
O této opatrnosti nečiní se v katechismu zmínka,
nýbrž o opatrnosti křesťanské, kteráž jest nadpřirozená,
duši s milostí posvěcující vlitá ctnost. Touto ctností
poznáváme, co v jednotlivých případech máme činiti,
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t. j. poznáváme, co v každém případě, at' jest to
práce anebo odpočinek, štěstí anebo neštěstí, — zkrátka
ať nás potká cokoli, činiti máme, abychom bohumile

jednali.
K této ctnosti nabádá nás apoštol národů slovy:
—Zkoušejte, která jest vůle Božz' dobrá a lz'bezna' a da—

konali.: (Řím. 12, Z.) A Pán Ježíš: »Budk opatrní
jako Indové: (Mat. 10, 16.) Had, hrozí—limu nebez
pečenství, hledí především hlavy zachrániti, a proto
ji v čas nebezpečenství obvinuje tělem svým aneb
pod kámen hledí ukrýti. Neboť, byť mu někdo kus
těla usekl, dokud nepoškodí hlavy, stále bude živ.

Podobným způsobem máme imy vždy o to pečovati,
abychom zachovali duši svou k životu věčnému, ať
nás potká cokoli.
Příklad opatrnou/' podal nám Kristus Pán v podobenství
o pěti moudrých a pěti nemoudrých pannách (družičkách).
.Mat. 25.) Bylo jim uloženo, aby po zvyku krajin východních
vyšly vstříc ženichovi a nevěstě s rozžatými lampami. Pam/.j
moudro" vzaly s sebou nejen lampy, ale i nádoby s olejem.
.choudrc' (neopatrné) však, ač věděly, proč vlastně se sešly,
\'zaly sice lampy, ale na olej zapomněly. Zenich dlouho ne
přjcházel, a panny usnuly. Najednou o půl noci stal se křik:
>Zem'c/zjde, zjy'déle proti němu./< Tehdy vstaly všecky panny
a připravovaly lampy své. Nemoudre' pak řekly moudrým.
>Udělte nám oleje svého, neboť lampy nám hasnou.< Odpo
věděly mazal/“a'řkouce: »Nikoli; snad by se ani nám, ani vám
nedostalo; jděte raději k prodavačům. a kupte sobě.: A hle!
Než přišly panny nenzaudl'c'odprodavačů, přišel ženich, vstoupil
s moudrými pannami do večeřaclla, a zavřel dvéře. Když pak
nemoudré přišly, tloukly na dvéře, aby je do večeřadla vpustil.
Ale ženich odpověděl: „Ves)/(ím D(íJ'J
Palm)- maudre' poznaly, co jest jejich úlohou. totiž: uvítání
ženicha .r lampami rozžatými. Proto vzaly s sebou nejen lampy
ale 1'alf/' ve zvláštních nádobách ku přilévání uchystaný. Ano
i potom, když nemoudré panny svou nesnáz poznaly, zacho
valy J'C opatrně, podržely olej pro sebe, aby pak nezhasly
lampy všech.
_ Pan/lou tou, která má vstříc vyjíti ženichu, jest duše naše.
Zenit/z jest ?es'z'šKrixlm, jenž nás chce přivésti do večeřadla
nebeského blaženosti věčné. Panny, jimž lampy hasnou, jsou
lidé, kteří zapomínají na své spasení, a užívají nevhodných
prostředků, jako povrchní, neplatné sv. zpovědi atd. Kdo však
vždy své spasení má na paměti a k jeho dosažení všech
prostředků užívá, jest křesťansky opatrný. — O tuto ctnost
prosil druhdy .S'alamalm. Když se mu totiž zjevil Hospodin ve
snách, a dal mu na vůli, aby žádal, začkoli chce. odpověděl:
» . . . chš

mz' .rrdce k umění Mitop/ze, abych mo/zl lid lz'ů'j dobře

:oudz'lz' a razemah' mezi zlým a dalrrým.< I dal mu Hospodin
srdce moudré a rozumné. ——
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*8l4. Co je spravedinost?
Spravedlnost je ctnost, kterouž jsme ochotni dávati
každe'mu, čím jsme mu povinni.
Již jedenkráte jsme mluvili o křesťanské spravedl
nosti (ot. 754.). Zde mluvíme o ní jako ojedne' z klav
nz'clzctností. Jest pak spravedlz'vost, od Boha vlitá ctnost,
kterouž jsme ochotni dávati každému, čím jsme mu
povinni, t. j. každému dávati, co mu po právu náleží,
na co má právo, jako na své vlastnictví, úctu, vděčnost
poslušnost atd. Kristus Pán nás napomíná: »Dávejtež
tedy, co jest císařovo císaři a co jest Božz'lzo,Bohu!:
(Mat. 22. 21.)

Poddaný chtěje spravedlivým býti, má své představené
ctíti, jich pouslouchati, milovati, jim daně dávati atd:
Představení zase mají poddané před bezprávím chrá
niti, je k dobrému vésti atd.
Když patriarcha _7akoópo druhé syny své do Egypta posílal
pravil k nim: .. . » Vezmětetake'ješle' jet/nou tolik peněz s sebou
a mimo to ipenz'se, ktere'žjste našli v pytlích; snad se tam omylem
dostaly.: — Když na místo spravedlive'lzo soudce Samuele na
stoupil nový král, svolal Samuel veškeren lid a promluvil
k němu takto: »Mluvte o mně před Hospodinem . . ., vzal-li jsem
fil/lo vola neb osla, učinil-li jsem komu násilí, „tiskl-li jsem koho,
mal-li jsem _jaký dar od koho?: I řekli zástupcové: »Neučim'l

jsi nám násilí, ani jsi nás ueutiskl, ani jsi nevzal nz'c'e/to: ruky
;le'k/ere'llo : nás.: (I. Král. 12. S.) — O Toln'a'ši se nám vypra

vuje. jak byl k Bohu i lidem spravedlivý. Když pak oslepl, a
manželka jeho přinesla jednou domů darem obdrženého ko
zelce, zvolal: »Hled'tež, ať není snad kradený! Navraťtež jej
pánu jeho; neboť nesmíme ani jisti, ani do kati sc ničehož.
co by bylo kradeno.< —- Sv. Pavel praví: » cívejte tedy všem,
což jste povinni: komu daň, tomu daň; komu clo, tomu clo; komu
bázeň, tomu bázeň; komu c'est, tomu čes-Le (Rím 13, 7. 8)

*815. Co je statečnost?
Statečnost je ctnost, kterouž dobre'přese všecky obtíže
podnikáme a vykonáváme a raději všecko trpz'me, než
byc/tom se hr'z'c/zu dopustili.

Konání dobrých skutků je spojeno s obtížemi; avšak
křesťan nesmí těchto obtíží a překážek se lekati, nýbrž
má je statečně přemáhati, ba kdyby toho vůle Boží
žádala, má i smrt podstoupiti, nežli aby se těžkého
hříchu dopustil.
Schopnosti a ochotnosti, přes všechny obtíže konati
dobré skutky, nabývá křesťan statečnosti, která se mu
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s posvěcující milosti vlévá. Tato ctnost sílí jeho vůli,
tak že se při plnění svých povinností nedá ničím
zastrašiti.
Příklady: Noe byl statečný; zachovával víru uprostřed, bez—
božného světa. ——'1'ooitís'se varoval od mladosti bezbožných

společníků; když byl ve vyhnanství assyrském, všechny s ním
zajaté
těšil, lačne chtěl
krmilzavražditi,
a nahé přiodíval.
když bezbožng
král Senac/zeriojej
nedal se odI vykonání
svýc
náboženských povinností odvrátiti. Král mu vzal všecken
majetek, Bůh na něho seslal slepotu, ale Tobiáš překonal
J'ÍtZ/ťčnětyto obtíže a ještě děkoval Pánu Bohu, že mu dal
příležitost víru tak .rtatečuě osvědčiti. Eliezer. — Sedm ora/ří
mac/zabe/xěýc/z.Sv. jřou Křtitel. Když pojal Herodes za manželku
Herodia-, manželku žijícího brata svého, vytýkal mu to slovy:
D4Vťďlltšl'.re lobe', abyr měl ,že/m bral/'a

.rve'lzo.: (Mark. 6, IS.) Za

to byl sťat. -— Sv. (maš/olove'. Po scslání Ducha

sv. uzdravili

v chrámu ]erusalemském Petr a yan člověka chromého od
narození a hlásali pak udivenému lidu Ježíše Krista, zvláště
pak jeho z mrtvých vstání. To nelíbilo se knížatům lidu;
ipřišli, vzláhli ruce na sv. apoštoly, a vsadili je do žaláře. Na
zejtří předvedli je před celou radu, a domlouvali jim 5 po

hružkou, aby nikdyjíž, nekázali ve jménu Kristovu. Ale Petr
a _7tmodpovídajíce, řekli jim: »Zdali to xpravea'live'jcrt před
obličejem Božím, dál?/107" va'J' více po:/auc/lalí

ne.-šli Balm, _ruďte;

nebo! nebo mím nem/:evil:“ lo/to, co j.)—meviděli :: „vll-šelf.: —

Za našich dnů jest nám této J-lrztcc'nostz'
zvláště třeba. Posmčch

světa, zlý příklad lidí ve světě vznešených, nevěrecké učení
ústy a tiskem hlásané, lichý stud, ztráta zisku ano ivyhrůžky
mocných a bohatých, a k tomu ke všemu naše vlastní tělo,
naše vlastní náklonnost ke zlému, — to jsou ty obtíže a pře—
kážky, jež se křesťanu v konání dobrých skutků v cestu staví,
ale které musí „rtatec'ne' překonati. ».f\7e:lraclm_.;'te.rc' tér/1, kteří
tělo zabíjejí a potom nemají, co by více učinili. Ale nka'šz' min;,
1?vo :e ma'/e oa'li : boj/e .re to/zo, kterýžto, když moije, ma' moc
uvrlmouti do pekelně/to o/mč. Tale pravím
(Luk. 12, 4. 5.)

vám, 10/10 .a“ lng/Ye.:

*8I6. Co je mirnost?
Mz'most je ctnost, kterouž všecky nedovolené zvláště
všecky smyslné nebo nečisté náklonnostz krotíme :!
věcí dovolených jen mírně užíváme.

Náklonnost míti, znamená kloniti se k něčemu.
Kloníme-lí se k něčemu zlému, anebo kloníme-li se
k něčemu dovolenému, ale přes příliš, měrou nedovo
lenou, — říkáme, že to je nedovolená, zlá náklonnost. ——

Kloníme-li se k něčemu, co tělu našemu, neboli
smyslným žádostem lahodí, — jest to smyslná míle/on—
nost. Na př. náklonnost k nemírnému jídlu a pití atd.
Vztahuje-li se tato na dovolené věci a nepřekročuje
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pravou, dovolenou míru, není hříšná, není nedovo
lená. — Vztahuje-li se náklonnost na něco nestoudného,
nemravného, nazýváme ji nečistozcnebo tělesnou mí
člomzostz'.

Následkem hříchu prvotného jest člověk nakloněn
ku zlému; avšak nad zlými náklonnostmi máme pa
novati, a to tak, aby nás ke konání zlého nesvedly.
Zvláště musíme proti všem nečistým náhlmmostem bo
jovati aje ovládati, poněvadž vedou k těžkým hříchům.
Křesťanskou mírnost má tudíž ten 1. kdo všecky
smyslné aneb nečisté náklonnosti vůbec potlačuje
a 2. dovolených věcí jen mírně užívá.
Dooolmých věcí máme mírně užívati, t. j. dovolených
radostí, pozemských dober jen tak užívati, aby užívání
jich spáse naší duše a zdraví těla nebylo na závadu,
tedy máme jich tak užívati, jak to Bůh předepsal,
neboli chce. Naše přísloví dí: »Všeho (t. j. dovoleného)
s měrou.:
K ovládání a panování nad našimi náklonnostmi,
slouží nám ctnost mírnost. So. Petr vybízí nás těmito
slovy ku cvičení se v mírnosti: »Prosz'm vás, abyste. . .
zdržovali se od tělesných žádostí, htere'ž bojufz' proti
duši. (I. Petr. 2, II.)

8) O ctnostech, které jsou protivou sedmera hlavních
hříchův.

817. Které ctnosti jsou protivou sedmera hlavnich hřichův?

Tyto ctnostijsou protivou sedmero hlavních hřichův
pohora protivou pýchy,
. štědrota lahomstw',
. čistota smilstoa,
přz'zm'vost závisti,
. střídmost nestřz'dmostz',

tichost hněvu,
. horlivost lenosti.

ugmywwe

O každé z těchto ctností pojednáme.

*8l8. Co je pokora?
Pohora je ctnost, hterouž os'e dobre' Bohu przczta'me
svou vlastní slabost a hříšnost zcznáváme a proto se
rádi pomžujeme.
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Abychom byli pokorní, trojího je potřebí:
1. Abys/zam vše dobre' přičz'talz', t. j. abychom

vše

dobré, co máme na těle i na duši považovali za dar
Boží, a abychom Bohu za to děkovali a jej ctili.
Každý z nás má mnoho dober od Pána Boha; jeden
vyniká nadáním, zbožnosti a mírností,jiný kypí zdravim,
vyniká krásným vzrůstem těla atd. Tyto přednosti
pokorný človek uznává za dar Boží, a proto v pokoře
za něho Bohu děkuje. Ale nikdy nesmí na ně býti
hrdým a bližním snad pohrdati, který těchto dober
neobdržel, jako on.
2. Pokora žádá, abychom svou vlastní slabost a
hříšnost uznávali, t. j. abychom uznávali, že jsme
hříšníci, & že následkem hříchu prvotného mnohým
chybám a nedostatkům podrobení jsme. Písmo sv.
raví: »Domnz'foá-lz'se kdo, že něco jest, nie nejsa,
sám sebe klame.: (Gal. 6, S.) »Co máš, čelzo bys nebyl

odjinud vzal? řestlz'že jsz' vzal, proč se oklubz'š,jako
bys byl nevzal? (I. Kor. 4, 7.)
3. Konečně pokora se jeví tím, že se rádi ponižujeme,
t. j. majíce svoji vlastní slabost, a hříšnost na mysli
o sobě mnoho nemyslíme, a sebe raději za nižší po
kládáme, než abychom se za lepší měli, než jsou
ostatní. —
Přiklady: Když anděl Gabrid oznámil Rodičce Boží, že je
vyvolena za matku Syna Božího a Vykupitele světa — nazvala
se Panna Maria služebníci Boha Všemohoucího a v pokoře
volá: »Hle ja' dívka Páně.: ——
Když k szz. Íann Křtitel/' přišli
přemnozi, kteří slyšeli kázání jeho a domnívali se, že on

zaslíbeným Vykupitelem, vyznal: ajd nejsem Kris/us, ale po

mně přijde, k/orýž mocnější jest nežli jci, jemu-šlo nejsem hoden
rozndmtz' řemo'nka u obuvi jeho.
71:7 mís křlz'm toliko "radon,
on pak mís křtili bude Duo/zem svatým a okně/„.c — Setm'k

římský, když chtěl Pán Ježiš do domu vstoupiti, aby tam
uzdravil služebníka jeho, zvolal: »Pane, nejsem lzodz'n,abys-zves'cl
pod střet/174mou: ale toliko rei slovem, a nzdraz'en bude služrbnz'k
„ní/".c — Zena krmanejska'. — Publika'n ?) ohni/ně. — Když ')

se český král Václav 11. k smrti chystal, zavolal k sobě
zbraslavského opata Konráda a promluvil k němu tato slova:
>Prosím tě, milý opate, jakmile s tohoto světa scjdu, oblec
tělo v kápí řádu cisterciánského, a na tom místě, kde tvoji
mnichové se pochovávají, pochovej také mne. jestli se ti však
zdá, že toho nejsem hoden, polož mne na sprostši místo, třeba

někde pod okapem, jen když to bude vohradě kláštera zbra
slavského. Jen za to tě prosím; neb já jistě znám, že nejsem
hoden pro své hříchy mezi dobrými křesťany pohřben býti.< ——

Synu svému, aby mu ukázal, jak vše Bohu připisovati máme
') Brynych IV. p. 173.
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týž král umírající takto mluvil: »Bůh bud s tebou, piospíye
a důvěřuj v Boha, a on tě vezme v ochranu svou. Necha
Hospodin dá tobě moudrosti a zdiavého rozumu, abys mohl
šťastně panovati svému národu. :
Ku pokoře nás vybízí: 1. Pilka: X1mtr/„ >Když mimi/o vše,
co vám přilliza'uo ]!J'f, l'ccte. rl/lšcbm'cz muž/.tum ylr/no -<|_Luk.

17,10.) 2. Příklad Kit-41:20,jenž sebe sama zmařil. přijav
podobu služebníka. :(,c'te .ro ode mm, mbof ;(í lz'//_)"jim; ::
pako/uj- _r/dccm.. (Mat. 11, 29.) Při poslední večeři myje svým

apoštolům nohy. 3. Naše na Bohu a lidech závislost. Co máš,
c'e/to ].ri neprší/LIZ . .c (I. Kor.

4, 7.) 1812/1 „remix/tým jl! o/1"_.t'1ale

pako;ným da'oa' milos-t.. (I. Petr 5,

*8I9. Co je štědrost?
Štědrost je ctnost, kterouž jsme oclzotm, nuzuým ze
svi/zo majetku

udz'letz' a. )%dobrým

účelztm přzspzzati.

Nuzný jest ten, kdo má nouzi, nedostatek v tom,
čeho nevyhnutelně potřebuje, aby byl živ. Takovému
máme ze soe'lzo majetku (a nikoli z cizí/zo, neboť by
to byla krádež) udélovati. Proto nesmí čeleď bez vě—
domí svých pánů almužny udělovati.
Dobre' účely jsou takové, jež slouží ku cti a slávě
Boží, a ku prospěchu spolubližních, jako stavba chrámu
Páně, podpory na missie, nemocnice, sirotčince atd.
Příklady: Doma/obu (! Šalomounova štědrost dokazuje stavba
chrámu jerusalemského. — Tobníš uděloval v zajetí assyrskem
každému ze statku svého, jak jen mohl, krmil lačné a nahým
oděv dával. — Mezi p; out"/mtřes/mh nebylo chudých. neboť
bohatší prodávali statky své a stržené peníze za ně přinášeli
apoštolům, aby je rozdali mezi chudé Písmo sv. pravi: »Da'
mejte a bude mím da'zzo.. (Luk.

6, 38.) — Oběť vdov/mr. Pán _ležíš

pobyl ještě déle v chrámě. I díval se, kterak
do pokladnice. Mnozí bohatí dávali mnoho.
také jedna chudá vdova a uvrhla tam dva
halíř. Vida to Ježíš svolal učeníky své a

lidé metali peníze
Mezi jinými přišla
penízky, což jest
řekl jim: r—ímen,

pravím vám, tato c/mda' vdova více obětovala, než ošiclm/ octa/nz.
Nebo oš/ckm' mlat/tz metali do pokladnice z tb/lo, co jim s/(í-r-,-n/o
ale tato uvrhla všecko, což měla.: —

*820. Co je čistota?
Čistota je ctnost, kterouž

krotz'me všecky clztz'c'ea

žádostí, jež stydlivost urážejí.
Viz ot. 439.
Příklady: _70.refeegyptský, byv sváděn ke hříchu proti c'utote'
zvolal:

»Kterab

byc/t mol/l takovou ílťÍÍL'L'ÍIL'hIOJ't
učzmmtza ln'e:"m'

ja)-otf Ballu we'mu 3. — Když zbožná Sura/ma b la sváděna k nex
stydatému skutku, řekla: »Sollz'enajyem ze zuřec: rtf-an; nebo učí-.
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ním-li, co na mně ža'drílť, ztrate/m j.vem !( Balla; pak/i neučí/tím,
nel/Jdu rukou vašich. Avšak raděj/' e/tez'be.: sle'llo škutkf/ „padnou/If
:- ruce vaše, nežli llřešitz'před obličejem Pánek — »Ojak knír-ne'
jarl o'ixtotue'ple'mč ve .rtkoělošti .rve', uewnrtelmí :qj/Lr/ť' jťJ'Í pa
mzí/kaje/lox (Moudr. 4, 12.)

*82I. Co je přiznivost?
Přz'zm'vošt je ctnost. kterouž bližnímu vše/zo dobré/zo
přejeme, z jeho blaha se těšíme a k němu pomáháme.
Viz ot. 338.

Kpřz'zuz'vošti náleží, abychom: 1. bližnímu všeho
dobrého přáli, t. j. abychom rádi viděli, že se bližnímu
dobře daří a
'

2. tak se ztoho těšili, jako by se nám dobře vedlo.
»Láškou bratrskou še vespolek miluj/e . . . Radujte se
: radujz'cz'mí, plačte : plačz'cz'milc (Řím. 12, 10. 15.)
3. K blahu bližního máme pomáhati, zvláště v nouzi
máme mu ku pomoci přispěti.
Příklady: Když Alm/law uslyšel, že bratrovce jeho Lota
zajal král elamický a cizí králové, ozbrojiv 318 služebníků,
hnal se za vítěznými nepřáteli, připadl na ně v noci a poraziv
je, vysvobodil ze zajetí Lota manželku jeho, čeleď i stáda.
Alma/tam se přimlouval za Sodomu a Gomorr/ut. — [(“/etl:brala

vřelý podíl na neštěstí tchýně své Noemi,- v nouzi její nechce
jí opustiti,_a volá: »Kamkoli půjdeš, půjdu „rtečou,—lid tezi/', lid
můj, „ Bzí/l tm'lj, Bil/t můj!
V zemi, v kte/“a'budeš pae/lor'zí/m
tjá ellcz'zemřít/'.: I šla s ní do Betléma. — Boo: dověděv se

o všem dobrém, jež Rut/t byla
dovolil jí sbírati klasy na polích
přikázal, aby jí podali z pokrmu
s nimi .iísti a pití. Po žních pak
za manželku.

tchýni své učinila, nejen že
svých, nýbrž i žencům svým
a nápoje svého, bude-li chtíti
stalo se, že Boo: pojal Ruth

— Pán Ježíš vzkřísil mládence JVrn'mJ/ee'lzo,
plakal

nad smrtí Lazarooou a pak jej vzkřísil. —
w. Václavu vypravuje starý kronikář: »Všem chudým
dobře činil, bídné krmil a odíval, nemocné navštěvoval,
ydovám a sirotkům ublížiti nedával, všechny lidi, chudé i bo
haté miloval, věřil v Boha vším srdcem, všecko blaho konal
za živobytí svého.c
Celá Praha hlásá lidumilnost a příznivost Karla IV. Léta
Páně 1361. vypukl v České zemi hrozný hlad. Stálý dešť
všechnu polní úrodu zmařil; nastala velká drahota, a obecný
lid počal hladcm a morem hynouti. Idal Karel okolo Hradčan
a Strahova přes vrch Petřín stavěti velikou zeď, aby chudina
obživu nalezla. Na vyzvání samého krále a císaře všechna
chudina pražská k tomu dílu běžela, a pilně pracujíc od císaře
dostala mzdu a pokrm. Císař sám k dílu pilně dohlížel, mzdu
.i almužnu rozdával, a hladovým pokrmu podávati kázal.

Dějepisec dodává k tomu: »Proto také tato zeď, která podnes
celý hřbet Petřína obkličuje, hladovou zdí sluje, jako krásná
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památka dobrotivosti, moudrosti a šlechetnosti velikého pano
vníka, jakého Čechové nikdy před tím a nikdy po něm ne
měli.c —

'

*822. Co je střídmost?
Střz'dmost je ctnost, kterouž nezřz'zene'žádosti jídla
a pití odporu/tme a obojí/zajen mírně užíváme.

Že k udržení zdraví a života jest jídla a nápoje
třeba, učí denní zkušenost ip'ríroda. Ano, že i k vůli
laskavému obcování s lidmi, neb na znamení radosti
střídmou hostinu vystrojiti a jí se účastniti dovoleno
jest, učí nás sám Spasitel svojí přítomnosti na hostině
svatební Ale tentýž Spasitel světa dí: »Hled'te pak,
aby snad nebyla oótz'žena srdce vaše obžerstw'm a opil
stvz'm.c (Luk. 21, 34.)

Žádostivost po jídle a pití překročuje někdy pravé
hranice čili míru, a stává se tak žadostivostí nezřízenau,
t. j. člověk si přeje více jísti a píti, než potřebuje.
Proto máme této nezřz'zcne'žádosti odpz'mti a jídla
a pití jen mírně pažz'vatz'.Kdo tak činí, nabude ctnosti,
jež sluje střídmost.
Můžeme také říci, že .rtřz'a'mýjest ten, 1. kdo jí a pije jen
tolik, capostačuje, aby byl žít) a zdráv; 2. kdo se spokojí takovou
stravou a pitím, které jeho životním poměrům odpovídají;
3. kdo jí a pije :; pravý čas.
Příklady: Když Daniel dlel v babylonském zajetí, rozkázal
král Nabuc/zadonazar, aby někteří mládenci z královského a
knížecího rodu k jeho službě byli v bráni a z jeho stolu stra
vování. Mezi vybranými byl též
anz'el, Ananz'a'š, Mime! a
Azaria'š. Ale tito umínili sobě nejísti pokrmů královských,
protože požívání některých těch pokrmů židům zákonem bylo
zapověděno. Prosili tedy nejvyššího komorníka, aby jim dal
toliko zeleniny k jídu a vodu k pití. Komorník byl by žádosti
jejich vyhověl. »Všakc pravil, vbojím se krále; neboť uzří-li,
že jsou tváře vaše hubenější, nežli jiných mládenců, dá mne
usmrtiti.: Daniel však prosil ještě jednou řka: >Zkus nás aspoň
po deset dní! Pak učiň s námi, jak se tobě líbiti bude.:
Komorník vyslyšel prosbu jeho. Po desíti pak dnech bylo líce
jejich krásnější a plnější, nežli všech jiných mládenců, kteříž
se nebyli odřekli pokrmů královských. Dával jim tedy komorník
i dále tolik vařeniny a vodu.
.
když se dokonali dnové, po nichž řed krále vstoupiti
měli, uvedl je nejvyšší komorník před
abuc/zodonazora. Král
mluvil s nimi a nenalezl nikoho tak moudrého a způsobilého
jako byli oni. I učinil je král služebníky svými. ——
Sv. _7an Křtitel živil se na poušti medem a kobylkami.

Písmo w. praví: »Když:epamdz'š za .rtůl k hodině, neotvírej
hrdla .rve'lzaprvní. Neříkej takto: Mno/za, jes—t tolzo . . . Požízny'
P. Davídek: Methodický výklad nového katechismu.
49
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jako člověk střz'dmý těe/z věez', kteréž se toóě předkládají : abys

nebyl v nenávisti, když bys mno/tojedl. Přestarž první pro kázeň :
a uebud'pň'lišný, abys mad neurazil; a mezi mno/tými, sedl-li
jsi, nevztahuj prve' nežli oni ruky sve', am'ž první žádej pili.
nýak rád se spokojí člověk slřz'dmý s málem vína.: —(Sir 31, 12
a násl.)
Spisovatel ') Verarius vypravuje, že na svých cestách zavítal
do kláštera

Senouske'lzo, ležícího

v krajině

elsasko-lotn'rzske'.

K obědu pozval opat i rolníka z hor, jenž měl věku sto a
několik let. Pozvaný přišel na rychlo pěšky. Zasedlo se ke
stolu: pokrmů a nápojů bylo v hojnosti, a všickni hosté byli
veselé mysli. Jen Stařeček seděl zamýšlen, něco sám k sobě
mluvě. Na otázku, co by k sobě mluvil, řekl: »Povídám si,
kdybych byl býval často za tak hojným stolem sedával, že
bych byl tak dlouhého věku nedosáhl.: A nikdo neuměl na
to odpověděti.

*823. Co je tichost?
Tie/tost je ctnost, kterouž všelikou mstivost potlaču
jeme a veškerá lmutz' nespravedlivě/zo Íměvu a nevole
krotz'me.

Když nám někdo ubhží, vzmáhá se v nás touha
netoliko křivdu nám učiněnou odčiniti, ale itomu,
který nám ublížil, zlým odplatiti čili pomstiti se. Tuto
žádostivost musíme v sobě potlačiti, neboli tiehými
býti. Písmo sv. praví:

»Žádne'mu zle'lzo za zle' neod

pláeejte . . . Mně pomsta, ]át odplutím. pravi Pán.
(Řím. 12, 7) »Odpověd' měkká zkracuje hněv; řeč
tvrdá vzbuzuje proklivost,c (Přísl. 15, l.) Pán Ježíš
pravil: oUčte se ode mne.“ neboťjsem tichý a pokorný
srdeem.< (Mat. 11, 29.)

Příklady. Když Semei, házeje kamením po Davidovi, jemu
zlořečil. David zůstal tichým. »Vyjdi ze země vyjdi, muži krve !c
volal naň Semei. Popuzen jsa touto podlostí, řekl Aóisai ku
králi: »I proč zlořeči tento nestydatý člověk pánu mému?
Půjdu, a setnu mu hlavu!: Ale král odpověděl vlídně &mírně:
»Něch ho, ať zlořečí; snad popatří Hospodin na soužení mě
a odplatí mi dobrým za toto zlořečenílc —
.
Když byl 70b v největší bídě a v největších bolestech,

posmívala se mu jeho vlastní manželka, řkouc: »Ty ještě trváš
v sprostnosii svě.> Dobrořeč Bohu a umři.: Tím chtěla říci:
»Nepoznáváš, že ti 'zbožnost tvá nikterak neprospívá? Hle, musíš
bídně zemříti!: 70b však odpověděl: »Jako bláznivá žena mluvíš.
Jestliže jsme dobré věci brali z ruky Boží, zlých proč bychom
nepřijímaliřc A nepromluvil ani jediného slova hříšněho. —
Když sv. Štěpán byl kamenován, prosil Boha, aby odpustil těm,
kdož ho kamenovali.
*
|) Brynych IV. 186.
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Když ?ia'áš přistoupil k Pánu Ježíši se slovy: »Zdráv bud
mistře,c a políbil jej, tu, ačkoli Pán Ježíš věděl, že polibkem
tímto jej zrazuje, přece jako tichý beránek odpovídá: »Příteli,
načdjsi
přišel.>
políbením
člověka
?: —
A
k yž stál
před]idáši!
Anna'šem,
ptal se zrazuješ
jej tento Syna
na učeníky
a učení
jeho. Pán Ježíš odpověděl klidně: v]á zjevně jsem učil; ptej
se těch, kteří mne slýchalix Když to pověděl, udeřil ho jeden
ze služebníků pěstí v tvář, řka: »Tak-Iiž odpovídáš nejvyššímu
knězih A ježíš odpověděl mu mírně: ».Vlluvil-lijsem zlé, vydej
svědectví o zlém; pakli dobře, proč mne tepešřc —

*824. Co je horlivost?
Horlivost/'e ctnost, která nás čz'm'achotnými, konatz'
všecko, co pomáhá k oslavě Boží a k našemu spasení.

Horlivost činí nás ochotnými konati všecko, co slouží
k oslavě Boží, t. j. činí nás ochotnými přemáhati zlo
a horlivě konati dobro
Horlivost činí nás ochotnými konati všecko, co po—
máhá „%našemu spasení, t. j. co pomáhá, aby duše
naše jakož i duše spolubližních v milosti Boží pro
spívaly a jednou blaženosti došly
Příklady. Alojz'z'š naromínal Israelity, aby horlivě zákon
Boží plnili; zvláště před svou smrtí mluvil k nim takto:
»Varujte se, abyste nikdy nezapomněli na úmluvu, kterou
jste učinili s Hospodinem. Milujte Hospodina, Boha svého,
z celého srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší síly své...
Podržte všecka slova jeho v srdci svém a rozjímejte je sobě
s dětmi svými, doma i na cestách, léhajice a vstávajíce . . .c
Samuel horlivě sloužil Hospodina ve svatém stánku. - Pado
óenrtm' a lzr'iwza'e/z.— Apašlolave' nepřestali

Krista

hlásati na

každý den v chrámě.
Horlivost ve vykonávání časných věcí, vobchoě, v plnění
povinností stavu svého atd. nazýváme pracovi/orlí či přz'čz'nlz'
vadí. — ]akub hlídal pilně stáda Lábanava. — Rut/z pilně
sbírala klasy.

C) O ctnostech, kteréž se v kázání na hoře zvláště
velebí.

.

Když Pán Ježíš vyvolil si ze svých učenlků dvanácte
apoštolů, usedl na jedné hoře a promluvil řeč, která
se nazývá kázáním na hoře.
Hora ta sluje »Harou 03771870bla/zorlavenrtm'c (Kam Hattin)

a jest sotva 50 m. vysoká. Na obou koncích hřbetu jest po
někud vyv šena, jako b tvořila rohy, a proto ji domorodci
nazývají am (rohy) fattz'n. Krajina kolem této hory jest
49*
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u křesťanů v smutné paměti; neboť zde bylo dne 5. července
r. 1187 křesťanské vojsko od sultána Saladina poraženo, a
sám Jerusalémský král Quido, jehož stan nalézal se na hoře,
byl zajat; a tak moc křesťanů ve sv. zemi zlomena. Nedaleko
hory jest pustá vysočina, kde podle podání nasytil Pán Ježíš
4000 lidí 7 chleby a několika rybičkami.
Strmí tu několik velkých černých kamenů. které Arabove'
nazývají kameny křesťanů, a křesťané, nazývají je stolem
Kristovým.

825. Které ctnosti zvláště velebil Pán Ježiš v kázání na
hoře?
Fa'n Yežz'š velebil v házánz' na hoře zvláště ctnosti,

které jsou obsaženy v »asmeru blahoslavenstvíc.
Pán Ježíš učil v kázání na hoře přítomný lid mnohým
ctnostem a blahoslavz' každého, kdo je bude osvědčo
vati. Tím ovšem Pán ježíš netvrdí, že ti, kdož je
osvědčují, jsou již tak blaženz' jako svatí v nebi, nýbrž
že kráčejí po správné cestě do království nebeského,
a že budou jistě blaženi, vytrvají-li v těchto ctnostech
Ba tito lidé již na zemi požívají jisté blaženosti, neboť
vědomí, že ony ctnosti osvědčují, činí je šťastnými.
Poněvadž Pán Ježíš každého, kdo tyto ctnosti koná,
blahoslavz', nazývají se ctnosti ony blahoslavenství.
Jest jich osm
'

*826. Kterak zni osmero blahoslavenství?
Osmero blahoslavenství zní:
p_a

. »Blahoslavenz' chudz'duchem; nebojejich jest království
nebeské.

Blahoslavenz' tiší; neboť zemí vládnouti budou.
Blahoslavenz' lhajz'cz'; neboť potěšeni budou.
. Blahoslavená hteřz' lačně/z' a žízně/'t po spravedlnosti,
neboť nasycení budou.
. _Blahoslavenz' mz'losrdnz'; neboť milosrdenství dojdou
. Blahoslavenz' čz'ste'ho srdce; neboť Boha viděti budou.
. Blahoslavenz' pokojnz'; neboť synove' Boží slonti budou.
. Blahoslavenz', kteříž protivenstvz' trpí pro spravedlnost,
neboťjejich jest království nebeské.: (Mat. 5, 3 —10.)

00\10\Ul
Loom

Ad 1. Kristus/ Pán prohlašuje tu za blahoslavené ty,
kteří jsou chudí duchem.
Chudý vůbec jest ten, který nemá, čeho mu pro
vezdejší život třeba jest.
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Chudí duchem jsou ti, kteří 1. nelnou k statkům
pozemským.
Sv. František Salem—ký,měl ovšem- krásný prostranný dům,

svůj biskupský palác. Mělť v něm též stkvostný pokoj, který
pokojem biskupa se nazýval, ale sv. biskup František pravi
delně v něm nebydlil. Mělťpoko'ík skrovný, který pokojem svým
jmenoval; a ten byl jeho obyd ím.

Ale nevyhlašuje Pán Ježíš každého skutečně chudého
za blahoslaveného, nýbrž jen toho chudého nazývá
chudým duchem, který a) chudobu svou trpělivě snáší
.a proti Pánu Bohu nereptá. Na př. 9017,nebo chudý

Lazar.

Jistý duchovní povolán byl k nuznému nemocnému, který
živil se štípáním dříví. Sekyra a pila byla jeho "celým jměním.
DuchOvní chtěje ho potěšiti, řekl mu, že již brzy vysvobozen
bude z tohoto slzavého údolí, kde tak bídný život vésti musil.
Ale nemocný řekl: »Nikoliv; život můj nebyl nikdy bídným.
Já jsem byl živ vždy spokojeně, nikdy jsem si nestýskal.:

p) Chudí duchem dále jsou ti, kteří se dobrovolně
statků pozemských zřekli, aby mohli příkladu Pána
ježíše a svatých apoštolů následovati, jako 57).Alois,
32). František Borgidš atd.
Chudí duchem jsou 2. boháči, kteří sobě na bohatství
svém nezkládaji, ale statků svých k oslavě Boží a
k prospěchu svého bližního horlivě užívati se snaží.
So,“ Vojtěch rozděloval biskupské důchody své na čtyři
díly. Jeden věnován potřebám chrámu, druhý na výživu du
chovenstva, lietí chudým a jen nejmenší podržel .ro. Vojtěch
sám.

Obzvláště chudí duchem jsou 3. pokornz' :: ponížení
kteří si nezakládají na své hodnosti, na světské slávě
na svých vědomostech, zásluhách a jiných přednostech
a toliko Bohu vše připisují; uznávají v pokoře ne
dostatečnost svoji ve věcech spásy a proto užívají
rádi prostředků od Boha k našemu spasení ustano
vených.
Sv. Ignác :: LZUÚIJ'cestoval

'
se .ro. Františkem

Xaoenhým

a jinými soudruhy z Francie do Španěl. I přidružil se k nim
jistý venkovan a nepřestal prositi, až mu dovolili nésti jejich
vaky. Tito sluhové Boží konali každého rána hodinu trvající
zbožné rozjímání. Průvodce jejich činil to po nich, klečel
pokaždé v největší tichosti celou hodinu. I-tázali se ho: » ím
se zaměstnáváš po celou hodinu.> jaké při tom máš myšlénkyřc
On odpověděl: »Já jsem prostý člověk, nenaučil jsem se
ničemu, ale myslím si: Můj Bože! tito mužové jsou tvoji slu
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žebníci, a já jsem jenom jich sluhou, já neumím s tebou mlu
viti, ale oni se v tom dobře znají. já tedy s nimi spojují srdce
své a vše, což oni myslí a mluví před tebou, myslím, mluvím
a obětují tobě i já!c Svatí se podívíli této nábožné prostotě
ducha. — —

řejiclz jest království nebeske', t j. mají již nyní
milost Boží ve své duši, jsou spok-—jeni, šťastni a po

smrti dostanou se do nebe.
Ad 2. Tiší (viz ot. 823) jsou ti, kteří z nadpřiro
zených pohnutek, t. j. poněvadž to Bůh míti chce,
nereptají, nýbrž tiše a trpělivě všeliká protivenství
snášejí, nereptají, ani když se jim urážky stanou.

So. Spín'a'ion, biskup, byl povolán k nemocnému císaři
Koustantz'nu. [ šel jen velmi nuzně oblečen. jeden ze služeb
níků, neznaje ho, tupil jej a dal mu políček. Spirz'dz'onani
slova nepromluviv, nastavil druhou tvář. Hrubý sluha se zarděl,
a dovědčv se, že uražený jest biskup sptn'dz'on, vrhl se mu
k nohám prose za odpuštění. A míž Boží rád mu to odpustil.

Zemí vládnoutz' budou, t. j. již zde na zemi budou
b-laženi a spokojeni, získají si u mnohých lidí lásku
a též pozemských statků v pokoji užívati budou. Ale
zemí tou vyrozumívá se také království nebeské; neboť
v písmě sv. sluje království Boží také zemí živých.
»Ka'o sám sebe přema'há, ten jest vítězem nad sebou
a pánem světa. (Násled. Kr. P III. kn. 53, Z.)
Ad 3. Lkající jsou ti, kteří opovrhují světem, roz
košemi a radostmi jeho a oplakávají své hříchy, aneb
se rmoutí, že Pán Bůh často od jiných urážen bývá.
Kající Magdalena, so. Petr, David, Augustin,lotr na pravici atd.

Potěšení budou jednak již v tomto životě vítězstvím
nad světem a rozkošemi, jednak odpuštěním hříchů,
ale zvláště po smrti blažeností věčnou.
Ad 4. Kteří lačnějí a žízní po spravedlností, jsou
ti, již velice touží po spravedlnosti. jako lačný, po
ničem jiném netouží jako po pokrmu a žíznívý po
nápoji, tak lačný po spravedlnosti netouží po ničem
jiném, než aby ke každému byl spravedlivý. — Rídí
'se vždy slovy Pána ]ežíše: Dávejte císaři, coje cí
sařovo, a co jest Boží/zo, Bohu.:
Budou nasycení, t. j.již zde na zemi jim Bůh udě
luje svých milostí, aby ve spravedlnosti a ctnosti
křesťanské čím dál tím více prospívali a tím i nasycení,
t. i. upokojení, spokojenosti došli. Plného uspokojení
však se jim dostane v nebi.
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Ad 5. Milasrdným jest, kdo má s jiným útrpnost,
kdo mu v duchovních i tělesných potřebách rád po
má'iá a křivdy, které mu někdo učinil, ze srdce od
pouští.
Milosrdenstw' dojdou, t. j. jim bude iBůh v ducho
vních i tělesných potřebách pomáhati, odpustí jim
hříchy, bude je jednou souditi dle velikého milosr
denství svého a přijmeje do nebe. Tobiáš. — Tabitlza. —
Jistý ') otec rozdělil svůj statek třem synům. Po rozdělení
všeho zbyl však ještě drahocenný prsten, diamantem opatřený.
»Ten prsten,: řekl otec, »dám tomu, který do roka vykoná
nejšlechetněiší čin.:
Synové odešli a po roce se vrátili.
První počal vypravovati: »Přítelmuj, chtěje odcestovati, uložil
si u mne beze všeho úpisu tři tisíce tolarů, a když přišel,
vrátil jsem mu je zcela poctivě

a spravedlivě.:

——»To byla.

tvá povinnost; odvětil otec. Dra/tý vypravoval: -Otec mnohých
dětí vyhořel a upadl tím ve velkou bídu; daroval jsem mu
sto tolarů na stavbu.: »Toť opravdu skutek šlechetný, milo—
srdný.: řekl otec. Konečně pravil třetí: »Můj nepřítel, který
mi velice ublížil, padl do řeky a tonul; i vrhl jsem se s ne
bezpečenstvím vlastního života za ním do vody a zachránil
jsem ho.: »Můj milý synu: pravil otec, »tvůj čin je nejšlechet—

nější, tobě náleží prsten.:
Od prvého syna učíme se poctivosti; čin druhého syna byl:
milosrdenstvím k chudému. Takové však milosrdenství bylo.
známo i pohanům. Ale třetí čin byl milasra'enstvím opravdu
křesťanským, bylo to milosrdenství, kterému učil jedině Pán,
Ježíš, který ještě na kříži za své nepřátele se modlil,

Ad 6. Čistě/zo srdce jsou ti, kdož uchovali srdce
své od všelikého hříchu, ale zvláště od hříchu nečistoty,
kdož ani myšlenkami ani žádostmi srdce svého nepo
skvrnili.
Boha viděti budou: Zde na zemi Pána Boha viděti
nemůžeme, ale kdo je čz'ste'lzosrdce, poznává jej již
zde na zemi lépe než jiní. V nebi ovšem budeme
naň patřiti tváří v tvář. »Nynz' vidíme skrze zrcadlo
?)podobenství, ale tehdáž tváří v tvář . (I. Kor. 13, 12.)
Kdo nemá čistého srdce, kdo s nečistým svědomím
umírá, nebude nikdy Boha viděti, neboť »do nebe
nepřichází nic nečistého.c
Panna Maria. ——
Sv. Alois, jejž církev pro čisté srdce an
děli-kýmjz'rweltem nazývá; sv. Stanislav Kostka, který omdlel,
jakmile někdo neslušné slovo pronesl, atd. )A zpívalz'pz'seň
novou před trůnem . . . a žádný se nemohl písni ta' naučili. Toť
jsou ti . . paníeave'. T:“následují Beránka, kamkolijde.“ (Zjev. 14,s.)
') Brynych IV. p. 205.

Ad 7. Pokojnž' jsou ti, kdož pokoj s Bohem, sami
s sebou i s" bližním zachovávati hledí; kdo nejsou
svárliví, ale mír s každým zachovati se snaží.
Pokoj : Bohem má, kdo věrně plní jeho přikázání.
Pokoj sám s sebou má, kdo všecky zlé náruživosti
přemáhá a konáním dobra pokojné svědomí si chce
zachovati.
Pokoj : bližní/rz má, kdo mu laskavě vstříc přichází
je mírný a s ním v přátelství a ve shodě žije.
Do příbytku .ro. Hilarz'ona vstoupili dva muži zdivočilěho
pohledu a vzdorovité tváře. Světci zdálo se, že jsou to loupež
níci. A byli jimi opravdu. »Co bys učinil, kdyby k tobě přišli
loupežníciřc řekl jeden. >Kdo nic nemá, 'nemusí se báti, že

bude oloupenc,
Hilarion.
»My však
tě můžemerři
praviti
o život,: odvětil
řekl druhý.
>To můžete
ovšem,:
pravil z'la
n'on, »kdo však má dobré a pokojné svědomí, a proto také
může doufati v lepší život, nebojí se smrtí.: Loupežníci žasli
nad pokojnoxtz'svatého muže a zvolali: »Od nynějška nebudeme
více loupiti, vidíme patrně, že pokojně :oe'a'omz'jest větším po
kladem, nežli všecko bohatství.“ So. Hilarion měl [yo/eg“.r Bohem,
neboť plnil věrně jeho přikázání; me'lpokoj .ra'm : .rebou, neboť
neměl žádných pošetilých a zbytečných žádostí a přání, měl
pokoj .r lidmi, neboť ani na loupežníky se nerozhněval, mluvil
s nimi mírně a laskavě.
'

Synové Boží slouti budou, t. j Bůh je uzná za své
syny, a jako synové Boží také dědici království nebe
ského budou
0 pokojných se zvláště praví, že budou syny Božz'mz',
poněvadž milovníci pokoje podobají se Otci nebe
skému, který se nazývá v písmě sv Bokem pokoje,
a Synu Božímu, jenž jest knížetem pokoje. Neboť již
při jeho narození andělé světu zvěstovali, že přinese
lidem dobré vůle pokoj, a on též skutečně přinesl
pokoj, jehož svět dáti nemůže. — Alva/zam a Lot,
Yakub a Esau.

-—

.

Ad 8. Kristus Pán neblahoslaví všech, kteří proti
venství trpí jako: zloděje, loupežníky, vrahy, zločince
atd., nýbrž vyhlašuje blahoslavenými toliko ty, kteří
protioenst-ví lrpz' pro spravedlnost, t. j. pro víru v Krista
Pána, pro ctnostný a zbožný život, pro svou horlivost
ve službách Božích atd. Zbožní lidé bývají od světa
a ďábla nenávidění a pronásledováni. 52). Pavel praví
(II. Tim. 3, 12.): »Všicknz', kdož chtějí zbožně živi
býti v Kristu řež/ši, protivenswí trpěli budou.: Taková
protivenství snášeli sv. apoštolové, mučeníci atd.
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?ejz'eh jest království nebeshe', t. j. čím více kdo
trpí pronásledování pro svou víru, pro své ctnosti,
tím větší odplaty dosáhne v nebesích. -—

3827. Proč se zvláště velebí ctnosti, jež jsou obsaženy
v osmeru blahoslavenství?
Ctnostz',jež jsou obsaženy v osmeru blahoslavenství
se zvláště proto velebí, že jsou přímo protí áuehn
světa, a že tudíž leonání těchto ctností zvlášť uzpůso
buje pro blaženost věčnou.
Kristus Pán blahoslaví na prvém místě chude' duchem,
zvláště pokorné. Pokora jest základem všech ctností;
pokorný snáší trpělivě křivdy, jest tichý, uznává svou
nedostatečnost, pokládá se za hříšníka a lituje svých
hříchů, lační a žízní po spravedlnosti atd.
Z osmera blahoslavenství dále poznáváme, že a'uch
světa (t. j. hříšných lidí) nesrovnává se s duchem
Krista Pána a s jeho učením. Kristus Pán blahoslaví
lidi chudé a pokorné, tiché, lkající . . . ale svět právě
takové lidi pokládá za nešťastné a blahoslaví boháče
a lidi vznešené. Svět pokládá za hanbu snášeti křivdy
a má za blahoslavené, kteří požívají radostí a rozkoší
atd. Křesťan však tak nečiní. Snažme se získati tyto
ctnosti, vědouce, že, co Pán za ně příslibuje, jistě také
vyplní.

A) 0 ctnostech, jež se nám v evangeliu zvláště přikazují.
*828. Které ctnosti nám .ležiš Kristus v evangeliu zvláště
přikázal ?

_7'ežíšKristus nám v evangeliu zvláště přikázal tyto
ctnosti :

. hledali nejprve království Božího a spravedlnost: jeho,
. zapřítz' sebe,

ne'stz'hřtž svůj ,

. následovati Krista;
. tichým a pohorným býti,“
. mz'lovatz'nepřátele; dobr'e čínitz' těm, kteří nás nenávidí,

G\u-hgůwv—

modlítí se za ty, kteří nám protívenství činí a utrhají
nám.
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Ad 1. Když byl Pán ]ežíš učeníky své póučil, že
nemají příliš se starati o věci pozemské, dodal:
»Hlea'ejte nejprve královstpí Božího a spravedlnosti
jeho; a toto všecko (čeho potřebu/ete pro život časný)
bude vám přidáno. (Mat 6, 33.)
Ma'me nejprve království Božího hledali, t. j. o to pe
čovati, aby Bůh vždy byl ctěn a veleben, aby mu všickni
lidé sloužili, aby jeho sv. vůle vždy byla plněna, aby
církev sv. se vždy více rozšiřovala, a konečně, bychom
i my jednou věčného blahoslavenství dosáhli.
Dále máme spravedlnosti jeho, t j. spravedlnost
Boží hledati. Spravedlnost Boží hledá ten, kdo snaží
se osvědčovati onu spravedlnost, která má před Bohem
cenu, jež záleží v plnění jeho přikázání.
To všecko bude vám přidáno, t. j. všechno, čeho
potřebujeme k zachování vezdejšího života, dá nám
Bůh, budeme—litak žíti, jak on chce. Kdo opravdově
hledá království Božího a jeho spravedlnosti, ten
plní také povinosti stavu svého, a proto vším právem
může očekávati, že mu Bůh dá, čeho potřebuje k za—
chovávání života vezdejšího.
Ad 2. Někoho zapříti jest tolik, jako nechtíti se
k němu znáti, jeho se odříci, jím pohrdati. Sebe same'ho
zapříti značí odříci se sebe jako hříšníka a z lásky
k Bohu své nesmrtelné duši začíti život nový; co tomu
odporuje, toho všemožně se vystříhati a zlé žádostí
a náklonnost v sobě potlačovati a někdy též ivěcí
dovolených sobě odpírati »Chce-li kdo za mnou při—
jíti, zapři sebe sama.: (Mat. 16, 24.)
Ad 3. Kříž ne'stz' : všecka protivenství, všecky

svízele, veškery inejbolestnější útrapy, ano ism'rt
radostně pro Krista a učení jeho snášeti. Křížem tedy
se zde vyrozumívá všechno, co jest nám obtížnéa
nepříjemné, co nás trápí, co nám bolest působí. _
Máme vzíti kříž svůj, t. j. onen kříž, který na nás
sesílá Bůh. Bůh sesílá takové kříže buďto jako trest
za naše hříchy, anebo k našemu dobrému, abychom
se cvičili o trpělivosti a získali sobě tím zásluhu
k životu věčnému. (Job, Pán Ježíš ve svém utrpení,
mučeníci.) Takové kříže máme tedy ochotně na se
vzíti a

Ad 4. následovatz' Krista. Kristus Pán nesl trpělivě
kříž svůj na horu Ifa/varii a podobně máme i my
hotovi býti všecky obtíže překonávati, ve všech ctno
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stech se cvičiti.

Máme se snažiti, abychom byli po—

dobni svým životem Pánu ježíši. Kristus Pán budiž
nám ve všem vzorem.

»C/zce-lz'kdo za mnou přz'jz'tí,

zapří sebe sám a vezmi kříž svůj a následuj mne/<
(Mat. 16, 24.) — »Kdož nenese kříže svého a nejde za
mnou. nemůže býti mým učeníkem.: (Luk. 14, 27.) —
d 5. K ctnostem, jež nám Pán Ježíš zvláště do—
poroučí, náleží tichost a pokora. (Viz otázku *818.

a 823.) Konání těchto dvou ctností ukládá nám Kristus
Pán za povinnost, an praví: »Učte se ode mne; neboť
jsem tic/tý a pokorný srdcem.: (Mat. 11, 29.) Nebo
slovy:

» Vezměte jlzo me' na sebe a učte se ode mne:

neboťjsem tichý a pokorný srdcem; a naleznete odpo
činutí duším svým.: (Mat. 11, 29.) Tichým je, kdo
křivdy od jiného sobě činěné trpělivě snáší a všechen
hněv a prchlivost v sobě krotí a potlačuje. Tak tichým
byl Kristus Pán. Když mu fariseové vytýkali, že má
ďábelství, když ho tupili, když mu utrhali, když jej
uráželi, snášel trpělivě tyto křivdy a urážky; nehněval
se na protivníky své. Mohl se nad nimi pomstiti,
mohl jich potrestati, ale neučinil toho Podobnou
tichost osvědčoval i při každé jiné příležitosti, až ko
nečně se dal jako tichý beránek i k smrti vésti.
Ipokoře učme se od něho. Tak hluboko se ponížil,
že ve všem stal se nám podobným, kromě hříchu.
Ad 6 Nepřátelz' ') nazýváme ty, kteří nám zlé přejí
a kde mohou i činí. Nepřátete milovatz' jest: jim ze
srdce všecko dobré přáti a hotov býti jim i v nouzi
pomáhati. Pán ]ežíš pravil: »Milujte nepřátele sve';
dobře čz'ňte těm, kteří už: nenávidí, a mod/ete se za
ty, kteří vám protívenství činí a utrhají vám!- (Mat..
5. 44.) — Pán ýežíš se modlil na kříži za své ne
přátele. —»David.

— Sv. Stěpán. —

B) 0 dobrých skutcích.
Přechod. Aby katolický křesťan dosáhl věčné blaženosti, ne
stačí, aby jen věřil, přikázání Boží a církevní znal, o ctnostech
poučen byl, nýbrž jest povinen též dobre' skutky konali. Ctnost
se osvědčuje konáním dobrých skutků.

829. Co jsou dobré skutky?
' Dobre' skutky jsou skutky, které s vůlí Boží se srov—
') Viz ot. 339.
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mívají a s pomocí milosti Boží, s úmyslem bohumilým
se konají.

Dobrý skutek koná, kdo činí, co se Pánu Bohu líbí.
Aby skutek mohl nazván býti dobrým, jest zapotřebí:
1. aby se s vůli Boží srovnával, t. j.: na př. Bůh
přikázal: Pomni, abys den sváteční světil. Kdo tedy
den sváteční světí, koná dobrý skutek. Vůli svoji Bůh
projevil přikázáními; kdo je plní, koná dobré skutky.
' 2. Dobrý skutek musí býti vykonán s pomocí milosti
Boží. Milost pomáhající (ot. 515.) musí rozum náš
osvítiti, naši vůli pobádati a posilniti, bychom dobré
skutky konati počali, dále je konali a dokonali. ]enom
milostí pomáhající dostávají skutky dobré nadpřirozené
ceny, získávají nám věčnou blaženost Pán Ježíš pravil:

»Beze mne nemůžete ničeho činiti/c
3. S bohumilým úmyslem t. j. s takovým úmyslem,
který se s vůlí Boží srovnává. Kdyby někdo chodil
do kostela z přinucení, anebo, aby od jiných pochválen
byl, — nekoná dobrý skutek s bohumilým úmyslem
a nezískává si nebe, ani odměny v něm.
Fariseo-oe' a za'honnz'ci také činili dobré skutky, ale
'nekonali jich z dobrého úmyslu, nýbrž proto, aby lidé
je viděli a za to je chválili; a proto neměly skutky
ty před Bohem žádné ceny. Proto pravil Pán Ježíš:
Pilně se oarujte, abyste dobrych shuthů svych nečinili
před lidmi proto, byste od nich viděni byli; jinak ne
budete mz'ti odplaty u Otce soe'ho, jenž jest v nebesích.
Protož když da'va's' almužnu, netrub před sebou, jaho
pohrytci činí ve školách a na ulicích, aby ctěni byli
od lidí. Amen, pravím va'm, vzali již odplatu soounx
Dobré skutky může křesťan konati vždy, aťjest ve
stavu těžkého hříchu, anebo ať jest ve stavu milosti
Boží. Má-li však dobrý skutek křesťana býti zároveň
shuthem záslužným, jest třeba, aby byl vykonán
o stavu posvěcujz'cz'milosti Boží.

830. Co jsou skutky záslužné?
Skutky za'služne' jsou dobre' shuthy, kterym jest slz'
bena odměna pro život věčný.

Za'služným nazývá se skutek, jemuž náleží ódměna
čili mzda. Bůh není ovšem povinen, aby nám za dobru
skutky udílel nějaké odměny, ale .on nám odměné
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slíbil a my ji proto můžeme očekávati. Zásluha je
tudíž nárok na odměnu. Písmo sv. praví: »Raa'ujte se
a veselte se, nebo odplata vas'e hojná jest v nebesích.:
(Mat. 5, 12.) »?ea'enkažáý vezme vlastní svou oá—
platu podle své práce. : (I. Kor. 3, &)
Podobenství o áělnz'ozok na viníci. (Mat. 20, l.)

83.

le-Ii záslužných skutků třeba?

Záslužnýck skutků je třeba, protože jest nám život
věčný slz'ben pouze jako odměna z; naše zásluhy.
Bůh nám přislíbil nebe jen jako odměnu čili mzdu,
již si musíme dobrými skutky zasloužiti. Kdo tedy
chce tuto odměnu získati, musí zasloužené skutky
konatí. Pán ]ežíš učí výslovně nutnosti dobrých skutků
těmito slovy: »Kažáý strom, kterýž nenese ovoce
dobre/zo, vyťat a na oheň uvržen bude.: (Mat. 3, 10.)
»Protož, bratří, více se snažte, abyste skrze áobre' skutky
jiste' učinili sve' povolání a vývolenz'c (II. Petr. 1, 10.)
O neúrodném fz'ku, desíti pannáck a talentec/z.:

832. Kdy je dobrý skutek záslužným?
Dobrý skutek je záslužným, koná—lí se ve stavu
posvěcujz'rz' mllostz'.

Dobrý skutek je záslužný, koná-lz se ve stavu milosti,
t. j. nemáme- li na duši těžkého hříchu. Těžký hřích
činí člověka pro nebe mrtvým & člověk jsa mrtev
nemůže záslužných skutků konati, nemůže si nebe
získati. Kdežto ve stavu posvěcující milosti člověk pro
nebe žije, může tedy pro nebe pracovati, a tím též
nebe si získati '). To je patrno ze slov Spasitelových:
»7ako ratolest nemůže ne'stt' ovoce sama od sebe, ne
zůstane-lí při kmenu, tak ani vy, teč zůstanete-li ve
mně.: Ratolest od kmene odělená nenese ovoce,
protože jí neproudí míza, která jí dává život. Ona
uschne. A tak i my nemůžeme konati dobré skutky,
nejsme-li spojeni s Pánem Ježíšem. A s Pánem Ježíšem
nás spojuje milost posvěcující. (Jan 15, 4.)
. Jaká odměna je přislíbena skutkům záslužným?

Skutkům záslužným je přislíbena tato odměna:
') Srovn. ot. 420.
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1. rozmnožení posvěcujz'cz'milosti;
2 věčná blaženost a její rozmnožení.

Bůh nám přislíbil za každý záslužný skutek více
milosti posvěcující;-každým záslužným skutkem stává
se duše naše světčjší a Bohu milejší, čili milost po
svěcující se v nás rozmnožuje. — Pán Ježíš pravil:
»Každa' ratolest, která nese ovoce, bude očištěna, aby

více nesla <

Bůh přislíbil záslužné skutky věčnou blaženosti, t. j.
královstvím nebeským odměniti,a jejím rozmnoženz'm,
t. j. Bůh přislíbil za každý záslužný skutek větší stupeň
blaženosti nám uděliti. Pán ježíš pravil: »Blahoslavenz'
jste, když vám zlořečz'tz'a protivenstvz' činiti, a všecko
ž/e' o vás l/zouce mluvz'tz' budou, pro mne: radujte se
a veselte se: nebo odplata vaše hojna jest v nebesích.:
(Mat. 5, 11. 12.) Pán ježíš tedy přislibuje nevinným
a k vůli němu pronásledovaným nejen království ne
beské, nýbrž i odplatu hojnou, t. j. hojnou blaženost
v nebi. sv. Pavel praví: »?edenkaždý vezme odýlatu
podle své práce.< (I. Kor. 3, 8.) »Kdo skoupér rožsz'va',

skoupe' i žití bude: a kdož rozsíva' v požehnání, z po
žehndnz'z' žz'tz'bude.< (II Kor. 9, 6.) Kdo méně dobrých

skutků vykonal, bude požívati menší blaženosti, a kdo
více dobrých skutků vykonal, větší blaženosti.
Zásluha dobrých skutků zůstává člověku na tak
dlouho, pokud se nedopustí těžkého hříchu; jakmile
se dopustí tčzkého hříchu, ztrácí zásluhy. Jakmile
však pokáním dosáhne opět posvěcující milosti Boží,
obživnou opět zásluhy dobrých skutků. Dime krátce:
Zásluhy s milostí Boží posvěcující se ztrácejí a s ní
zase obživují.

*834. 00 je si pamatovati o dobrých skutcích, koná-Ii je
člověk ve stavu těžkého hříchu?
Koná-li člověk dobre' skutky ve stavu těžké/zohříchu,
je si o nz'olzpamatovati toto.
[Qt

. že mu nejsou za'služny pro život věčný;
. že mu však pomáhají, by snáze od Boha obdržel
milost obra'cenz' nebo došel odměny pozemské a odvrá—
cenz' časne'lzo zla.

Když je člověk ve stavu těžkého hříchu,_může sice
konati dobre' skutky, ale nikoli záslužné, t. ]. neobdrží
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za ně odměny v nebi, nemůže si jimi věčné blaženosti
získati. Modli-li se na př. člověk ve stavu těžkého
hříchu aneb dává almužnu, koná skutek dobrý, ale nikoli
záslužný, neboť mu schází posvěcující milost Boží, která
dobrým skutkům dodává ceny nadpřirozené. ')
Přece však ten dobrý skutek člověku tomu velice
může prospěti, aby nabyl milosti k pravému pokání.
»?ako ratolest nemůže ne'sti ovoce sama od sebe, ne
zůstane-li při kmenu; tak ani vý, leč zůstanete ve mně.:
(]an 15, 4.)
Příklad: Obrácení pohana Kornelz'a. Tento byl římským
setníkem a žil v Caesarei, městě u moře Středozemního.
Chudým dával almužnu a vroucně se modlíval. Jedenkrát když
se modlil, spatřil anděla, kterak se k němu blíží a jemu praví:
:Korneli! Modlitby tvé a almužny vstoupily před Boha. Pošli
některé muže do Joppe a povolej nějakého Šimona, kterýž
má příjmí Petr. Ten tobě poví, co bys měl činiti.: Když anděl
zmizel, poslal Kornelz'us tři muže do ]oppe. So. Petr pak přišel
a pokřtil jej i s celým domem jeho. Svými dobrými skutky
zasloužil si tedy milost k obrácení.

Dobré skutky, které konáme ve stavu těžkého
hříchu, pomáhají nám k dosažení odměny pozemské
a odvrácení časného zla, t. j. k dosažení zdraví, pro
spěchu a zdaru v práci "a pod. a odvrácení nemoci,
nedostatku a rozmanitých nehod. Tak odvrátil na př.
Bůh záhubu od obyvatelů města Ninive, když se
postili a rouchem kajicným se přioděli. Bůh nezůstaví
tudíž žádného dobrého skutku bez odměny; hříšníky
aspoň zde na zemi za jich dobré skutky odměňuje.
Některé dobré skutky nám písmo sv. zvláště do
poručuje.
835. Které jsou hlavní dobré skutky?

Hlavní dobre'skutky jsou .' modlitba, půst a almužna.
ŽŠ836. Proč se jmenuji modlitba, půst a almužna

hlavni

dobré skutky?
Modlitba, půst a almužna jmenují se hlavní dobre'
skutky.

1. protože se nám v pz'smě svate'm zvláště doporučují;
2. protože každý jiný dobrý skutek na některý z těchto
tří skutkův

zwe'szz'lze.

.) Viz ot. 515. ad 2.
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Písmo sv. nám sice doporučuje všecky dobré skutky,
ale ke konání těchto tří nás zvláště napomíná. »Madlz'tba

: postem a almužnou lepší jest nežli poklady zlata
schovávali.: (Tob. 12, 8.) Pán Ježíš je ve svém kázání
na hoře též zvláště doporučil. —
Každý jiný dobrý skutek lze na některý z těchto
tří skutkův uvésti, t. j. všecky dobré skutky, které
konáme, jsou v těchto třech dobrých skutcích obsaženy.

837. Které skutky rozumime modlitbou?
Modlitbau rozumíme všecky skutky pobožnosti.
Na př. modlitba společná, rozjímání, nábožné obco—
vání mši sv., přijímání sv. svátostí, účastění poutí,
procesí, zkrátka každý dobrý skutek, jímž Boha oslavu
jeme a svaté ctíme. ')

838. Které skutky rozumime postem?
Pastem rozumíme všecky skutky kajimastl, sebezapz'
rám' a umrtí/ování.

Skutky takovými mimo zdržování se jídla a pití
jsou na př. zdržování se dovolených radovánek a
požitků, odepření si z lásky k Bohu dovolených zábav,
procházek, ujímání si spánku a odpočinku a p.

839. Které skutky rozumime almužnou?
Almužnou rozumíme všecky tělesně i duchovní skutky
milosrdenství.

Slovo o/almužnac pochází z řeckého eleémosynéc :
milosrdenství. Skutky milosrdenství nazýváme ony
dobré skutky, jimiž bližnímu projevujeme, že máme
s ním útrpnost, t. j. jimiž bližnímu v jeho potřebách
pomáháme.
' Bližní potřebuje buď něčeho pro těla, nebo pro duši.
Odtud jsou dvoje skutky milosrdenství: tělesné/zaa
duchovní/zo.

Skutky tělesně/zomilosrdenství jsou ty, jimiž bližnímu
pomáháme zmírniti bídu v jeho tělesných potřebách
a nedostatcích.
') Viz ot. 258—326.

—785—
Skutky duchovní/zo milosrdenství jsou ony, jimiž
pomáháme bližnímu v jeho duševních potřebách. —

*840. Které tělesné skutky milosrdenství doporučuji se
zvláště v pismě svatém?
V písmě svatém doporučuji se zvláště tyto tělesně
skutky milosrdenství:
. lačrze' krmili,

. žiznive' napájeti,
pocestné do domu při/z'mati,
nahé odz'vati,
. nemocné navštěvovati,
. vězně vysvobozovati,
. mrtvě pochovávati.

qamřww—

jistý'l hospodář stál před svým
silnice. Po ní kráčel starý, otrhaný
se před hospodářem a jal se prositi
dal mu jisti — on lačná/to nakrmit.
tělesného

milosrdenství.

domem, podle něhož šla
žebrák. Pocestný zastavil
za něco k jídlu. Hospodář
Tím vykonal prvý skutek

Dal mu ipz'tz' — žz'znive'lzonapojil,

a tim vykonal druhý skutek tělesného milosrdenství. Že bylo
k večeru a žebrák byl dlouhou cestou unaven, vybídl ho onen
hospodář, aby vešel do jeho domu a u něho zůstal přes noc,

čímž pocestné/zodo domu přijal 3). Vida, že má žebrák otrhané
šaty, dal mu své obnošené šaty a tím „tl/28710
přz'odčl (4). Ráno
se však hospodář od svých domácích dověděl, že onen že
brák se rozstonal, i šel ho navštívit; zavolal lékaře, koupil léky
'a ošetřoval lzo (S). Vida pak, že jest žebrákovi čím dál hůře,
tázal se ho, nemá-li někoho ze svých příbuzných, jež by sobě
přál u sebe míti? »Mám, milý pane, bratra; řekl žebrák, »ale
ten upadl v podezření, že se dopustil krádeže a nyní v ža
láři nevinně trpí. Mám listiny, jež dokazují jeho nevinnost.

Hospodář šel do města, kde bratr pocestného byl uvězněn,

dokázal listinami jeho nevinu, tak že byl ze žaláře propuštěn —
vězně vysvobodil (6). Než však se hospodář domů vrátil, žebrák
klidně a šťastně umřel, a hospodář dal mu vystrojiti slušný

pohřeb. Tím mu prokázal poslední skutek tělesného milosr
denství — mrtve' uctivě pochovávali. ')

Ad 1. Lačne' krmili, t. j. chudé, hlad trpící krmiti,
nebo chudým peníze poskytnouti, aby si mohli koupiti
pokrm.
Příklady: Abraham pohostil tři cizince. -—Boaz nasytil chu

dobnou Rut/t, která na jeho poli klasy sbírala. — Chudá vdova
ze Sarefty poskytla pokrm proroku Eliáši. — Tobiáš chodil
ke všem, kteříž s ním byli v zajetí assyrském, a ulpominal
') Pastýř duchovní 1882, p. 43.

") Příklad ten uveden jest jako mnemotechnická pomůcka.
P. Davidka: Methodícký výklad nového katechismu.
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a těšil je. Uděloval také každému ze statku svého, pokud mohl,
krmí! lačne' a nahým oděv dával. Pán ježíš nasytil 5000 lidí,
kromě žen a dětí, kteří za ním šli, aby jej slyšeli kázat; zbylo
pak ještě 12 košů drobtů. -—Obecné kuchyně pro chudé.

Ad 2. Žz'znz'zze'napa'fetz'

Tento

skutek

je zvláště

záslužným v krajinách horkých, kde je vody nedostatek,
Ale iv našich krajinách naskytne se k němu příležitost;
můžemeť na př. chudému nemocnému zaopatřiti léčivého
nápoje. »Kdožkoli da' nápoje jednomu z těchto nejmen
ších číši vody stadene', toliko ve jménu učení/ea, zajíste',
pravím, neztratí odplaty sve'n (Mat. 10, 42.)
Milosrdný tento skutek prokázala Rebe/žaEliezerom'. Abra/zam
chtěje, aby fsa'k pojal za manželku dívku hodnou. poslal věrného
služebníka svého Eliezera do města Htíran, aby tam z příbu
zenstva Abrahamova vyhledal pro Isáka nevěstu. Eliezer vzal
deset velbloudů ze stáda pána svého, mnoho drahocenných
darů a vydal se na cestu. Když přišel do Ha'ran, nechal
velbloudy své odpočinouti před městem u studnice. Byl již
večer, a tu dle obyčeje východního přicházely dívky z města
ke studnici vody navážit Eliezer prosil v duchu Hospodina,
by dal jemu znamení, která z dívek ke studni přicházejících
jest hodna státi se manželkou lsákovou: »Hospodine. Bože
pána mého Abra/zama, vyslyš prosím, žádost mou. a učiň
milosrdenství s pánem mým Abralzamem. Hle, já stojím blízko
studnice, a dcery obyvatelů tohoto města vyjdou vážit vody.
Protož dívka. kteréž já dim: Nachyl vědérce svého, ať se na
pij_i,a ona odpoví: Pii, ano i velbloudům tvým dám nápoj,
tatjest, kterouž jsi připravil služebníku svému Isa'kow', a skrze
to porozumím, že jsi učinil milosrdenství s pánem mým.: ještě
prosby své nedokonal a hle. Rebeka, dcera Bat'zele, jenž byl
syn Nachorův, bratra Abrahamova. přicházela k studnici,
majíc vědérce na rameni svém. Naplnivši vědérce vracela se
k městu. I běžel proti ní Eliezer a řekl: »Dej mi pili maličko
vody z vědérce svého.: Rebeka odpověděla: »Pij, pane můj,
a rychle složila vědérce na loket svůj a dala mu píti. A když
se napil, nabídla se ochotně: >Ano i velbloudúm tvým navážím
vody, dokudž se všickni nenapíjí.: A vylivši z vědérce svého
do koryt. zase běžela k studnici, aby vážila vodu, a naváživši,
všechněm velbloudům dala píti.

Ad 3. Pocestne' do domu přijímali. Chudí lidé, kteří
do ciziny jdou na práci nebo za jinou příčinou, ztěžka
nalézají přístřeší, kde by přenocovali a před nepohodou
se ukryli. V některých krajinách, kde není hostinců,
bývají pocestní vůbec odkázáni na pohostinství svých
bližních Zboudilí pocestní častokráte dlouho marně
hledají přístřeší. Milosrdný skutek tedy koná, kdo
lidi takové do svého domu pohostinu příjímá. Rovněž
tak i ten, kdo přispívá na různé útulky lasyly) a po
dobné ústavy, v nic. ž chudí přístřeší nalézají.

—/čJ/—
Příklady: Vzorem pohostinství byl Abraham, tři cizince t.j
Hospodina a dva anděly jeho řijal do domu a je pohostil.
Dz-a učem'cz', ubírajicí se do Emmu, pobízeli přidavšího se
k nim cizince (P. ]ežíše), aby zůstal s nimi. »Pane, zůstaň
s námi, neboť se připozdívá a slunce se chýlí již k západu,:
volali k němu. Pán Ježiš šel s učeniky do domu, posadil se
za stůl, vzal chléb a požehnal jej, lámal a dával jim. V tom
okamžiku jej však poznali. On pak zmizel zrakům jejich.

Ad 4. Nalzéodívati. Milosrdný skutek tento konáme,
opatřujeme-li oděv chudým, kteří mají chatrný šat,
jenž před zimou jich ncchráuí. »Kctyž uzřz'š nahé/za
(chatrné oděného), přz'oděj ham (Is. 58, 7.)
Příklady: 70b, Tobiáš, Tabitha. O této se vypravuje ve Skut
cích apaftalrkýc/Lnásledující: »V joppe pak byla jedna učenice,
jménem Taóz't/ta,což se vykládá Darkar. Ta byla plna dobrých
skutkův a almužen, kteréž činila. I stalo se v těch dnech, že roz
nemohši se, umřela. Kteroužto umyvše, položili ji na vrchní
síň. Že pak Lydda blízko byla od ]oppe, uslyševše učeníci,
že by tam byl Petr, poslali k němu dva muže, prosíce: »Ne
meškej přijíti až k nám.: Tedy vstav Petr, šel s nimi. A když
přišel, vedli jej na vrchní síň: a obstoupily ho všecky vdovy
plačíce, a ukazujíce mu sukně a šaty, kteréž jim udělala
.Dorkar. Rozkázal tedy Petr všechněm vyjití ven, poklekl na
kolena, modlil se: a obrátiv se k tělu, řekl: »Tabitho, vstaň!
Ona. pak otevřela oči své: a uzřevši Petra, posadila se. A podav
jí ruky pozdvihl ji. A povolav svatých a vdov, ukázal jim ji
živou.: (Sk. ap 9.
() w. [Marti/zu '). —-(Mikulášské spolky,
spolky pro ošacení chudé mládeže školní)

Ad 5. Nemocné navštěvovatz'. Tento skutek milosr
' denství konáme, jestliže k nemocným, zvláště chudým,
jdeme, je těšíme, jich přátelsky povzbuzujeme, aby
nemoc svou trpělivě snášeli, je ošetřujeme, o lékařskou
pomoc se jim staráme a pod. — Tobiáš navštěvoval
všecky spoluzajatce a těšil je —-Milosrdný Samaritán.
tyři muži, nesoucí na loži člověka šlakem poraženého
před Pána Ježíše. Řád milosrdných bratří. alžbětinek,
milosrdných sester, sv. Karla Boromejského, atd.
Ad 6. Vězwčvysvobazavazí znamená nevinně zajaté
neb uvězněné pomocí dovolených prostředků a dovo
leným způsobem vysvobozovati. Vězni tedy se nero
zumějí zde ti, kteří pro zločin do žaláře uvrženi byli.
Neboť světská moc má právo a povinnost potrestati
je vězením a žalářem. Vězni rozumíme zde ty, kdož
byli nevinně zajati, nebo kteří nevinně v takovém
stavu se nalézají, v němž svobody jsou zbaveni. K těmto
') Viz »Církev vítězná: od Ekerta, IV., p. 407.
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náležejí zvláště ti, kdo pro svoji víru nebo některou
ctnost byli jati, kdo nešťastnou náhodou upadli v otro—
ctví nebo byli zajati ve válce, kdo ve vazbě jsou
držáni, že nemohou zaplatiti dluhů a pod.
V dobách dřívějších bývali křesťané často od po
hanů prodávání za otroky. Tu byl založen zvláštní
řád (Trinitářů,) jehož údové mezi křesťany příspěvky
sbírali a za ně ubohé otroky vykupovali, ba mnohdy
i sami za jiné v otroctví se vydávali.
Kdo těmto nevinným pomohl na svobodu, vykonal
skutek milosrdenství.
Abraham vysvobodil Lota ze zajetí krále Chada;lahomora Danz',el
dokázal nevinu zbožné Suranny. — Když byl .rv. Petr v žaláři,
konala církev za něho modlitby bez přestání. Yua'a snažil se
Benj'amma vysvoboditi.

Ad 7. Mrtve pochovávali. Timto ') skutkem milosr
denství prokazujeme lásku k bližnímu svému ještě
po jeho smrti. Mrtvé tělo- lidské jakožto bývalý pří
bytek duše a tudíž »ohra'm Ducha „fv.c. jež jednou
zase s tělem spojeno a oslaveno býti má, zasluhuje
toho zajisté, aby uctivě bylo pochováno. jest tedy
záslužno, pečujeme-li oto, aby se bližnímu dostalo
křesťanského pohřbu, doprovázíme-li_ tělo jeho ke
hrobu, jsme-li přítomní zádušním službám Božím a pod.
0 Tobidšovz' čteme v písmě sv., že »chodil na každý
den po všem příbuzenství sve'm, a těšil je, a uděloval
jednomu každému, pohudž mohl, ze statku sve'ho: lačne'
krmí/, a nahým oděv dával, a umrlým z' zabitým
: pilnostz' pohřeb činil.: (Tob 1, 19 a ZO.) — ?osef
z An'mathz'e a Nihodem uctivě pochovaí tělo Krista
Pána 9). Spolek arimathejský vystrojuje křesťanský
pohřeb chudým.
Spalování mrtvol nepříčí se sice žádnému článku V" avšak
odporuje církevnímu obyčeji, nesrovnává se s křeslanským
názorem o důstojnosti lidského těla a uráží přirozen cit.
Vzdělaní Aegypťané,
národové vžidé
chodní,
Řpř Assyrové.
Chal eové,
Číňané,
atd. na
i Řekové
za nejstarších
dob
činili podobně. Akropolis Athenská chová v sobě množství
hrobů před nedávnem odkrytých. Jak Pliniu: tvrdí, byl obyčej
pohřbívati mrtvé v ímě prastarý. I Minuez'ur Felzx (II. stol.)
zove ukládání těla do lůna země obyčejem starším a lepším.
Též zldravotní a národohopodářské zájmy mluví proti spalování
mrtvo
') Dr. Ant. Podlaha, p. 601.
") Viz ot. 154.

—7s9—
Pytvdm' mrtvol pro rozvoj lékařských věd je:! nezbytnépo
třebno. Křesťanská láska žádá, aby se při pytvání s mrtvolou
šetrně z1cházelo, zejména aby všecky tělesné ostatky ve svě
cenou zemi byly uloženy a církevního požehnání nezbavovány.
Pytvání, šetří-li se těchto pravidel, nemůže pokládáno býti za
zneuctění mrtvého. Papež Boni/dc VIII. r. 1300 nezapověděl
vědecké pytvy, nýbrž zavrhl hnusný obyčej, dle kterého mrtvoly
osob vzácných, v cizině zesnulých, byly na kusy rozřezány,
ve zvláštní tekutině vyvařeny, načež maso od kostí odděleno
a kostra do vlasti poslána, by se tu pohřbila.

Důležitější ještě než skutky tělesného milosrdenství
jsou skutky duchovní/zo míosrdenství, poněvadž má
duše větší cenu, než tělo. Kristus Pán pravil: »Co
platilo člověku, kdyby celý svět si získal, ale na duši
své škody trpěch (Mat 16, 26.)

*84I. Které duchovní skutky milosrdenství doporučuji se
zvláště v pismě svatém?
V pismě svatém doporučují se zvláště tyto duchovní
skutky milosrdenství:
hřešz'cz'kdrati,
lu'uměle' učili,
pochybujz'cz'm dobře radití,

zarmoucmě těšili,
křivdy trpělivě mášelz',

NQQřwpg

ubližujz'cz'm ochotně odpouštěti,
za žz'vo'i za mrtvé Boku se mod/ití.
jistý ') velcbný pán šel na procházku do polí a tam spatřil
chlapce pasoucího dobytek. Chlapec ten byl velice rozpustilý
a zpustlý. Házel kamením, že mohl snadno někoho poraniti,
klel, chytal ptáky ijiná polní zvířátka &trápil je, zpíval ošklivé
písně, posmíval se starým lidem, kteří šli mimo něj cestou.
Velebný pán se zastavil a domlouval mu pro jeho nezbednost —
on /u"e.r'ícz'/zo
napomz'nal a tím chlapci tomu prokázal první skutek

duchovního milosrdenství. Tu chla ec dal se do pláče a pravil,
že nevěděl, že je to hřích, nebo jest sirotek a má jen pě
stouna, který ho málo do školy posílal. Velebný pán mu řekl,
aby k němu každého dne chodil, že ho bude učiti sv. nábo
ženství. Tak se stalo. Chlapec přicházel ke knězi každého dne
a ten ho učil biblické dějepravě, katechismu, čtení, psaní atd.
neuměle'l/o učil.

Když chlapec vyrostl a mnohému se byl vyučil, nevěděl
ještě někdy, jak by měl jednati, aby to nebylo snad hříchem
I přicházel ještě čas od času k velebnému pánu a na všecko
se ho tázal. A on mu vždycky rád a upřímně poradil. Tak

.) Pastýř duchovní, 1882, p. 44. : mnemotechnická pomůcka.
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hochovi prokázal třetí skutek duchovního milosrdenství —
pae/[jvbu/z'ez'mdobře radili.

Jednoho dne přišel týž chlapec k velebnému pánu všecek
zarmoucen a za usedavého pláče mu vyp-avoval, že mu jeho
pěstoun, veliký jeho dobrodinec zemřel. a na celém širém
světě že nemá nyní nikoho. Velebný pán mu laskavě řekl:
»Neplač, budeš-li míti Pána Boha stále na mysli, budeš-li
mravným, pracoviLým, ve světě se neztratíš, Pán Bůh ti vzbudí
opět jiné dobrodince, kteří se tebe ujmou,- — zarmoueene'lzo
;ote's'il. A tak se též stalo. jeden řemeslník hocha se ujal a
vzal ho do učení. Ale jednou přišel týž hoch k velebnému
pánu a stěžoval si, že pánovi, u něhož se řemeslu uči, ztratila
se částka peněz a pán ten. mu domlouval, že ji vzal. »Dělá
mi křivdu, neboť se ani ničeho cizího ncdotknu, já toho ne
rnesu, pomstím se!: mluvil hoch »Když jsi s sebou jist, máje/'
mta bříz-du trpělivě, nemsti se, neboť musíme ubližujícz'm od

fouštětz',aby Bůh také nám odpustila Tak přiučil se hoch opět
dvěma .rkutkům mz'lorrdemtvz': křivdu trpělivě ma'šett a ubližu
jl'eím cdpouštětz'.

Hoch pamatoval sobě všecko, co mu velebný pán říkával,
zvláště jeho napomenutí, aby nezanedbával modlitby. Věděl,
že se máme modliti netoliko za sebe, nýbrž i za jiné. I modlival
se za své dobrodince žzjíez', i za své zemřele' rodiče a svého
pěstouna. A tak konal hoch poslední skutek duchovního
milosrdenství: za žz've'i za mrtvc' Baltu .re mod/ití.

Ad 1. Hřeši'cz' ka'ratz', znamená:

Hřešícího bližního

z lásky křesťanské napomínati, aby hříchu zanechala
na pravou cestu se obrátil.
Povinnost tuto nám ukládá Písmo sv. 1“za'kou při—
rozený Prvé praví: »ZkřešzZ-liproti tobě bratr tvůj,
jdz'. pokdrej 110mezi sebou a jím samymx (Mat. 18, IS.)
»Pobloudz'Z—lz'
kdo z vás od pravdy a někdo jej obrátí,
ma' věděli, že, kdo obrátí hříšníka oa' bludu cexty jeho,

vysvobodídušije/zo od smrti a přikryje množství hříchů.:
(Jak. 5 19.)

Duše hřešícího jest ve velikém ncbezpcčenství, neboť
jí hrozí věčná záhuba; ježto pak duše vzácnější jest
než tělo, tu, je li povinností naší, abychom bližnímu
ku pomoci přispěli, když je v tělesné nouzi, tím více
jsme k tomu zavázáni, když je duše v nebezpečenství.
Chybujícího napomenouti jest povinen nejen na př.
otec, poručník, vychovatel, představený atd, nýbrž
každý, kdo k tom-:ejest způsobilým. ]e-li přikázáno,
aby každý boháč z přebytkův udílel almužny. má za—
jisté člověk moudrý a zkušený, ať jest to kdokoli,
z hojnosti svého ducha rozdávati duchovně potřebným.
Avšak povinnost: Bližního napomínati, váže jen za
určitých okolností: 1. je-lz' jisto, že blz'žm' lzřešz'laneb
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předw'alcíme-li jistě,

že lzřes'z'. 2. je-li

naděje,

že se

bližní napraví,- neboť účelem bratrského napomenutí
jest pouze náprava chybujícího. Nelze-li však očeká
vati, že se polepší, bylo by zbytečno, jej napomínati,
a ke zbytečnému není nikdo zavázán. Tento důvod
zbavuje nás povinnosti této není-li k napomenutí
vhodný čas aneb přiměřeně mz'slo. Týž důvod dovoluje
též, aby podřízení mlčeli k chybám svých předsta
vených 3. ýe-lz' napomenutí ku spáse chybujícího po
třebno. Proto, jr-li již napraven, činí—lipokání tak, že
lze bezpečně od něho polepšení oče—ávati, aneb jsou—li

tu způsobilejší, kteří jej mohou a mají napomenouti,
nehřcšíme, nenapomínáme-li bližního svého.
Při napomínání rlba'tz' ma'me řádu, Spasitelem usta—
novené/zo (Mat 18, 15) t. j. hř šícího pokárati pří—

sluší mjprve soukromí, potom před svědky a konečně,
neuposlechne li, budiž oznámení učiněno představe
ne'mu Láska křesťanská též velí, abychom, napomí
najícc, pokud možno, dobrého jména svých bližních
šetřili. Proto, postačí-li k nápravě chybujícího mapa—_
menutí soukromé, nesluší vo'ati svědkův atd. Chybu—
jícího napomínej brain—ky,t. j. šetrně a mírně, pokorně;
jsa si vědom vlastních chyb, opatrně, vyčkávaje pří
hodné chvíle a za úmyslem čistým »Bralřz', napomí—
uejte :) duc/zu lz'c/zosti, avšak pohlédaje jedťnkaždý
k sobe“- (Gal. 6, 1) Na prázdno ovšem vyzní všecko

napomenutí, není-li provázeno příkladem.
Příklady: Prorok Nathan pokáral krále Dar/ida, když se do
pustil těžkého hříchu. — Prorok Elz'ás'- vytýkal králi Oelzozz'a'
__romjcho hříchy. Když Oe/zozia'ř onemocněl, zavolal posly a

rekljirn: »Jdě_te,ptejte se Belzebuba, boha akkaronského, budu-li
mocr ziv býti z této mé nemocím Ipředstoupil před ně Eliáš
a rekl jim: »Zdaliž není Boha v Israeli, že jdete dotazovat se
Bela./mód. boha akkaronského> Protož toto praví Hospodin:
s lože, na kteréž se položíš, nesejdeš, ale smrtí umřeš.: A potom
šel Elia-'- sám ke králi a pravil: »Že jsi poslal posly, aby se
tázalí Belzebuba, boha akkaronského, jakoby nebylo Boha
v Israeli. od něhož bys mohl otázati se řeči, protož s ložce
na kteréž se položiš, nesejdeš, ale smrtí umřeš.: (IV. Král. 1.5
Su. 7m; Křtitel káral Herodesa, že pojal manželka bratra
svého Hema/adu. — Lolr na pravici kárá lotra na levici na.
kříži visícího a rouhajícího se slovy: »Ani ty se Boha ne
b_o_|íš?My zajisté trpíme, co jsme zlými skutky svými zaslou
Žlh; ale tento nic zlého neučinil.<

Ad 2. Neuměle' nčitz', znamená: Po'učovati zvláště
o věcech víry a o přikázaních neuměle; t. j. děti, aneb

1 dospělé, kteří nevědí, co mají činiti a čeho se varo—
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vati, aby došli spasení. Tento skutek konají zvláště
duchovní a učitelové, kteří v pravdách náboženských
jiné popoučují, jim dobré knihy půjčují, jiné k poslou—
chání slova Božího přidržují atd. Pán Ježíš pravil:
»Protož jdouce, učte všecky národy, křtz'ceje ve jménu
Otce, z' Syna, z' Duc/za svateho, učíte je zachovávatz'
všecko, cožjsem kolipřz'ka'zal vám: aj ja' : vámi jsem
po všechny dny, až do skonám'sve'ta.: (Mat. 28, 19. 20.)
Přiklady: Sv. 7m; Xr'titel připravoval svým kázáním na
Vykupitele. Jakmile sestoupil Duch sv. na apoštoly, počal
se. Petr veřejně Židům vytýkati, že nespravedlivě ukřižovali
Ježíše Krista, takže se řeč jeho dotkla srdcí jejich, jako meč,
a oni se tázali skroušeně: »Bratři, co máme činitiřc Sv. Petr
jim odpověděl: Čiňte pokání, a pokřtiti se dej jeden každý
ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchu, pak přijměte ivy
Ducha svatého.: Podobně, když se byli apoštolové do celého
světa rozešli, hlásali slovo Boží.

Ad 3. Pochybuji'cz'm dobře radz'ti. Tento

skutek

milosrdenství prokazujeme. když těm, kteří nevědí, co
mají činiti, nevědí si rady, dle svého nejlepšího vě
domí a zkušenosti poradíme.
Přiklady: Pán Ježíš uděluje radu mládenci, jenž nevěděl,
co by měl činiti, aby byl dokonalým. Sv. Pavel udílí radu
o panenství a stavu svobodném. (I Kor. 7, 25—40.)

Ad 4. Zarmoucene' těšíme, když laskavě k nim pro
mlouváme a živou účast na jejich neštěstí béřeme.
Na př. když ztratili smrti otce aneb matku atd. Po
ukažme jim zvláště na to, že, co Bůh činí, dobře činí.
Příklady: O Tobiášovi praví písmo sv., »že e/tca'z'lna každý
den po všem pří'buzemtw .rve'm a těšzt je a uděloval jednomu
každému, pokudž mo/tl ze .rtatku we'lza: (Tob.1,19.)
Pán Ježíš
těšil chudou vdovu z Naimu, když jí jediný syn její zemřel,

Marii a Martu, které zarmouceny byly nad smrtí Lazara, bratra
jejich. Potěšil apoštoly: »Nermutzž .re .rrdce vaše/c V domě
Otce meho jsou mnozí příbytkové, a nyní jdu, abych vám tam
připravil místo Potom zase přijdu, a vezmu vás k sobě, abyste
i vy byli, kde jsem já .

Ad 5. Snášíme-li trpělivě křivdy. prokazujeme tím
tomu, kdo nám ublížil, duchovní milosrdenství, půso
bíme tím, že bližní náš dříve přijde k poznání své
viny a se polepší. Proto prokazujeme mu skutkem
tímto veliké dobrodiní.
Přiklady: Abraham, _70.ref egyth—ký, 706. — O Pánu 7ez'z'šz'
píše .rt/.Petr.»1(terýžta,
když mu zlořečz'lz.nezlařečz't,když trpet,
nehrozil, ale vydával .re .raudz'ťzmulze nerpravea'lmě. (|. Petr. 2, 23.)
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Sv. Pavel píše: »Z/ořečz'mím (apoštolům), a my dobrořečíme;
protz'venství trpíme, a míle je suds'íme, rou/zají se nám, a my se
modlímec (l. Kor. 4, 12, 13.)

Ad 6. Ublz'žujícím ochotně odpouštětz'. znamená

ze

srdce, rádi jim máme odpouštěti a dobrým za zlé
spláceti. ') Kdo tak činí, prokazuje rovněž bližnímu
duchovní milosrdenství.
Příklady: josef egyptskýodpustil bratřím svým Krzstus Pán
těpa'n kamenujícím jej. »Pane,

těm, kdož jej ukřižovali, sv.
uepokla'dej jim toho za hřích.:

Ad 7. Za žive' se modlítz', poroučí nám Kristus Pán
v Otčenáší, kde nám přikazuje říkati: »Otče náš: a
nikoliv »otče můj',") »chléb náš vezdejší dej nám
dnes:; »odpusť ndm naše viny: atd. Z téže příčiny
nakázala nám i církev modliti se k Panně Marii:
»Pros za nás hříšné.: — »Modlete se za sebe vespolek,
abyste spasení byli.: (Jak 5, 16.) Abraham přimlouval
se za obyvatele Sodomy a Gomorrhy.
Za mrtve', t. j. za zemřelé máme Boha prositi.
Písmo sv. praví: »Svate' a spasz'telne' jest myšlení,
za mrtve' se mod/ití, aby od hříchů osvobozeni byli.:
(II. Mach. 12, 46.)

?uda Machabejshý, »učínz'vsbírku, poslal dvandete
tisíc") drachem stříbra do ?erusale'ma, aby obětována
byla oběť za hříchy mrtvých, dobře a ndbožně mysle
o vzkříšení. (Il. Mach. 12, 43.) — Den dušiček.

Konejme rádi skutky milosrdenství. »Co/coli jste
prokázali jednomu z nejmenších bratří mých, mnějsle
prokázali,: praví Spasitel. (Ma. 25, 35.)

Š842. Proč máme horlivě konati skutky milosrdenství?
Shut/ey milosrdenství máme honatz' horlivě.
1. Protože Pán Yežíš vše, co dobre'ho bližnímu činíme,
tah příjímá, jako bychom to učznz'lzjemu same'mu.
2. Protože Bůh mzlosrdným tahe' milosrdenství přislí.bzl

Ad 1. Že tomu skutečně tak, vysvítá ze slov pisma sv.:
»Lačněljsem, a dali jste mi jístz'; žíznzl jsem, a dal:
jste mi pítz'; hostem jsem byl, a prljali jste mne; nah
') Viz ot. 297.
1) Viz ot. 286.
:) Asi 4200 K.
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jsem byl, a přiodělí jste mne; nemocen (jsem byl), a
navštívili jste mne,“ v žaláři jsem byl, a přišli jste
ke mně. .. Amen, pravím vám. pokudž jste to učí
nz'lz'jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste
to učinili : (Mat. 25, 35 n. n.)
Pokrm, nápoj, oděv. příbytek, který bližnímu po—

skytuji, dávám vlastně svému Spasiteli . .. Jak potě
šitelná to slova!
Ad 2. Bůh přislíbil milosrdným také milosrdenství,
t. j. Bůh milosrdným přislíbil, že je v jejich potřebách
neopustí; zvláště jim hříchy odpustí. »Blahoslavení
mz'losrd/zt. neboť milosrdenství dojdou- (Mat. 5, 7.)
Těm ale, kdož milosrdní nejsou, Bůh pohrozil slovy:
»Soud bez milosrdenství tomu, kdož neučinil milosr
denství.: ]ak 2, 13)

3843. Čím podporuje církev zvláště konání dobrých skutků?
Konání dobrých skutků podporuje církev zvláště zbož
nými bratrstvy a spolky.
Zbožna' bratrstva jsou církví katolickou a s povolením diece's
ního biskupa dobrovolně zařízené spolky, jichžto členové se
zavazují ke konání jistých dobrých skutků. (Bratrstvo sv. Mi
chaele) Zóožne'spolky jsou zase shromáždění věřících, které
sice nejsou od církve zřízeny, ale jako takové uznány a do
poručeny.
K prvým náleží: 1. Třetí řád sv. Františka či terciáři tvoří
jakýsi střed mezi životem klášterním a světským. Členové jeho
konají jisté denní modlitby, přijímají častěji sv. svátosti, za

chovávají jednoduchost v oděvu, zdržujíce se idovolených

zábav, střídmost v jídle a pití, a žijí každý svému povolání.
jsou pravidelně při klášteřích.
2. Bratrstvo sv. růžence '): bratrstvo sv. Michaela budí úctu
ku stolici papežské a sbírá prostředky ku potřebám sv. Otce
(Petrský haliř). Apoštola't modlitby a bratrstva Srdce _7ez'íšova.
lenové apoštolátu modlitby obětují zvláště při ranních mo
dlitbách všecky své práce na ten úmysl, na který Ježíš Kristus
ve mši sv. se obětuje. Podobný účel má bratrstvo »Boz'ske'ho
Srdce ježíšova.: Arcióratrstvo Srdce Panny Marie. Uctívání
Srdce Panny Marie má býti dívkám vzorem zbožnosti, mravní
čistoty, trpělivosti, pokory, obětivosti.
3. :polky k uctění nejsvět. svátosti Oltářní jsou velice
četné, podporují také chrámy bohoslužebným nářadím, prádlem,
rouchem a pod. 7ednota sv. dědictví, jež sbírá příspěvky na
vykupování pohozených dítek v Číně a na vzdělání dítek

z pohanstva obrácených. Družina sv Petra Klavera pro africké
missie. — IWariamka' kongregace, jež pod ochranou Panny
') Srov. ot. 322.
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Marie mají posilniti a utvrditi dorůstající muže k rozhodností
a horlivosti ve věcech náboženských, povzbuzovati k ctnostem
a k úsílovné práci v povolání. Spolky pro okrasu a stavbu
chrámů, k vydávání dobrých knih a časopisů. spolky literátské
a cyrillské jednoty, jednota katolických tovaryšů atd. Mezi
těmito spolky zaujímá přední místo spolek sv. Vincence se
svými farními konferencemi. Mnohé konference vydržují obecné
kuchyně pro bezplatné neb levné stravování chudiny.

Pojednali jsme o dobrých skutcích. Učili jsme se,
proč je máme konatí, kdy stávají se záslužnými atd.
*844. Co plyne z učení () dobrých skutcích?
Z učení o dabrýc/z skutcích plyne, že sema'me přičinitz':
1. byc/zam vždycky byli ve stavu milosti posvěcujz'cz';
2. byc/mm mno/za dobrých skutků vykonali, a proto své
deuuz' práce a utrpení dobrým úmyslzm posvěcavalz'.

Máme býti vždycky ve stavu posvěcující milostí
Boží, poněvadž jenom ony dobré skutky jsou zá
služny, které v posvěcující milostí Boží vykouáme.
Ony skutky, jež konáme ve stavu těžkého hříchu, ne
mají pro nebe žádné ceny, nemůžeme si jimi žádné
zásluhy zjednati.
Máme se snažití mno/zo dobrých skutků vykomzti.
poněvadž nám dopomáhají ku věčné blaženosti a bla
ženost nebeskou rozmnožují
Konečně máme své denní práce a utrpení dobrým
úmyslem posc'čcovatz'. t. j. jakmile z rána vstaneme,
máme si učiniti pevný úmysl, že všecko, cokoliv nás
potká, ať jest to dobré aneb zlé, chceme snášeti s ode
vzdaností do vůle Boží. Tento úmysl často za dne
opakujme, neboť jím každý náš skutek před Bohem
stává se záslužným.
Sv. apoštol praví: »At'jz'te. at' pijete, všecko ku větší
slávě Boží čz'ňte.- Tím chce říci. že ten, kdo s ná
božným úmyslem k všední své práci přistupuje, ji po—
svěcuje, že stává se u Boha záslužnou. Dělník, jenž
se zbožným úmyslem vychází do práce, atd.

C) O snaze po křesťanské dokonalosti.
Přechod. Křesťanská dokonalost jest stálá snaha s Bohem
co nejúžeji býti spojen. Jí lze dosáhnouti jedině láskou k Bohu,
jíž člověk Boha, jakožto nejvyšší dobro nade všecko miluje.
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Čím více člověk Boha miluje, čím více na něho myslí a jeho
vůli plní, tím dokonalejším jest. Proto se má ustavičně křesťan
přičiňovatí, aby v lásce k Bohu, jakož i ostatních ctnostech
neustále byl dokonalejším, aby spojení jeho s Bohem bylo čím
dále, tím pevnější, neboli má toužiti, ma' se snažili býti do
kona/jm.
Křesťanská dokonalost tedy nezáleží snad v konání ne
snadných skutků kajicných, jako v přísném postě, v bičování
sama sebe, v dlouhých modlitbách nebo v častějším přijímání
sv. svátostí — nezáleží v mimořádných skutcích, nýbrž o lásce
k Ito/m So. František .S'a'leskýpraví, že »nezná jiné dokonalosti
nežli Boha nade všecko a bližního jako sebe samého mílovati.c
Přísné pokání, modlitba atd. jsou výborné skutky ku dosažení
dokonalosti, avšak nekonáme-li jich z lásky k Bohu, nic nám
neprospívají.

1845. Co je snažiti se o křesťanskou dokonalost?

Snažiti se o křesťanskou dokonalost, je přičiňovati
se, byc/tom Boha víc a více milovali a proto všecky
skutky co nejleíbe konali.

Boha nemůžeme nikdy dosti milovati, a proto se
máme přičiňovatí, jej víc a více milovati, t. j. milo
vati jej vždy dokonaleji.
Máme se snažiti, všecky skutky co nejlépe konati
t j. pokud nám možno jest, tak konati, aby byly Pánu
Bohu co možná nejpříjemnější.
Aby se nám to zdařilo, máme se rádi a horlivě
modlili, ku svátosti pokání a nejsvětější svátosti ol
la'řnz' častěji přistupovati, ka'za'nz' poslouchati, každo
denní práce ve stavu posvěcující milosti Boží vyko—
návati, všecky útrapy a protívenství trpělivě snášeti.
Učiňme si určitý rozvrh hodin pro celý den i pro
celý život!
22846. Proč se máme snažiti o dokonalost?
Máme se snažili o dokonalost:
1. Protože

Boží velebnost a dokonalost

snahy

te' za—

sluhu/"i,“

2. protože touto snakou soe' blaženosti v nebi tím jistě/'i'
dojdeme a tím více ji sobe' rozmnožime.

Velebnost a dokonalost Boží zasluhují, abychom po
dokonalosti se snažili, t. j. neskonale velebný a do
konalý Bůh toho zasluhuje, abychom se vždycky při
čiňovali, jej milovati a jemu stále dokonaleji sloužiti.
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Pán ježíš sám snahu tuto po dokonalosti vyžaduje
slovy: »Bud'te dokonalí, jako Otec vás v nebesz'clzdo
konalý jest.- (Mat. 5, 48.) A ve Zjev. sv. ýana (22, 11.)
čteme: »Kdo fest spravedlivý, ospravedlniž se ještě, a
svatý posvětz'ž se ještě !.
Snahou touto dojdeme tím jistěji své blaženosti,
t. j. přijdeme tím jistěji do nebe.
Blaženost v nebi sobě tím více rozmnožíme, t. j.
dosáhneme většího stupně blaženosti, čím dokonalejšími
budeme. »ředenkaždý vezmesvou vlastní odplatu podle
své práce.: (I. Kor. 3, 8)
Prostředky, jimiž lze snažiti se o dokonalost, jsou
velice četné. Kolik ctností, tolik prostředků. Některé
na př. modlitba, nábožné obcování mši sv., hodné při
jímání sv. svátostí, svědomité plnění Božích a církev
ních přikázaní atd. jsou pro všecky křesťany. (Pro
středky r'a'dne'.) Ale některé doporučil Pán Ježíš těm,
kdo po větší dokonalosti touží. (Prostředky mimo
řa'dnel)

847. Co zvláště doporučil Ježiš Kristus k dosažení doko

nalosti?

K dosažení dokonalosti doporučil
zvláště tři evangelické rady.

_7ežz'š Kristus

Přikázání dal Pán Ježíš všem; rady jen těm, kdo
po vyšší dokonalosti touží. Přikázání zavazují všechny,
rady jen ty, kdo dobrovolně se zavázali je plniti. —
Kdo neplní přikázání, hřeší; kdo nezachovává rad, a
k tomu se nezavázal, nehřeší. —

848. Které jsou tři evangelické rady?
Ír'z' evangelické rady jsou:

99.19!—

dobrovolná chudoba,
ustavična' čistota,
sta'la' poslušnost pod představeným duchovním.

Ad 1. Chudým nazýváme toho, kdo nemá tolik po
zemských statků, kolik jich je třeba ku zachovávání
života. —
Dobrovolně chudým jest, kdo z lásky k Bohu všech
pozemských statků se vzdá, aby Bohu tím spíše sloužiti
mohl a Pánu Ježíši tím spíše se podobal.

Dobrovolná chudoba, jako evangelická rada tedy
záleží ve zřeknutí se pozemských statků, aby člověk
tím spíše dokc nalosti dojíti mohl.
Pán ježíš celým životem svým doporučil dobrovolnou
chudobu, a na otázku bohate'ho mládence : »Co číně,
život věčný obdržímPc odpověděl: »Chceš-li do života
vejíti, ostříhej přikázáníc Když pak mládenec ujišťoval,
že přikázání od mladosti plnil, doložil Spasitel: »Chceš-lt"
dokonalým býti, jdi, prodej vše, co máš, a dej chudým
a budeš mz'tt' poklad v nebi, a pak přijdu nds/eduj
mne.: (Mat. 19, 16.) Ve slovech těchto zcela zřejmě
Pán ježíš rozeznává mezi povinností, radou neboli
tím, co k životu věčnému jest nutno, a tím, co svo
bodné vůli sice se zůstavuje, avšak člověka na zemi
k vyšší dokonalosti a v nebi k větší blaženosti (»poklad
v nebi-) přivádí. Co do věcí Spasitel zřejmě doporoučí

chudobu (adej chudým.) a slovy »ndsleduj mne:
doporoučí poslušnost.
Příklady. Panna

[lv/arm, .rv. _7an Křtitel, sv. apoštolove' atd.

Sv. Antonin pous/evm'k rozdal všechno své velké dědictví chu
dým a pak šel na poušť, a zde za největší chudoby Bohu
sloužil.

Ad 2. Ustavz'čnd čistota záleží v tom, že se člověk

dobrovolně & pro celý život nejen všeho, co čistotě
odporuje, ale i manželství zříká, aby tím dokonaleji,
jako panic Bohu sloužiti mohl. Pán ježíš pravil. _?sou
panícove', kteří se sami v panictví oddali, pro království
nebeske'.

Zde Pán Ježíš dává přednost panictví před stavem
manželským a dokládá: »Kdo můžeš pochopiti, pochop.a
(Mat. 19, 12)
Dávaje zd/zoný, nikdy ovšem nepraví: »Kdo můžeš
učiniti, učz'ň,c nýbrž »všelz'hý strom, jenž nenese do
bre'ho ovoce, bude výt'at a na oheň uvrženx — Panna

Maria. — Sv. yan. —
Ad 3 Stálá poslušnost pod představeným duchovním

záleží v tom, že se křesťan zříká vůle své a podrobuje
se vůli duchovního představeného jakožto zástupce
Božího, aby tím spíše dosáhnouti mohl blaženosti

nebeské.

Duchovní představený jest onen kněz, jejž si vyvo—
líme, aby nám ve věcech duchovních jako zástupce
Boží rozkazoval. Tohoto po celý svůj život i ve věcech
takových, v nichž jinak dle své vůle jednati můžeme,

poslouchati, není přikázání, ale rada.

K tomu radí

Kristus Pán slovy: »Chce-lz' kdo za mnou přijz'tz'.zapřz'
sebesám, a vezmi kříž svůj a následuj mne.c (Mat. 16.24.),

t. j. chce-li kdo zcela dokonalým býti, zřekni se úplně
své vůle, abych tím spíše Bohu úplně sloužiti mohl.
Evangelické rady jsou přímou protivou žádostí očí.
těla a pýchy života, jež jsou kořenem hříchu. Ze
žádostí těchto rodí se všeliký hřích. Odvracujlce od
Boha, ponoukají člověka k tomu, aby cíl svůj položil
ve statky vnější, buď v dobra tělesná, nebo v dobra

duchovnt

Není sice hříšno, tyto statky míti a rozumně jich
užívati, avšak jest se obávati, aby k nim srdce lidské
příliš nepřilnulo. Proto snáze a bezpečněji cíle svého
dojde, kdo dober vezdejších se zřekne a srdce své
zcela od nich odpoutá.

Ě849. Proč se nazývaji dobrovolná chudoba, ustavičná
čistota a stálá poslušnost evangelické rady?
Dobrovolná chudoba, ustavična' čistota a sta'la' po
slušnost nazývajz' se >evangeliclee'raa'yc, protože jich
_*7ež7'š
Kristus v evangeliu jednotlivým osobám nepří
leazuje, nýbrž jen raaz'

Sv. Tomáš Aquinský di: Rozdíl mezi zákonem a
radou jest ten, že zákon vůli lidské jistý čin přikazuje,
rada však čin volnému rozhodnutí ponechává, tak že,
kdo ho zanechává, nehřeší.
32850. Kdo jest

povinen, zachovávati

evangelické

rady?

Evangelické rady jsou povinny zachovávati osoby
řeholní a všichni ti, kdož se le tomu slz'bem zavázali.

Zachovávati tři evangelické rady jsou povinny:
. osoby klášterní a
[Q)-n

. osoby ve světě žz'jz'cz',které se slibem zavázaly

chováva ti.

je za—

K osobám klášterním náležejí na př. Jesuité, Domi
nikáni, F rantiškáni, Kapucíni, Redemptoristé, Piaristé,
Karmelitáni atd. Kdo z těchto osob se slavným slibem
zavázal rady tyto zachovávati, staly se pro něho
zákonem a musí je zachovávati.
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:

Kláštery získaly sobě nesmírných zásluh: zachovaly
mnohé vědy, obrátily a mravně povznesly mnohé
národy a vzdělaly půdu celých krajin. A kdyby čle
nové jich nic jiného nečinili, nežli se modlili a skutky
kajícnosti konali, bylo by ito velikým dobrodiním
pro veškerenstvo. Nemocnice jsou většinou v rukou
jejich. Kolik duší získali víře Kristově missionáři!
Křesťané ve světě žijící nejsou povinni rady tyto
zachovati, leč toliko ti, kteří se jimi zavázali; proto,
nežli se k zachovávání takovéto rady zavážeme, po
rad'me se se skušeným zpovědníkem. —
lověk jest ku zlému nakloněn; povinností jeho
jest, aby všechny hříšné žádosti přemáhal & proti
každému pokušení k hříchu bojoval, chce-li věčného
spasení dojíti Pravdivá jsou slova naučení:
Naučení. Bez vytrvalé/zo boje, »bez pe'če a přičinění
m'ledy ctností nenabudeš. Bdí sám nad sebou a nechť sz'

jim' oedoujak vedou, jen ty sebe nezanedbdvej! O tolik
v dobrém ýo/eročz'š,kolik sobě nasili učim'š.: (O nds/e

dova'm' Krista.)

Oddělení druhé.

0 čtyřech posledních věcech člověka.
Přechod: Pojednali jsme až dosud o víře (ll, nade/M2),
stee (3), o sv. svátostech (4), o křesťanské spravedlnosti (5. díll
a nyní nám zbývá ještě promluviti o poslední:/: včera:/:člověka

85I. Které jsou čtyři posledni věci člověka?

Čtyři poslední věci člověka jsou:

a nebe.

smrt, soud, peklo

Věci tyto nazývají se poslední, poněvadž mezi všemi
věcmi, které člověka potkají, tyto jsou nejposlednější.
Ony též čekají každého člověka; každý z nás musí
zemříti, pak bude souzen a pak duše jeho přijde buď
do nebe a nebo do pekla.
Smrt jest poslední věcí, která člověka potká ku
konci tohoto života neboli naposled při jeho pozemské
;outi; soud jest poslední věcí, poněvadž z rozsudku,
který při něm nad námi Pán Ježíš pronese, k jinému,
vyššímu soudci se odvolati nelze; peklo jest poslední
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trest, z něhož nikdo ze zavržených osvobozen býti
nemůže; a nebe jest poslední odp/ata, kteráž spravedli
vým již nikdy nebude odňata.
212852.Proč jedná katechismus
slednich věcech člověka?

na konci o čtyřech po

Katechismus jea'ua' na konci o čtyřech posledních

věcech člověha .

1. protože smrtí koně! se doba přábravy ua věčnost,
2. protože na: právě myšlenka ua čtyři poslední věci člo
věka mocně poba'da', bychom se varovali zle'ho, činili
dobre' a snažili se o dokonalost.

Celý život člověka jest přípravou na věčnost; pří
prava tato se ukončí smrti, po níž nemůže již člověk
pracovati, ani si nebude moci ještě něčeho zasloužiti.
Proto praví písmo sv. : »Přicha'zít' uoc, ha'ežto žádný
nemůže dělatz'.- (jan 9, 24.)
Když Alexandr Veliký dobýval iednoho města, poručil roz
svítiti svíci a provolávati, dokavad svíce hoří, že může město
doufati, že obdrží milost; jakmile však svíce dohoří, že není
pro ně žádné milosti více.
Tvůj život jest takovou svíci. Dokavad žiješ, můžeš doufati
v milosrdenství Boží,dokavad ziješ, můžeš hříchy své oplakávati
a činiti pokání, odcizený majetek navrátiti atd. Ale po smrti
ničeho více pro spásu duše své nebudeš moci činiti. »Padue-lz'
.rt;om ua poledne anebo na půlnoc, mz hlcre.čholi místo padne, tam

bude.: (Kaz.11,3.)

Vzpomínka na čtyři poslední věci člověka jest nej
mocnější pohnutkou, abychom se zlého varovali a dobré
konali. Sám Duch sv. skrze moudrého Siracha volá
k nám: »Ve všech skutcích svých pamětliv bud' ua po
slední věci své, a na věky uezhřešz'š.<<(Sir. 7, 40.) A jest

to zcela přirozeno. Neboť, kdo vzpomene na smrt, soud,
nebe a peklo, ten zajisté vždy se vynasnaží, aby ne
zhřešil. A jestli lidé ve světě vzpomínají na tyto čtyři
poslední věc: člověka a přece hřeší, jest to jen dů
kazem toho, že opravdově a vážně o nich neuvažují.
1. O smrti.

Prvá ze čtyř posledních věcí stihne člověka smrt.
Při výkladu o hřz'chu mluvili jsme též o smrti.

0 jaké smrti jednáme zde?
P. Davidek: Methodický výklad nového katechismu.
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Písmo svaté rozeznává trojí smrt: 1. tělesnou (duše
se odloučí od těla); 2. duchovní (ztráta posvěcující
milosti Boží následkem hříchu smrtelného); 3. věčnou
smrt, jíž vyrozumíváme věčné zavržení v pekle. Zde
mluvíme o smrti tělesně.

853. Co jest smrt?
Smrt jest odloučení duše od těla.
Smrt jest odloučení duše od těla, t. j. duše opustí
tělo, v němž sídlila. Nejbližším následkem pro tělo
jest, že zpráchniví; pro duši, že pozemský život její
přestává a nastává jí život posmrtný.
Smrt jest branou, kterou člověk z tohoto života
vchází do věčnosti. Písmo sv. nazývá smrt návratem
k Bolzu. »Navra'tí se prac/z (tělo) do země sve' odkud

byl, a duc/z navrdtí se k Bohu, kterýž jej dal.: (Kaz.
12, 7.) Tělo se rozpadne v prach, ale duše se navrátí
k Bohu, t. j. nezemře, neboť jest nesmrtelná Navrátí
se k Bohu, aby vzala odplatu za dobré anebo trest
za zlé. Smrtí se tedy nekončí vše, jak by mnozí hříšní
lidé si přáli, nýbrž nastává nový, věčný život, a to
buď blažený anebo nešťastný.
Když Bůh do těla duši vdechnul, chtěl, aby v něm
neustále zůstávala a aby bylo tělo nesmrtelné; ale že
člověk hřešíl, přišla, jako pokuta za hřích, na něho
smrt. Bůh stvořil tedy lidi původně idle těla ne
smrtelné, ale hříchem smrt na lidi přišla.

854. Co víme o smrti?
0 smrtí víme, že všichni musíme umříti ; nebot'
»uloženo jest lidem jednou umřítz'c (K žid. 9, 27.); ne
víme však, kdy, kde a jak umr'eme.

Dle spravedlivého soudu Božího, musíme všickni

zemříti.

Když Xerxa, přemocný král, s jedné výšiny nespočetné
množství lidstva a nesčíslné voje své spatřil, slzel; neboť si
vzpomněl, že ze všech, na něž patřil, po stu letech nikoho
nebude na světě.

Kdy zemřeme, nevíme. Přísloví naše praví: »Smrt
jistá, hodina nejistá.: Proto nás napomíná písmo sv.:
»Ba'etež tedy, neb nevíte dne anz' hodin)/.c (Mat. 25, 13.)
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A dále: »Bud'te připraveni nebo ve kterou hodinu se
nenadějele, příjde Syn člověka.- (Luk. 12, 40.)
Nevíme kde zemřeme. Někdo umírá na lůžku svém,
jiný v boji; jeden na cestě, jiný v cizině. Na poli,
na ulici, v úřadě, v kostele, v tančírně umírají lidé.
Kde zemřeme my, nevíme.
.
Nevíme, jak umřeme. Nenadále či náhle? Smrtí
přirozenou či násilnou, — po dlouhé a trapné nemoci
nebo jen krátké? Šťastně, v milosti Boží, či nešťastně,
ve stavu těžkého hříchu?
Castěji si připomínati smrt jest velice spasitelno.
Sv. yan Zlatozžstý radí, abychom často chodili ke
hrobům, tam že se můžeme přiučiti pravé moudrosti.
Sv. Ambrož dí: »Sestupuj častěji v mysli do hrobu,
abys odvrátil oči své od marných věcí a abys Boha

nikdy neurážel. Tímtojednoduchým způsobem můžeš
sobě každodenně zasloužiti nevadnoucí korunu v ne
besích.: —
Bůh nejsvětější neoznámil nám den smrti, abychom;
1.
více
2.
3. a
mitě

se Boha, jakožto Pána nad životem a smrtí tím
báli a jej ctili;
aby bázeň a strach před smrtí v nás zmírnil;
aby nás co nejvíce pohnul, bychom se svědo
na ni připravovali.

855. Proč musi všichni lidé umřiti?
Všichni lidé masiny/zřítí, protože všichni v Adamovi
zhřešili, a protože s vinou přešel na všechny :“ trest
hříchu, totiž smrt.
O hříchu Adamově viz ot. 100.

.

Sv. Pavel praví : »Frotoz' jako skrze jednoho člověka
hřích na tento svět vše!, a skrze hřích smrt. a tak na
všecky lidi smrt přišla, v němž všickni zhřešili.:
(Řím. 5, 12)
Zkušenost ') denní učí, že lidé pocházející z některého rodu
bývají silní a zdrávi a dlouhého věku se dočkají. Praotec
jejich zajisté. dříve než oni na svět přišli, byl muž zdravý;
předem již mohlo se doufati, že potomstvo jeho bude zdrávo.
Ještě jich nebylo a již v praotci jejich byla příčina jejich
síly, zdraví a dlouhého věku.
Stává se však někdy, že člověk silný a zdravý svoji vinou,
nějakým skutkem, připraví se o zdraví. Na př. uhřátý napil
') Brynych I, 102.
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se nemírně studeného nápoje. Skutek vykonán, a pořádek
uvnitř těla porušen; nastal stav jiný v jeho těle, stav choroby,
souchotě nenáhlé uhostily se v těle jeho. Jaké bude potomstvo
jeho.> Dítě jeho rodí se v stavu choroby. zárodek souchotin
přinášejí si na svět a v mládí ještč umírá jedno po druhém.
Hle, jeden skutek otcův zavinil stav chorobný v těle jeho,
ale stav ten přechází na všecky děti, ač ony skutku to/to ucačim'ly.

Podobně stalo se praotci našemu Adamovi a veškerému
jeho potomstvu.
'
Bůh stvořil ho v milosti své, vnitřní jeho blaženost byla
nezkalena; poměr jeho k Bohu byl řádný. A potomstvo jeho
všecko mělo dle vůle Boží přicházeti na svět ve zdraví du
chovním, v milosti Boží, v blaženosti. a obdařeno nesmrtel
nosti těla. Ale Adam dopustil se hříšného skutku. Tím
chorobný stav, stav smrti nastal v jeho duši. Potomci jeho
nedopustili se skutku toho; ale jako nemoc tělesná, tak stav
viny přechází na ně. Ve stavu viny rodí se všichni.

Dobře praví písmo sv.: »Bů/z zajiste' stvořil člověka
neporušitelne'lzo; . . . ale závistí d'a'bla přišla smrt na
okršlek zeměx (Moudr. 2, 23. 24)

856. Co máme činiti, protože nevime, kdy, kde a jak umřeme?
Protože nevíme, kdy, kde a jak zemřeme, ma'me často

na smrt vzpomínati a na ni sta'le býti připraveni.
jest nejvýš spasitelno na smrt často vzpomínati.
Neboť častější vzpomínka na ni odvrátí srdce naše
od věci pozemských a přiměje nás, abychom se sta»
rali pečlivě o blaho věčné — což nic jiného není, než
příprava na smrt přesvědčí nás, že pravdiva jsou slova
sv. Petra: » Všelike'tělo jest jako tráva a všecka sla'va
jeho jako květ trávy; use/zla tráva, a květ její opadl :
(I. Petr. 1, 24.)

Jsme na smrt připraveni, když jsme ve stavu posvě
cujz'cz'milosti Boží. jaký život, taková smrt. Pán ježíš
nabádá nás k bdělosti slovy: »Bde'tež tedy, nebo nevíte
dne ani hodin)/< (Mat. 25, 13.). Viz podobenství
o desíti pannách.

*857. Co pravi Duch svatý o smrti člověka?
Duck sv. pravi o smrti člověka: »Dralza't'jest ;?r'ed'
očima Hospodinovýma smrt svazýclije/zoc (Žalm 115, 6 );
»smrt křišm'ků (však) jest nejhorší.- (Žalm 33, 22.)

Smrt svatých nebo-li spravedlivých jest před očima
Hospodinovýma dra/zd, t. j. zvláště milá, cenná.
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Člověk se bojí smrti; ale spravedlivému jest přechodem
do života lepšího a proto ji toužebně očekává. Sv.
Pavel praví: »Nebo mně živu býti, Kristus jest, a
umříti zisk. ýestliže živu býti v těle, to mi jest užitek
práce, i nevim, co bych vývolil. Uzko mi jest zajisté
s obou stran ,' žádost maje rozdělen býti, a býti s Kristem,
což by mnohem leíbe bylo; ale pozůstati v těle, potřebí
jest pro vás.: (Filip. 1, 21—24.)
Z podobenství o bohatci a chude'm Lazaru víme,
že když zemřel, nesen byl od andělů do lůna Abra
hamova, tedy, že smrt jeho byla blažena. Bylť mužem
spravedlivým, svatým.
O smrti hříšníků praví žalmista Páně, že jest nejhorší,
t. j. nanejvýš nešťastna. Pán Ježíš praví o bohatci,
že když zemřel, byl pochován v pekle. —
Snažme se ctnostným životem si připraviti blaženou
smrt. »Jaký život, taková smrt.c -—
Jakmile člověk zemře, duše jeho přichází před Pána
ježíše, aby z celého života účty kladla. Nastává jí
soud.

2. O soudu.
Apoštol národů sv. Pavel praví: »Uloženo jest lidem
jednou umřiti a potom bude soud.: (Zid. 9, 27.) Při
tomto soudu bude jediné Pán Ježíš a bude nás souditi,
zda jsme konali dobré, anebo zlé, a dle toho nás buď
odmění, anebo potrestá.
Dvakráte bude každý člověk souzen; proto říkáme,
že je soud dvojí:

858. Kolikerý jest soud?
Soud jest dvojí:
soukromý nebo tajný hned po smrti člověka;
. obecný nebo veřejný na konec světa nebo v poslední den.

N!—

0 soudu soukromém jest si pamatovati, že nastává
hned po smrti člověka; jakmile člověk zemře, jest duše
jeho ihned souzena. Ježto pak duše jest souzena sama,
zvlášť beze svědků v soukromí nazývá se tento soud
soukromý. (Další viz ot. 170—176.)
Soud obecný, bude na konci světa; sluje obecný, že
na něm budou všichni lidé souzeni. Při něm budou
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všichni lidé u přítomností všech andělů souzeni veřejně,
a proto sluje též veřejný.
Žc ) po smrti nastane soud, věřili a věří všichni národové.
Dle víry Peršanů duše, jsouc původu nebeského do nebo se
zase vrátí, jestliže dle zákona Páně byla živa, pakli ne, bude
zavržena. Egypťaue'věřili, že duše bude hned po smrti těla
souzena. Mezi soudci jejími nalézá se bůh Anubis, který váží
činy zemřelého. Jakmile se zemřelí na to místo dostanou, na
které je démon uvede, roztřid'ují se podle toho. zdali dobře
činili, čili nic. Ti, kteří jen prostředně dobrý život vedli,
vstoupí na lodi a přistanou k jezeru. Tam se kají a očišťují . . .
Ti, kteří jsou nezhojitelní pro veliké zločiny. .. budou uvrženi
do Tartaru, z něhož nikdy nevyjdou. .. Spravedliví přijdou
do Elysia (Plato).

859. Z čeho bude každý člověk souzen?
Každý člověk bude souzen z celého sve'ho života,
& to ze všech svých myšlenek a žádostí, slov a skutků
jakož i z toho, co dobre'ho konali opomz'nul.

Že tomu tak, potvrdil sám Pánježíš slovy: »Zkažde'ho
slova prázdného, ktere'ž mluvili budou lidé, vydají
počet v den soud/tým (Mat. 12, 36.) A sv. Pavel.
»Všiokni my zajisté ukázali se musíme před soudnou

stolicí Kristovou, aby přijal/edenkaždý na těle vlastním,
jak činil, bud'lo dobre', neb zlé.: (II. Kor. 5, 10.)

Při soudu soukromé/n souzena jest jen duše; tělo
zůstane v hrobě. Při něm se duši oznámí, kam příjde,
zda do nebe, nebo do očistce anebo do pekla. Nad
duší se vykoná rozsudek.

860. Co se stává hned po soudu soukromém?
Hned po soudu soukromě/n vykonává se na duši
rozsudek, a duše přichází bud' do očistce nebo do pekla
nebo do nebe.

Rozsudek bude vykonán, t. j. ihned bude potre
stána anebo odměněna dle toho, jaký byl život člověka
Písmo sv. praví: »Snadne' jest před Bohem v den
skondni odplatiti jednomu každému podle cest jehox
(Sir. 11, 28.)

Až do skonání světa budou na věčnosti tři místa:
nebe, peklo a očistec. Po soudu obecne'm nebude již
') Dr. A. Podlaha, 613.
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očistce. Při soudu soukromém se rozhoduje, na které
z těchto tří míst duše má přijítí.
O všech třech těchto místech pojednáme v násle
dujícím.

86. Co jest očistec?
Očz'stecjest místo, kde trpí duše časně tresty za hříchy,
za které o tomto životě dosti neučinily. '
Místo to sluje »očz'stoem,c poněvadž
očišťují.

se tam duše

Že jest očistec, potvrzuje písmo sv., ústní podání;
proto církev sv. tuto pravdu k věření předkládá.
již ve Starém Zákoně se jasně praví, že mnozí
zbožně zemřelí potřebují ještě očištění na onom
světě; dále, že »jest svate' a spravedlivé myšlení za
mrtve' se modlz'tz',aby od hříchů zproštění byli.: (II. Mach.
5, 46.) Ze slov těchto je patrno, že mnozí umírají ve
hříších, od nichž, jakož i od trestů za ně, zproštění
býti mohou. Duše zemřelých, jež jsou v nebi, to
nemohou býti, neboť »do nebe nepřijde nic neči
stého.: Duše do pekla odsouzených též ne, poněvadž
z pekla není vysvobození. Proto musí býti nějaké
třetí místo, na němž se jim tresty za hříchy odpouštějí.
Místo ono jest očistec.
Podobně učí i Nový Zákon. V podobenství o ho
spodáří, kterýž se svými služebníky kladl počet, činí
se zmínka o žaláři, do kteréhož nemilosrdný služeb
ník uvržen byl, »dokudž by až do posledního hale'ře
nezaplatitc (Mat. 18) Tento žalář nazývají sv. Ottově
očistcem. — Dále mluví Pán ježíš (Mat. 12, Bl.)
o hříchu, který ani na tomto, ani na onom světě ne
bude odpuštěn. Z těchto slov jest patrno, že některé
hříchy na onom světě přece ještě mohou býti od
puštěny, čili že jest místo, kde se po smrti některe'
hříchy odpouštějz', jelikož »nz'c neěz'ste'ho do nebe ne
vejde v<(Zjev. sv. jana 21, 27.)

So. Augustin praví: jedni trpí časné tresty pouze
v tomto životě, jiní po smrti, ještě jiní i zde i tam,
avšak na každý způsob ještě před přísným a posledním
soudem.
I rozum náš nám praví, že jest očistec, neboť učení
toto se dobře srovnává s vlastnostmi Božími. Někteří
lidé umírají prosti hříchu smrtelného, ale obtíženi
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mnohými malými hříchy; jíní zase s pokáním odklá
dají. ale na smrtelném lůžku se kajicně vyznají a činí
pokání. Srovnávalo by se to s milosrdenstvím Božím,
aby je Bůh na věky zavrhl? Ale spravedlnost jeho
zase nedovoluje, aby takto poskvrnění ihned do nebe
přišli. Proto jest jistě mimo nebe a peklo ještě třetí
místo, kde se spravedlnosti Boží za dost činí.

862. Které duše přicházejí do očistce?
Do očistce přicházejí duše těch, kteří sice v mzlosti
Boží umřelz', ale časných trestů za své hříchy ještě
nevytrpělz'.

V očistci zůstanou duše tak dlouho, pokud za hříchy
své časných trestů nevytrpěly, tedy pokud nejsou
úplně očištěny. Očištění toto děje se-utrpením.

863. Co trpí duše v očistci?
Duše v očistci trpí.

. nesmírnou bolest, protože vroucí jejich touha, patříti
na Boha, ještě se nesplnzla;
N . rozličné muky, htere'ž jim spravedlnost Boží přisoudila.
1. Prve' utrpení duší v očistci záleží vOtom, že jejich
touha, patřítz' na Boha, není vyplněna.
Dokavad duše je v těle, touží po spojení s tělem
a nerada od těla se odlučuje. jakmile však smrtí
musila se od něho odloučiti, touží po spojení s Bohem,
svým Stvořitelem. Ale tato její touha, má-li ještě
trpěti časné tresty, není vyplněna. A to jest pro ní
první, veliký trest. — Člověk pocestný, cestou a ve
drem znavený, má žízeň, touží po číši vody. A když
se mu jí nedostane, jest tato žízeň pro něho velikou
mukou. Vzpomeňme na Pána Ježíše na kříži Jen je
diným slovem projevil svoji bolest, když řekl: Žízním.
I duše, když se od těla oddělila, touží po Bohu, a
když tato její žízeň, čí touha není vyplněna, jest to
pro ni prvý, veliký trest. (Trest ztráty.)
2. Trpí z'jiné muhy, které jí spravedlnost Boží přz'
soudí/a. (Trest citu )
Pán ]ežíš nám nezjevil, v čem muky očistcové zá
ležejí & proto ani církev katolická neprohlásila za
článek víry, že by muky v očistci záležely v ohni._
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Mluví—liněkteří sv. Otcove' o ohni očistcovém, zmírňují
tento výraz slovem »jahýsic, čímž chtí říci, že to není
oheň hmotný, nýbrž nehmotný, t. j. vnitrná palčivá
bolest. Bolest tato však, dle mínění sv. Otců, pře
sahuje všecky bolesti světa. Sv. Cyril! ýemsalemshý
praví: »Kdyby se. všecky tohoto světa tresty, muky
a útrpnosti přirovnaly i k menšímu toliko trestu, kterýž
se tam v očistci nalézá, zdály by se býti potěšením.: ')
Tresty očistcové nejsou při všech stejně veliké a
stejně bolestné; doba a velikost jejich řídí se vinou
a tím, jak věřící na zemi duším v očistci pomáhají

dobrými skutky.
Duše tyto, ač veliké bolesti trpí, přece mají velikou
útěchu v tom, že jsou ve stavu milosti Boží a že mají
jistotu, že budou jednou jistě patřiti na Boha, a ko
nečně, že ostatní údové obcování svatých se za ně
přimlouvají.
Duše v očistci nazýváme dušičhami nebo-li dušemi
ubohými. Jsou jimi vskutku. Ze všeho, co měly zde
na zemi, nezbylo jim nic a nyní nemohou samy si
pomoci, nýbrž odkázány jsou jenom na trpělivé sná
šení veškerých muk očistcových a na naše modlitby,
dobré skutky, mši sv.. odpustky atd.

3864. Můžeme-liduším v očistci vjejich utrpení pomáhati?
Dušz'm z) oc'istci můžeme v jejich utrpení pomáhati,
protože jsme s nimi obcovám'm svatých spojeni.

Že duším v očistci můžeme pomáhati, vysvítá z písma
svatého: »Soate' a spasitelne' jest myšleni za mrtoe' se
modlili, by ode hříchů zproštěni bylic (II. Mach. 12, 46)
Učení toto spočívá na devátém článku víry. .,) Z učení
o obcování svatých vyplývá, že křesťan může druhému
dobrými skutky k spasení pomáhati a proto můžeme
i my jim pomáhati, aby tresty jejich v očistci zmír
něny byly.
Tak bylo vždycky v církvi sv. učeno a věřeno. již
so. Augustin3) vypravuje, že umírající matka jeho,

sv Moniha, takto k němu ajeho bratru na smrtelném
lůžku promluvila:

»Pochovejte tělo me', kde chcete, jen

') Epist. ad. sanct. August.

2) Srovn. ot. 713.
3) .Confess. lib. 9. cap. lí.
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za to vás prosím, abyste na mne pamatovali při oltáři
Páně.“
Duším v očistci pomáháme tím, že se za ně mo
dlíme, za ně mši sv. obětujeme a odpustky jim při
vlastňujeme.
Památka všech věrných dušiček. Návštěva hřbitovů.
Nábožné obcování zádušní mši svaté.
Š865. Jsme-li povinni, duším v očistci pomáhali?

Z křesťanské lásky k bližnímu jsme povinni, všem
duším v očistci pomáhat:, zvláště však svým rodičům,
příbuzným a dobrodincům.

Láska naše k bližnímu nesmí končiti jeho smrtí;
byt' bychom i byli tělesně rozděleni, víme, že zůstá
váme v duchovním spojení jak s církví trpící, tak
i vítěznou.
Kdo jest nám na světě nejblížší? Po Bohu zajisté
naši rodiče, příbuzní a dobrodinci. Proto jsme jim,
1 když duše jejich od těla se oddělila, povinni po
máhati. Láska i vděčnost nás k tomu vedou. I zde
platí slova Páně: »Cokolijste jednomu z nejmenších
prokázali, mně jste učinili.: (Mat. 25, 41.) a »Blalzo
slavení milosrdní, nebot' oni milosrdenství dojdou.:
866. Kdy přestane očistec docela?
Očistee přestane docela sozzdným anebo posledním
dnem, a pak bude jenom nebe a peklo.
Očistec přestane soudným dnem, neboť tehdy budou
všecky duše těch, kteří v milosti Boží zemřelí, očištěny
a dostane se jim odměny v nebi. To jest patrno ze
slov písma sv., které praví, že Pán ]ežíš vyřkne při
posledním soudu tento rozsudek: K těm, kteří budou
na pravici (spravedivým) řekne: »Pojd'te, požehnaní
Otce me'ko, a vládnete královstvím vám připraveným
od ustanovení světa.e< Potom řekne těm, kteří na levici
jeho budou: »Odejde'te ode mne, zlořečení, do ohně
věčně/zo,kterýž jest připraven d'áblu a andělům jelzo.a
(Mat 25.)
Z toho patrno, že mluví Pán Ježíšjen o dvou místech ;
proto bude od posledního soudu jen nebe a peklo.
Varujme se i všedního hříchu, máť on za následek
tresty časné, jež nás zde na zemi, anebo v očistci

— 811

_

stihnou. Nezapomínejme, že tresty očistcové jsou
mnohem větší než všecko utrpení pozemské. Modleme
se i za duše v očistci, vědouce, že si samy pomocí

nemohou!

3. O pekle
Přechod: Nejhroznějším místem pro člověka jest peklo.

867. Co jest peklo?
Pekla jest místo, kde zavržení

tresty věčne' trpí.
Zavržení jsou padlí andělé a ony duše lidí, které
pro hříchy své do pekla odsouzeny byly. Jsou zavr
žení od věčného patření na Boha a odsouzeni k věč—

ným trestům.
Místo, kde zavržení budou věčně trápení, nazývá se
peklem.
Kde se místo toto nalézá, nám Bůh nezjevil; sv.
Otcove' se domnívají, že to jest jakési místo podzemní.
V písmě sv. nazývá se peklo »jezerem hořícím a
smrtí druhou (Zjev. 21, 8.), zahynutím (Mat. 7, 13.)
a trápením věčným (Mat. 25, 46.), pekelným o/me'm
(Mat. 5, 22.) tem/zostmí zevnítřnímz', kde bude pláč a
skřzpění zubů (Mat. 8, 12.), místem muk (Luk. 16, 28.)
a plamenem almívým.a (2 Tess. ],
Nazývá se též »Ge/zemzaca to od samého Spasitele. Původně
se slovem tím označovalo údolí, jižně od ]erusaléma ležící,
na němž se pohanskému bohu Malec/lovíděti obětovaly. Socha,
představující Malec/za,byla ulita z kovu a měla podobu člověka,
s rozpjatýma rukama, avšak s hlavou býka. Když byla ohněm
rozžhavena, položil pohanský kněz na rámě její živé dítko,
které pak spadlo do břicha modly & zde bylo spáleno. Jaký
div, že údolí toto naplňovalo všechny národy lépe smýšlející
hrůzou a ošklivostí. Zbožný král Yoxz'ášodstranil tuto modlu
a kázal ono místo zasypati. Ježto však bylo zasypáno smetím
a věcmi vůbec nečistými, byl za příčinou odvrácení moru, zde
udržován stálý oheň, a proto se údolí toto 'Ge/zemta neboli
ohnivé údolí nebo misto hrůzy nazývalo. Udolím tímto si
představovali židé peklo a proto i Spasitel náš peklo nazval
Ge/zmnou.

Že peklo jest, dokazuje písmo sv. Starého i Nového
Zákona jakož i ústní podání.
Ve Starém Zákoně mluví _“70b0 »zemí bídy a te

mností, kdežto stín smrtí, a žádný rád, ale věčná hrůza
převládá . (Job. 10, 22)
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V Nove'm Za'koně praví výslovně Pán ježíš v podo
benství o bohatci a chudém Lazarovi: . . . »A zemřel
z'bokatec a polzřben jest v pekle. <<(Luk.

16, 22.) A při

posledním sondu řekne Pán Ježíš těm, kteří budou
na levici: »Odeja'ěte ode mne, zlořečení, do ohně věč
ne'lzo,kterýž jest připraven d'a'blu a andělům jeho. Nebot'

jsem lačněl, a nedali jste mz'jz'sti atd.a (Mat. 25, 41—46)

868. Kdo přijde do pekla?
Do pekla přzjde, kdo ve smrtelném hříchu umře.
»Kdo činí hřích, z d'a'bla jest,<< (I jan 3, 8.) t. j.

kdo se dopouští těžkého hříchu, rovná se ďáblu, jest
takořka jeho synem, dělá to, co ďábel dělal a proto
zasluhuje i to, čím ďábel byl potrestán. — Hříchem
smrtelným ztrácíme onoho svatebního šatu posvěcující
milosti, bez něhož hostiny v království nebeském se
súčastniti nemůžeme. — l—Iříchemsmrtelným stává se
člověk nepřítelem Boha a proto dobře dí sv. yan
(15, 6.): »fřestliže kdo ve mně nezůstane, vyvržen bude
ven jako ratolest z' use/me, a seberou jej, a uvrhnou
na oheň, a hoří.: Protož, kdo by byl poskvrněn třeba
jenom jediným těžkým hříchem a nečinil pokání,
uvržen bude do pekla.

869. Které jsou tresty zavržených?
Tresty zavrženýck jsou tyto .

. zavržení jsou vyloučeni na věky z patření na Boha,
. trpí nej/zroznějšt muky ohněm pekelným, neusta'le' vý
čztky svědomz a uzkost, nevýslovnou opuštěnost a zou
fa'nz',
00 . všecko to trpí věčně bez naděje na vykoupení neb ulevu;
neboť »krozne jest upadnoutí v ruce Bolza žive'lzo..

to.-,

(K žid. 10,31)
Ad 1. K zavrženým řekne Pán ježíš: »Odejděte ode
mne zlorečení, do ohně věčně/zo.a (Mat. 25, 41.) (Trest

ztráty.) Tím, že na věky jest vyloučen z patření na
Boha, jest zavrženým více trápen, než věčným ohněm.
Tohoto utrpení v plamenech pekelných za nic by
téměř sobě nepokládal, kdyby jen jeho touha po Bohu
byla upokojena. jak velikou bolest může veliká zima
způsobiti našemu tělu! A přece _- v čemji ném
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spočívá tato bolest, nežli v tom, že tělu potřebná
teplota se odnímá? Zavrženci však netoliko teploty
tělesné se nedostává, nýbrž odňato mu i nejvyšší
dobro,

pro jehož patření byl určen ——Bůh sám. Při

odsouzeni sdělí se nešťastníku tolik známosti o Bohu
a o nesmírné blaženosti, jež působí patřeni naň, že
pociťuje velikost ztráty své. jinak zajisté byl by po
doben slepci, jenž nikdy nespatřil světla denního, a
jenž tudíž málo pociťuje jeho nedostatek. Nyní však
jest podoben slepci, jenž jediný jen okamžik zřel nád
hernou krásu přírody, ale pak na věky zbaven byl
svého zraku. Než, toť slabé pouze přizovnání, jež ne
vystihuje pravé povahy věci!
Ad 2. V písmě sv. se nám líčí muky pekelné jakožto
věčné hoření v ohni (trest citu). A to ne snad proto,
jakoby toto pálení ohněm bylo v pekle bolestí nej—
větší, nýbrž proto, že tato bolest nám lidem zde na
zemi jest nejsrozumitelnější. již při líčení posledního
soudu nazval Spasitel peklo »o/zne'mvěčným, kterýž
připraven jest d'áblu a služební/kům jeho.: Bohatec
volá: »Mučz'm se v tomto plameni.: (Luk. 16, 24.)
U sv. Marka čteme, kterak Spasitel nás vybízí k nej
větším obětem, bychom nepropadli ohni pckelnému.

Praví: )A horšilo-li by tě ruka tvá, utni ji; le'pefjest
tobě, mrzáka, vjz'ti do života, nežli dvě ruce nzajz'cz'mu

jih do pekla v o/zen neu/tasitelný, kdežto červ jejich
neumírá, a oheň nekásne. A jestli no/zá tvá lzoršz'tě,
utni ji: le'pet'jest tobe' kul/zave'mu vjz'tz'do života ve'č
ne'/zo,nežli dve' noky majícímu uvrženu býti do pekla
v olzeň neu/zasz'telný, kdež červ jejich neumírá a oken
nebasne. Pákli oko tve' lzorši tebe, vylup je: lepeť jest
tobě jednookému vjz'ti do království Boží/zu. nežli
dve oči mojz'oz'muuvrženn býti do pekelně/io o/zně, kdež

červjejich neumírá, a oken nehtu-ne.: (Mar. 9, 42—41)
Dle učení sv. Otců jest oheň pekelný skutečný
oheň, avšak k mukám pro zavržené zvláště uzpůsobený,
tedy mnohem horší než oheň pozemský. — Sotva
vydržíme jediný prst v plamenu svíce jen několik
vteřin držeti, jak teprve bude těm, kteří zevně i uvnitř,
na celém těle a na věky věkův budou hořetiř! —
Mimo to budou trpěti zavržení neustálé výčitky
svědomí a úzkost. Pán ježíš to naznačuje slovy, že
') Dr. Ant. Podlaha, p. 619.
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zavržení uvrženi budou v oheň neuhasitelný, kdežto
»červ jejich neumírá—r. (Mar. 9, 47.) Slovem »červa
rozumí Spasitel »výčztký svědomí.:
.Zavrženi poznají jasně ony četné milosti, jež jim Bůh pro
půjčil, aby spasení byli a jichž oni neužili; poznají, že vlastní
vinou do pekla přišli. Přesvědčí se, že Bůh jiným méně mi
losti popřál a že přece spasení došli. Vše to jim svědomí
stále bude vyčítati a tyto výčitky budou pro ně velikou trýzní.

Zavržení budou trpěti nevýslovnou opuštěnost a zou
fa'ní, t. j. poznají, že nikdo s nimi bolest jejich nesdílí
nikdo s nimi nemá soustrasti a že nemají naděje, že
jim kdy bude uleveno.
Jsou pak v pekle ještě jiné muky, neboť rozličné hříchy
vyžadují i rozličných trestů. Pyšný bude trápen hrozně trapným
pokořením, lakomý nenasytnou, neukojitelnou žízní po majetku
(Viz prosbu bohatcovu v pekle). Zvláště však příhodným zdá
se býti oheň k pokutování hříchů nečistoty a smilstva.

Ad 3. Zavržení všecko to trpí věčně, t. j. tresty
v pekle nikdy nepřestanou. To jest právě to nejhorší,
co peklo peklem činí. Po uplynutí millionů let bude
to právě tak, jakoby teprve do pekla byli bývali uvr
ženi a bolest jejich bude právě tak veliká,jako na po
čátku. jak pravdiva jsou slova: :Hrozne' jest upadnoutz'
v ruce Boka živé/zo.: (Žid. 10, 31.)

870. Odkud vime, že peklo trvá věčně?
Že peklo trva' věčně, víme:
[\Db—l

z jasných výroků _?ežz'šeKrista a apoštolův;
.z ustavičně/zo učení církve.
Ad 1. Pán Ježíš to jasně, t. j. tak, že tomu každý
rozuměti může, dokazuje. Podobně též svědčí sv. apo
štolové. Pán ]ežíš praví: »Odejděte odemne, zlořečení,
do ohně věčně/zo,kterýž jest připraven d'a'blu a andělům
jeko/< (Mat. 25, 41.)
Svatý Pavel: »Kteříž neznají Boha, a kteříž nepo
slouchajíevangelz'um Fa'na našeho, 7ežíše Krista, kteříž
pokuty věčně trpěti budou v zakynutí ode tváří Páněx
(II. Thess. 1, 8. 9.)
Ad 2. Církev katolická tak vždycky učila, a proto
učení, že tresty v pekle budou věčné, jest článkem
sv. víry naší. »Kteřz' zle' činili, vejdou do věčné/zookně.:

(Vyznání víry sv. Athanáše.)
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*87I. Budou-Ii zavržení stejně trpěti?
Zavržení 1zebudou stejně trpěti, trápení jejich bude
tím větší, čím tíže a čím. častěji

více milostí zneužil.

kdo zhřes'z'l a čím

Zavržení jsou sice všickni vyloučeni od patření na
Boha a všickni trpí nejhroznější muky ohněm pekel
ným (ot. 869),vavšak tyto tresty nejsou pro každého
stejně velí/ee'. Cím kdo častěji a tíže hřešil, a čím více

milostí zneužil, tím více bude trestán. Písmo svaté to
dokazuje těmito slovy: »Syu zajiste' člověka přijde
v slávě Otce sve'ho s anděly svými: a tehdáž odplutí
jednomu každťmu podle skutků jeho.: (Mat. 16, 27.)
Avšak to nás nemůže naplňovati útěchou, neboť,
kdyby nám byl přisouzen sebe menší trest v pekle,
vězme, že nás činí na věky nešťastné.
3872. K čemu nás má nabádati uvažování muk pekelných?

Uvažováuí muk pekeluých ma' uás uabádati k tomu.
1.

bychom vůbec každe'ho hříchu, zvláště pak 'každe'ho
hříchu těžke'ho se varovali;
(\) . bychom z'a spáchaue'
hříchy pokání čz'uz'lia používali
Boží shovz'vavostz'a slitovuostz',by uásjeduou neztrestala
Boží spravedlnost.

Každý hřích může poznenáhla do pekla vésti, avšak
těžký hřích tam uvrhuje duši jistě. Uvážíme-li oprav—
dově ony tresty, jež duše v pekle trpěti musí, zda se
nemáme snažiti, bychom se každého, zvláště těžkého
hříchu varovali? „Poznáváme z toho, že hřích jest
největší zlo, jež na světě člověka stihnouti může.
(Ot 755.)
Kdyby těžce nemocný dověděl se o jistém léku,
který mu bývalé zdraví vrátí, zdaž'by si jej všemožně

nehleděl zjednati ? Vzpomeňme na Naamaua. A lékem
pro duši, která těžce zhřešila, jest pokání, jež můžeme
jen v životě pozemském konati. Proto, majíce na mysli
tresty pekelné, konejme horlivě skutky pokání! David,
sv. .Maří Magda/ena, sv. Petr atd
Bůh chce, aby všlckni lidé spasení byli (ot. 517)
a proto uděluje též každému člověku potřebné k tomu
milosti »Nechcz'smrti hříšníkovy, ale aby se obrátil
a pokání činila (Ezech'. 33, II.) Naší povinností jest,
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abychom tuto milost ochotně přijímali a s ní věrně
spolupůsobili (ot. 518.). Nespoléhejme se na Boží sho—
vívavost a slitovnost, vědouce, že smrt jest jistá, ale
hodina smrti nejista. A na nás jen závisl, pro co se
rozhodneme zde na světě: bud' pro život ctnostný
(pro nebe), anebo hříšný (pro peklo). Ježto pak má
za následek věčné zavržení v pekle, hřích smrtelný,
varujme se ho. Raději zemříti, než hřešiti!

4. O nebi.
Přechod: Čtvrtá z posledních věcí člověka jest nebe. Slovem
nebe rozumí se též vzdušná prostora, jež se nad oblaky na
lézá čili obloha. Zde však slovem tím vyrozumíváme mz'sto
věčně blaženosti.

873. Co jest nebe?
Nebe jest místo, kde ande'le' a svatí věčně blaženosti
požívají.
Pán Ježíš praví: » V domě Otce me'ltojsou přz'bytkove'

mnozí. Kdyby nebylo tak, byl byc/z pověděl vám; nebo!
jdu, abych va'm připravil mz'sto. Ale když odejdu, a
připravím va'm místo: zase přijdu, a vezmu vás k sobě
samému, abyste, kde jsem já, i vy bylin (Jan 14,2, B.)
Písmo sv. nebe nazývá je též »lůnem Abrahamovým
(Luk. 16, 22), »ra'jemc (Luk. 23, 43.), »domem Otce
nebeské/zac. (Jan 14, Z.)

Nebe je místo nesmírné, nevýslovné radosti. Svatý
Petr byl jako u vytržení, vida jen malý odlesk slávy
a radosti věčné na hoře Tábor, a nechtěl ani již s hory
dolů jíti, vida Pána proměněného a slávou nebeskou
ozářeného A svatý Pavel, kterýž v duchu jen něco
málo nebeské radosti okusil, vyznal, že takovou bla
ženost Bůh v nebi vyvoleným svým připravil, jake'
»oko nevz'dalo, am'ž uc/zo slýclzalo, autě na srdce lidske'
vstoupilo.: (1 Kor. 2, 9.)
Víru v nebe vyznáváme slovy: »Věřz'm v život
věčný.: ')

. Kdo přůde do nebe?
Do nebe přijde, kdo v milosti Boží umřel a za křídly,

které snad spáchal, dosti učinil.
') Srovn. ot. 247.

—817—
Kdo tresty za hříchy zde na zemi, anebo v očistci
si vytrpěl, přijde do nebe. Do nebe se nedostane nic
nečistého »Blákoslávení čistě/to srdce, nebot“onz' Boha
viděti budou.: (Mat. 5, B.)
Ty, kteří do nebe přijdou, nazýváme vyvolene'neboli
blahoslavené.

875. Které jsou radosti vyvolených v nebi?
Radosti vyvolených v nebi jsou tyto .
|...

.

9m

Vyvolenípatří na Boha tváří v tvář, milují a požívají
ho po celou věčnost;
jsou na vždy zproštění každé/zo i sebe mensi/zo zlá,
mají na věky všecko dobré na těle i na duši, neboť
»ánz' oko nevzdalo, ani ucho neslýrlzalo, ánz na srdce
lidske' nevstoupilo, co připravil Bůh těm, kteříž jej mi
lují.: (Kor. 2, 9

Ad 1. Vyvolení patří na Boha tváří v tvář, t.j. po
znávají ho mnohem lépe, nežli poznáváme zde na
zemi. Slovy »tvár'z' v tvář: nechceme říci, že vyvolení
patřiti budou Bohu v tvář okem tělesným. jako my
lidem jeden druhému do tváře se díváme. Neboť víme,
že jest Bůh pouhý duch. Proto jej nemůžeme těles
ným zrakem spatřiti, nýbrž on může jen duší spatřen
nebo rozumem poznán býti. Pravíme-li tedy, že duše
patří na Boha, chceme tím říci,že duše poznává Boka.
Pokud jsme na světě, nepatříme na Boha tváří v tvář,t. j.
poznáváme Pána Boha jen nepřímo, ze zjevení, jakož i ze
světa stvořeného.]inak však bude v nebi.Tam nebudeme
jej poznávati skrze věci stvořené a zjevení, nýbrž tam
jej poznáme bezprostředně, jaký skutečně jest. Proto
dobře dí svatý Pavel: »Nynz' vidzme skrze zrcadlo
v podobenství, ale tehdáž tvář; v tvář, nynz poznávám
z cástky, ale tehdáž poznám, jakož i poznán jsem. <
(1 Kor. 13,12.)
A kdo pozná Pána Boha, jakým skutečně jest, ten
si jej musí zamilovati.
Vyvolení budou Boha požívati po celou věčnost, t.j.
budou v něm míti své zalíbení jakožto nejvyšším
dobru a budou nevýslovně šťastni
Radost, která spočívá v patření na Boha, má za
následek též nejužší spojení s Bohem. Bůh totiž onu
duši, kterou za hodnu uznal, aby na ně:.o patřila, jej
P. Davidka: Methodický výklad nového katechismu.
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milovala a požívala, přivine na své srdce jako otec
dobré Gítč, takže sice lidskou duší zůstane. ale zcela
zvláštním způsobem mu bude podobna a v božské při
rozenosti bude jaksi podíl bráti.
Bohoslovci snaží se následujícím příkladem toto po
divuhodné spojení osvětliti: »Hodíme—likus železa do
ohně, ztratí brzy svoji temnou barvu, rozžhaví se
a stane se červeným jako oheň; bere tak podíl na
přirozenosti ohně, aniž by svoji vlastní podstatnou při
rozenost železa ztratilo. Rozžhavené železo zůstane že
lezem. Něco podobného děje se s duší, která patří na
Boha: Spojuje se s Bohem a jest jím proniknuta, září
pro jeho zář, stává se krásnou pro jeho krásu, čistou
jeho čistotou, blaženou pro jeho neskončenou blaže
nost, dokonalou pro jeho dokonalost, aniž _by svoji
původní přirozenost a osobní samostatnost ztratila.:
Radosti, jež z patření na Boha duše má, nedají se
zde vypsati, ani vyjádřiti, ježto nemohou býti rozumem
lidským pochopeny.
»jen něco málo ze svrchovaných božských věcí po
znávati,< dí Aristoteles, )přináší duchu svrchovanou
slast na zemix »Mysl spojená s myslí božskou bývá
naplněna nevýslovnou radostí,: praví Cicero.
Ad 2. V patřenz' tedy na Boha, v milování a poží
va'nz'jeho, záleží vlastně podstatná blaženost v nebi.
A kdo takto blažen bude v Bohu, nepocítí nikdy
ni nejmenšz/zo zla. Proto praví Písmo svaté: »A setře
Bůh všelzleon slzu s očí jejich (vyvolených), a smrtz
už nebude, anz kví'lenz, ani křiku, ani bblestz už ne
bude, nebo první věci pominnly. : (Zjev. 21, 4.)
Ad 3. Vyvolení budou míti všecko dobré na tele
z na dns'z, t. j. tělo se svými smysly a duše se svými
schopnostmi se promění, a člověk bude žíti nebeský
život; každý smysl proměněného těla a každá schopnost
proměněné duše bude požívati zvláštních radostí.
A radostí těchto budou požívati vyvolení n přítom
nosti andělů a svatých, nejblalzoslavene'jšz' Rodz'čky Boží,
Panny Marie, sve'lzo patrona a j. _*7iclz
společnost bude

jen jich radost zvyšovatz'.
Této nebeské blaženosti budou vyvolení požívati
na věky, neboť Písmo sv. nazývá nebe »žz'votem ve'č
ným: (Jan 6, 40.), »věčnou blaženosti (jan 16, 22.) atd.
Blaženosti nebeské budou požívati všickni vyvolení,
ale nikoli v stejné míře!
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*876. Budou-Ii vyvolení poživati stejné miry blaženosti?
Vyvolení -1zebudou požívali stejne' míry blaženosti .
kdo více dobre'ho vykonal, obdrží také větší odměnu.

Kdo žil zbožněji, kdo více ctnostmi byl ozdoben a
více dobrých skutků vykonal, bude požívati větší bla—
ženosti. Písmo sv. praví: :Kdo skoupě rozsíva'. skoupě
' žítz' bude, a kdo rozsíva' v požehnání, z požehna'ní
i žití bude.: (II. Kor. 9, 6.) A jinde: »Každý vezme
odplatu dle své práce.< (I. Kor. 3, S.) Slovy: » Vdomě
Otce me'ho jsou příbytkove' mnozí: (jan 14, 2.), chtěl
Božský Mistr dle svate'ho Tomášeasvate'ho Augustina
poukázati na rozdílný stupeň blaženosti v nebi.
Podobenství o dělnících na viníci tomuto učeníne
odporuje, neboť ti, kteří poslední na vinici přišli a
přece stejnou mzdu vzali s těmi, kdo již od rána pra
covali, mohli krátkost práce nahraditi větší pílí. Smysl

podobenství tedy jest, že Bůh nehledí k tomu, jak
dlouho mu (Bohu) kdo sloužil, nýbrž jak horlivěr to
činil.

A nebudou snad svatí sobě záviděti? Zde na zemi
tak často ten, kdo má méně, závidí tomu, kdo
má více.
Z rozdílnosti odměny nemůže však u svatých vznik—
nouti zármutek nebo závist, poněvadž všickni jasně
poznají, že každý z nich tolik blaženosti požívá, kolik
zasloužil, a jsou tudíž spokojeni; dále jsou též co
nejúžeji spolu a s Bohem spojeni a chtějí jenom to,
co Bůh chce.
ŠĚ877. K čemu nás má nabádati uvažování radosti nebeských?

Uvažova'ní radostí nebeskýchma' nás nabádatí k tofnn :
1.

bychom statků pozemských přílz'š necenz'li a jen po ve'č'
ných dychtílz';
2. bychom v boji proti hříchu věrně vytrvali,—

3. bychom všecka utrpení trpělivě snášelz',jelikož »utrpení

tohoto času_nejsou rovná budoucí sla've',ktera'ž se zjeví
na nás.: (Rím. 8, 18

Statků pozemských máme užívati toliko jako pro
středků ku získání statků věčných. Nemohou zajisté
nikoho učiniti úplně šťastným a proto nemáme jich
nade všecko ceniti. Při smrti je zde všechny zane
52*
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cháme. Proto nás napomíná Písmo sv.: »Neskládejto
sobě pokladů na zemi, kdežto rez a mol kazz', a kdež
zloději vykopávajz'a kradou: ale skládejte soběpoklady
v nebi. kdežto ani rez ani mol nekazí. a kdež zloději
neoykopávajz' anz' kradozm (Mat. 6, 19. 20.)
Vzpomeneme-li, že jsme zde na světě jen jako pout—

níci a že zde nemáme trvalých sídel, a uvážíme-li ony
nesmírné radosti, jež Bůh připravil těm, kteří jej mi
lují, ——zdaž bude

možno, abychom

se tak zapome—

nuli, že bychom je zaprodávali za okamžitou rozkoš
hříchu? Proto budiž heslem života našeho: >Radějz'
umřítz', než lzřešz'tz'!

Matka Mae/zabejska' a synové její sílili se ve svém utrpení
pohledem k nebi. Sv. Štěpán snášel radostně bolestnou smrt
kamenování, poněvadž pohlédaje v mukách k nebesům, »viděl
je
otevřená
stojícího
na byl
pravici
— Kd ž
mučeník
Božía Šležíše
yen/oficiu
ku smrti
veden,Boží.“
povzbuzovala.
jej matka jeho slovy: »Synu můj, buď pamětliv života věč
néhoh — Podobně so. mučeniee Felicitas sedm synů svých,
kteří též k smrti mučenické vedeni byli, napomínala slovy:
»Patřte k nebi, tam vás očekává Ježíš Kristus se svými
svatými. Bojujte zmužile pro duše své a setrvejte věrně \; lásce
Kristově.: A synové stali se mučeníky. —- Podobně tisíce
jiných.

Buďme také spokojeni v povolání, jež jsme si vyvolili.
Ať nás stihnou jakákoli utrpení, vzpomínka, »že utrpení
tohoto času nejsou rovná budoucí slávě, kteráž se zjeví
na nás.: nás jistě posílí, abychom je trpělivě, bez
reptání snášeli.
A k tomu Bůh dej nám sílu a milost svou!
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Vysvětl : i.

Cvičení nových písní nelze odkládati až do třídy páté,
látka musí býti ukončena třídou čtvrtou

Látka čtyřdílná jeví se pak takto:
1. látka třídy první jest jakýsi celeček smýšlení ná
boženského Obsahuje tedy píseň k Pánu Ježíši, k Panně
Marii, k andělu strážnému, za duše zemřelých a hymnu za
panovníka.
2. Látka třídy dřulze' dělá celek jednoho dne školního
a jedné nedělní bohoslužby Obsahuje tedy píseň ranní
(před školou), večerní (po škole), pak píscň před kázáním
a po kázání a celou píseň mešní »Hospodine všemohoucí.:
3. Látka třídy třetí jest celek běžných písní roku
církevního od adventu až do Božího Těla. K tomu přidány
jsou na počátku školního roku dvě písně k Panně Marii a
píseň ke sv. Václavu; na konec roku píseň »Přijď k nám:
a »Bože, vroucněx.
4. Látka třídy čtvrtě doplňuje řadu písní. mešních,
k požehnání a k Panně Marii, obsahuje dále píseň k Pánu
Ježíši, k sv._janu, žalm 69. a hymnu církevní.
5. Látka třídy 5., 6., 7. a 8. obsahuje opakování písní
z let předešlých dle potřeb běžícího roku školního a cír
kevního.
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Přídavek.
Modlitby.
]. Znamení svatého kříže.
Ve jménu
(Odpustky

Otce z' Syna z' Ducha svate'ho. Amen.
50 dní pokaždé—.)

2. Modlitba Páně.

Otče náš, jenž jsi na nebesích! — -Posvět' se jméno
tve'; — přz'jd' království tvc'; — bud' vůle tva', jako v nebi,
tak z' na zemi, — chle'b náš vezdejší dej nám dnes, —
a odpusť na'm naše vzný. jakož i my odpouštíme našzm
vinnz'kům, a neuvod' na's—v pokušení; — ale žbav nás od
zle'ho. — Amen.

3. Pozdraveni andělské.

Zdrávas, Maria, — milosti plna', — Pa'n s tebou, --—
požehnana' tý mezi ženami, — a požehnaný plod života tze',ho
Ýežíš. — Svata' María, — matko Boží, — pros za nás
hříšne', —-nyní i v hodinu smrti naší. — Amen.
4. Apoštolské vyznání víry.
Ve'řínz-v Boha,

Otce všemohoucího,

Stvořitele

nebe

izemě. — I v ?ežíše Krista. Syna jeho jedíne'ho, Pa'na
'našeho, —jenž se počal z Ducha svatého, narodil se 2 Marie
Panny, trpěl pod pontským Pilátem, ukřižován, umřel
z' pohřben jest, — sstoupil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých, — vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha,
Otce všemohoucího; — odtud příjde soudit živých i mrtvých .——
Věřím v Ducha svatého ; — svatou církev obecnou, svatých
obcování; — odpuštění hříchů; — těla vzkříšení," — život
věčný. Amen.
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5. Ke cti a chvále nejsvětější Trojice Boži.

Sláva Otci i Synu i Duchu svate'mu, jakož byla na
počátku, i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.
6. Anděl Páně.
(Odpustky 100 dní pokaždé, když se při zvonění modlíme
>Aua'ělPáně: i se třemi zdrávasv kleče [v sobotu večer, v neděli
a v době velikonoční

stoje]. ——
Místo »Anděl Pánčc má se však

v době velikonoční modlili, kdo umí, »Reg—iuacoeli: nebo »Raduj se
nebes královna-. K získání odpustků nepožadují se příslušné veršíky
a modlitba.)

1. Anděl Páně zvěstoval Panně Marii, a ona počala
z Ducha svatého. Zdrávas, Alarm,.
2 ] řekla Maria. Aj, já dívka Paně, stanz'z' mi se
podle slova toe'ho. Zdrávas, Maria,.
3. A Slovo tělem učiněno jest a přebyvalo mezi námi.

Zdrávas, Mana,.

V. Oroduj za nás, svatá Boží rodiěko.
B:. Abychom hodni učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:
Milost svou, prosíme, Pane, mě v mysli naše vlíti,
bychom, kteříjsme andělem zvěstujícím vtělení Krista, Syna
tve'ho, _boznali, skrze umučení jeho a kříž k slávě vzkříšení
přivedeni byli. Skrze te'hož Krista, Pána našeho. Amen.
(Večer se přidává za duše v očistcíz)

Otče náš. Zdrávas, Maria.
Odpočinutí věěne' dejž jim, o' Pane.
R. A světlo věcne' at'jzm svíítz
W. Ať odpocívají v pokoji.
R. Amen.
dní odpustků jednou za den, modlíme-li se tyto veršíky
třikrát (200
za den.)

7. Modlitba ranni.

Ve jrne'nu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Boze
muj! V nejhlubší uctivosti se tobě klaním. Věřím v tebe,
protožejsi nekonečněpravdomluvny,' doufám v tebe,protozejsz
všemohoucí, nekonečně dobrotzvý a milosrdny; miluji tě nade
všecko, protože jsi nekonečně dokonaly a lásky nejhodnějs'z.
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Děkuji tobě za všecka dobrodiní, která jsi mně kdy prokázal,
a zvláště za to, že jsi mne i te'tonoci lak milostivě opatroval.
Cokoli dnes budu mysliti a mluviti, cokoli činiti a trpěti,
at“ se děje ke cti a chvále tve'. Proto spojuji to všechno
s úmyslem a zásluhami 7ežíše Krista. Marie Panny a všech
svatých a za oběť ti to přináším Take' snažně si žádám,
získati všecky odpustky, ktere' svými modlitbami a dobrými
skutky dnes získati mohu.
Činím take' předsevzetí, každého. zvláště sve'ho obvyklého
hříchu, bedlivě se varovati. Dej mi, o' Bože, milost svou, bych
toto předsevzetí svědomitě vyplnil!
»Sladkě srdce me'ho ?ežíše, dej, abych tě víc a více
miloval./<

(Odpustky 300 dní pokaždé)

»Sladke' srdce Marie

Panny,

budiž mou spásou/w

(Odpustky 300 dní pokaždé.)

Svatý anděle strážce, svatý patrone můj a všichni svatí
— Zdrávas,

a světice Boží, orodujte za mne! Otče náš

xWaria. ——Věřím v Boha. — Sláva

Otci.

8 Modlitba večerní.

Vejménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Pane
můj a Bože můj! Klaním se tobě a děkuji ti za všecka
dobrodiní, která jsi mně take' dnes na těle i na duši prokázal.

Zdali jsem jich však také dobřepoužil? A zdali jsem
přikázání tvá zachoval .) Pomoz mi, bych o tom svědomí sve'
dobře zpytoval.
(Zpytui svědomí své!)

.

Bože můj! Těchto a všech svých hříchů srdečně lituji,
protože jsem pro ně spravedlivěho trestu zasloužil. Zelím jich
proto, že jsem tebe, svého nejlepšího otce, nejvyšší a lásky
nejhodnější dobro, urazil
im'm opravdově předsevzetí,
s milosti tvou život svůj polepšiti, blízke'příležitosti ke hříchu
se varovati a nikdy už nehřešiti. V ruce mě, o' Bože, poroučím
tělo sve' iduši svou; toběporoučím te'z'svoje rodiče, příbuzné
a dobrodince, žive' z' mrtvě.
Navštiv. o'Pane, milostivě příbytek tento a všecky úklady
nepřítele daleko od _něho. odvrat'; nechat v něm přebývají
svatí anděle' tvoji. by nás ostříhali' v pokoji, a požehnání tve'
budiž nad námi vždycky. Skrze Krista, Pána našeho. Amen.
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»O Maria beze hříchu počata', oroduj za nás, kteří se
k tobě utíkáme/
(100 dní odpustků jednou za den.)

_7ez'íšz',María, ?osefe! Vám darují srdce sve' í duší
svou. — ?ežíší, María, řosefe! Stůjte při mně v boji posle
dním! — fřežíší, María, ?osefe! Ke'ž duše má v pokoji
s vámi odejde! Amen.
(Odpustky 300 dní, kdykoli sc všecky tyto prosb pomodlíme;
odpustky 100 dní, pomodlíme--li se toliko jednu z nich.;

9. Modlitba k andělu strážci.

Anděle Boží. strážce můj!
Rač vždycky být ochránce můj,
Mne vždycky r'íd' a napravu/',
Ke všemu dobre'mu mne vzbuzuj!
Ctnostem svatým mne vyučuj,
Ať jsem tak žz'v, jak chce Bůh můj,
Tělo, svět dábla přemáhám,

Na tvá vnuknutí pozor dávám

A v tom svate'm obcování
. At' setrvám. do .skona'ní,

Po smrtí pak v nebi věčně
Chválím Boha ustavičně. Amen.
10. K pozdvihováni.

Pozdraveno budiž, prave' tělo 7ežíše Krista, které za
mne na kříži obětována bylo! V nejhlubší pokoře klaním

se tobě

_7ežz'ší, tobě jsem živ!
_7'ežíši, tobě umírám!

?ežzíší, tvůj jsem živý imrtvy! Amen.
Pozdravena budiž předrahá krví _*7ežíšeKrista, která
za mne na kříží vylíta byla! V nejhlubší pokoře kláním
se tobě.

_“7ežíší,smíluj se nade mnou!
_7ežís'í, slz'tuj se nade mnou!
?ežzíšz', odpust mz' hříchy me'l Amen.

11. Ve čtvrtek na památku smrtélny'ch úzkosti Pána Ježíše.
1. Otče, chceš-lí, přenes kalich tento ode mne; avšak
ne má vůle, ale tvá bud' — Otče náš
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2. Smutna't' jest duše ma' až k smrti. -— Otče náš.

3.1 učiněnjest pot jeho jako krůpěje krve tekoucí na

zemi. — Otče nás

V. Sveho vlastního Syna Bůh neušetřil.
R. Ale za nás za všecky vydal jej.

Modleme se:
Shlédni, prosíme tě, o' Pane, na tuto čeled' svou, za
kterouž Pa'n na'š, Yežíš Kristus, neváhal v ruce hříšníků se
vydati a muky kříže podstoupiti. Který s tebou živ jest a
kraluje na věky věkův. Amen.
12. V pátek na památku smrti Páně na kříži.

1. Od šeste' pak hodiny stala se tma po vší zemi až
do hodiny deva'te'. — Otče náš.

Aokolo hodiny deva'te' zvolal Yežíš hlasem velikým,
řka. 2Bože muj, Bože můj! Proč jsi mne opustil) -—
Otče náš.

3. _“7ežlšpak
duši. — Otče náš.

opět zvolav hlasem

velikým, vypustil

Ý. Kristus učiněn jest za nás poslušným až k smrti.

.R'. A to k smrti kříže..

Modleme se:
Pane _?ežíši Kriste, kterýž jsi pro vykoupení světa na
potupně dřevo kříže vystoupiti a svou pi'edrahou krev na
odpuštění hříchu našich prolití ra'čil, pokorně tě p_rosz',mebys
nam po smrti naší do nebes bra'ny radostně vejz'ti dal. fřenž
jsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.
13. Modlitba před vyučováním.

Přijd; svatý Duše! Naplh srdce svých věřících a zapal
v nich oheň la'sky sve'.

OBože, který jsi srdce věřících Duchem svatým osvítil
a poučil, dejž na'm, abychom v témž Duchu pra'vě smýšleli

a z jeho útěchy vždycky se radovali. Skrže Krista, Pana
našeho. Amen.

Otče náš. Zdrávas; Maria.
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14. Modlitba po vyučováni.

Bože, jehož milosrdenství nekonečně a jehož dobrota
nesmírná jest, děkujeme tobě za všecko poučení, ktereho se
nam nyní dostalo milostí tvou. Neda/Dust;prosime, abychom
na pravdy svate' víry zapomínali, ale dej. bychom podle nich
věrně živi byli a odplaty věčne'dosáhli. Skrze Krista Pána
našeho. Amen.
Otče náš. Zdrávas, Maria.
15. Modlitba před jidlem.

Oči všech doufají v tebe. Hospodine, a ty jim dáváš
pokrm v čas příhodný; otvz'ráš ruku svou a naplňujes' vše—
tike'ho živočicha požehnáním.

Sláva Otci.
Pane, smí/uj se nad námi. Kriste, smilu; se nad námi,
Pane, smituj se nad námi.
Otče náš. Zdrávas, Maria.
Požehnej, Hospodine, nás i těchto darů svých, kterých
ze štědrotý tve'požívati budeme. Skrze Krista, Pána našeho.
Amen.

16. Modlitba po jídle.

Děkujeme tobe', všemohoucí Bože, za všecka dobrodiní
tvá. _“řenžjsi živ a kraluješ na věky věkův. Amen.

Sláva Otci.

Pane, smzluj. se nad námz Krzste, smí/uj se nad námi.
Pane, smituj se nad námi.
Otče náš. Zdrávas, Maria.
Račiž životem věčným odplatitz', Hospodine, všem, kteříž
nám dobře činí pro jme'no tve'. Amen.
(Odpustky 50 dní dvakrát za den.)

17. Vzbuzeni tři božských ctností.
(Odpustky 7 let a 7 kvadragen pokaždé. Odpustky tyto nejsou
vázány na určitá slova.)

Vzbuzení víry.
Věřím v tebe, pravý, ve třech osobách jediný Bože,
Otče, Synu a Duše svatý, jenž jsi vsecko stvořil, všecko
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zachováváš a spravuješ ,' jenž dobre' odměnuješ a zle' tresceš.
Věřím, že Syn Boží se vtělzl, aby nás vykoupil, a že Duch
svatý svou milostí nás posz'ěcuje. Věřím, že duše naše ne
smrtelná, milost pak Boží nám k spasení nevyhnutelně po—
třebná jest. Věřím a vyznávám všecko, čemu ýežíš Kristus
učil, co svatí apoštole' kázali a čemu svatá římská katolická
církev věřiti velí Tomu všemu věřím, protože jsi, o' Bože,
věčná a neskonalá pravda a moudrost, kteréž nelze, aby okla
mala, aniž lze, aby byla oklamána. Bože, rozmnož víru mou!

Vzbuzenínaděe.
Doufám a důvěřuji se v tvou, o' Bože! svrchovanou
dobrotu a v tve' milosrdenství, že mi pro nesmírně zásluhy
sve'ho jedine'ho Syna, _“7ežíšeKrista, udělíš, abych za živa
hříchy sve'poznal, dokonale jich litoval, a že mi je odpustíš,
po smrti pak že mi ráčíš spasení věčněda'ti a popřáti, abych na
tebetvářív tva'řpatřil, tebe miloval a s tebou se věčněradoval;
mám naději, že mi také dáš, čím bych toho dosáhl. Doufám
to od tebe, protože jsi to slíbil, jenž jsi všemohoucí, věrný,
svrchovaně dobrotivý a milosrdný. Bože, posilní naději mou!

Vzbbzení lásky.
Bože můj! Miluji tebe z cele'ho srdce sve'ho nade všecko,

protože jsi nejlepší dobre', že jsi svrchované dokonalý a vši
la'sky hoden; i proto tě miluji, že jsi ke mně a ke všemu
stvoření svrchovaně dobrotivý. Žádám toho srdečně, abych tě
tak dokonale miloval, jako tě tvoji věrní “služebníci milují
a milovali, s jz'chžto láskou spojují svou nedokonalou lásku,—
tu ve mně, o' Bože, vždy víc a více rozněcuj. — Yežto si
tedy upřímně žádám, abych tě srdečně a vroucně miloval,
a se opravdově snažím, abych toho dokázal, bolestně toho
želz'm a lituji, že jsem tebe, své nejlepší dobro, sve'ho Stvo
řitele, Vykupitele a Posvětitele rozhněval; želím toho srdečně,
že jsem tebe, Otce sve'ho nejlaskavějšího, sve'ho všemohoucího
Pa'na a spravedlivého soudce urazil. Opravdu míním všech
hříchů. i všech zlých příležitostí se varovati, předešlých ne
pravostí vždy víc a více litovati, ošklivost hříchu _častěji
rozjímati a nikdy více ničehož proti tve' nejsvětější vůli se
nedopouštěti. Přijmiž mne opět za syna sve'ho, a dej mi
milost, abych splnil, co jsem si umínil. Za to tě žádám skrze
neskonale' zásluhy tve'ho božského Syna, Pána a Spasitele
našeho, _*řežíšeKrista. Amen.
'
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18. Vzbuzeni dobrého úmyslu.

Bože můj! K větší cti a chvále tve' obětují tobě všecky
své myšlenky. slova iskutky; obětují je tobě ve spojení
s úmyslem a zásluhami ý'ežzšeKrista, jeho nejsvětější matky
Marie a všech milých svatých. Amen.
19. Vzbuzeni lítosti.

Bože můj! Mám v ošklivosti všecky hříchy své a žádám
si upřímně, bych sejich byl nikdy nedopustil. Vím, jak jsem
se trestuhodným stal, .ajak jsem i nebe ztratil a peklo za
sloužil. Proto lz'tuji všech hříchů svých a na vždycky se jich
odříkám. _“7eštěvíce však jich proto litují, že jsem tak ne
vděčně více miloval tvory nežli tebe, sve'ho Stvořitele a nej
lepšího Otce, nejvyšší a lásky nejhodnější dobro, a že jsem
tvoji nekonečnou velebnost tak těžce urazil. iním opravdově
předsevzetí, život svůj polepšiti, všech hříchů jakož i blízkých
příležitostí ke hříchu bedlivě se varovati a tobě od této chvíle
věrněji sloužiti. O Bože, dej mi milost k vyplnění me'ho
předsevzetí! Amen.
20. Tajemstvi sv. růžence.
Úvod.
Věřím v Boha . . . Otče náš.

..

. Který v nás víru rozmnožiti račiž.
. Který v nás naději posilnitz' račiž.
. Který v nás lásku roznítiti račiž.

(pW)—

I. Tajemství růžence radostného,
který se modlíváme hlavně od adventu až do postu:

. Ktere'hojsi. Panno. z Ducha svatého počala.
Se kterým jsi. Panno, Alžbětu navštívila.
. Ktere'ho jsi, Panno, v Betlémě porodila.
. Ktere'ho jsi, Panno, v chrámě obětovala.
. Ktere'ho jsi, Panno, v chrámě nalezla.

mAwNH

II. Tajemství růžence bolestného,
který se modlíváme hlavně v době postní:
ND—l

. Který se pro nás krví potiti ráčil.
. Který pro nás bičován býti račil.
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3. Který pro nás trním korunován býti ráčil.
4. Který pro nás těžký kříž ne'sti ráčil.
5. Který pro nás ukřižován býti ráčil.

III. Tajemství růžence slavného,
který se modlíváme hlavně od velikonoc až do adventu:

1.
2.
3.
4.
5.

Který
Který
Který
Který
Který

z mrtvých vstáti ráčil.
na nebe vstoupiti ráčil.
Ducha svatého seslati ráčil.
tě, Panno. na nebe vzíti ráčil.
tě, Panno, na nebi korunovati ráčil.

21. Modlitba „Pod ochranu tvou“ & ke sv. Josefu.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží rodičko;
prosbami našimi nezhrdej v potřebách našich, ale ode všeho
nebezpečenství vysvobod' nás vždycky, o' slavná a požehnaná
Panno Maria, paní naše, prostřednice naše. orodovnice naše,
se Synem svým nás smiř, Synu sve'mu nás poroučej, Synu
sve'mu nás obětuj!
V. Oroduj' za nás, svatá Boží rodičko!
B. Abychom hodni učiněni byli zaslíbení Kristových. _
Milost svou, prosíme, 1a,ne mě v mysli naše vlítí, by—
chom, kteří jsme andělem zvěstují'ctm vtělení Krista, Syna
tve'ho,poznali, skrze umučení jeho a kříž k slávě vzkříšení
přivedeni byli. Skrze te'hož Krista, Pána našeho. Amen.
V. Oroduj za nás, svatý ýosefe!
R. Abychom hodni učinění byli zaslíbeníKristovýc/z.
Prosíme tě o' Pane. by nám pro zásluhy a na přímluvu
ženicha tve' nejsvětější Rodičky uděleno bylo, čeho pro svou
nedostatečnost samz dosáhnouti nemůžeme. _“řenžjsi živ a
kraluješ na věky věkův. Amen.

22. „Zdrávas Královn0“.

Zdrávas královno, matka milosrdenství! Živote, slad
kosti a naděje naše, bud' zdráva! K tobě voláme, vyhnaní
synove' Evy; k tobě vzdycha'me, lkající a plačící v tomto
slzave'm údolí. [ protož, orodovnice naše, obrať k nám své
milosrdně oči, a ?ežíše, kterýž jest požehnaný plod života
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tve'ho, nám po tomto putování ukaž, o mz'lostiva', o přívětzva',
o přesladká Panno .Marz'a.
V. Orodzlj za nás, svatá Boží rodz'čko!
B*.Abychom hod/zi učinění byli zaslíbení Kristových.

Modleme se:
Všemohoucz', věčný Bože, který jsi tělo a dus'z'přeslavne'

Panny a mitky Marie, spolupůsobením Ducha svatého, tak
připravili ráčil, aby důstojným přz'bytkem Syna tve'ho státi
se zasloužila, dej-ž, abychom z její památky se radujíce, mí
lostivou její přímluvou ode všeho nastávajz'cího zle'ho i od
věc'ne'snu ti vysvobozeni byli. Skrze te'hož Krista, Pána na
šeho. Amen.

23. „Memorare“.

Pomni. o' nejdobrotivější Panno María, že od věků neni
slýcha'no, bys koho.byla opustila, kdo pod ochranu tvou se
utíkal, aneb o pomoc tě vzýval, anebo za přímluvu tě žádal
Důvěrou touto jsa posilněn, k tobě, Panno panen a matka,
spěchám, k tobě přicházím a jako lkajícz hří'šmkstojím před
tebou O, matko Slova slovy mými nepohrdej, nýbrž mzlo
stz'vě slyš a vyslyš mne. Amen. (Odpustky 300 dní pokaždé.)

24. Obnovení slibu křestního.
O Bože. Otče, Synu a Duše svatý! - _?a', dítko tve',
v pokoře klekám - před božskou velebností tvou - a kláním
se tobě v úctě nejhlubší - Děkuji tobě z celého srdce - za

všecka dobrodiní, - která jsi mněprokázal; - zvláště pak tobě
děkuji za milost křtu svate'ho. - Ačkoli jsem při křtu sve'm
nevěděl, - jakou to svatcu úmluvu - ty se mnou činíš a já
s tebou: - obnovují nyní přece - dobrovolně a s vroucími
díky - tuto svatou úmluvu - a chci na věky- býti a zůstati 
věrný/n a poslušným dítkem tvým. - Odříkám se tedy d'a'bla —
a všech skutků jeho - z vší pýchy jeho. - Věřím v tebe.
Bože. - Otče všemohoucí. - Stvořite/i

nebe i země. - Věřím

v tebe, - řežíši Kriste, - v praveho a jedine'ho Syna Bo
žího, - Pána našeho, jenž jsi se pro nás narodil - 2 Marie
Panny - a za nás trpěl - Věřím v lebe. - Duše svatý. 
Věřím - v jednu, sva/ou, katolickoua apoštolskou církev, 
svatých obcování. - odpuštění hříchů, těla vzkříšení, - život
věčný. - Slibuji, o' Bože můj, - že budu svatá přikázání tvá
zachovávali, svate' svátosti přijímali - a všech prostředků
P. Davídek: Methodický výklad nového katechismu.
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milosti - horlivě užívati - a že jako poslušné dítko tvoje 
chci žíti a umříti. - Dej mi mitost, —abych tomuto sve'mu
slibu - nikdy se nezpronevěřil —a hned se zase polepšil, 
kdybych do hříchu upadl, - abychpodle milostive'ho zaslíbení
tve'ho, - života věěne'ho dosáhl. - Maria, matička, - stůj pr'i

mně! - Svatý anděle strážce,- ochraňuj mnel- Svatý patrone
můj, - oroduj za mne! Amen.
25. Kratší modlitby.
Když jdeme podle kostela anebo vůbec k pozdravení nejsvě—
tější svátosti oltářní.

Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine, Bože zástupu; země
jest plna velebnosti tve'. Sláva Otci, sláva Synu, sláva Duchu
svatému. (100 dní odpustků jednou za den.)

Pochválená a pozdravena budiž nejsvětější svátost ol
tár'ní od tohoto času až na věky! Amen.
Chvála a díky bud'tež nyní a bez ustání nejsvětější
božské svátosti oltářní ! (100 dní odpustků jednou za den.)

Když se kropíme svěcenou vodou.
(Dělajíce kříž říkáme.)

Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
(Odpustky 100 dní pokaždé-.)

Když jdeme podle kříže.

Klaníme se tobě, Pane ?ežís'e Kriste, a dobrořeěz'me
tobě, neboť skrze svatý kříž svůj svět jsi vykoupil.
(100 dní odpustků jednou za den.)

Nábožné vzdechy.
K Pánu Ježíši.
Pochválen bud' ?ežís' Kristus! —- Na věky! Amen.
(Odpustky 50 dní pokaždé při vzájemném pozdravení.)

Yežís'i, Bože můj, nade všecko tě miluji. (Odpustky 50 dní
pokaždé.)

Můj ?ežíši, milování!

(Odpustky 100dní pokaždé.)

__Yežís'i, tichý a pokorný srdcem, učiň, aby srdce me'
srdcz se tvemupcidobalo. (300 dní odpustků jednou za den.)

—835—
K nejblahoslavenější Panně Marii.
Sladké srdce Panny Marie, budiž mou spásou! (Odpustky
300 dní pokaždé)

Velebeno budiž svate' a neposkvrněné početí nejblaho
slavenějšz' Panny Marie, matky Boží. (Odpustky 300 dní po
každé.)

Ke svatému Josefu.
Ú, svatý Yosefe, vzore a patrone ctitelů nejsvětější/zo
srdce Yežišova, oroduj za nás! (Odpustký 100dní jednou za den.)

V pokušení.
Raději umr'z'ti. nežli zhřešiti.
pani ma', a' matka ma', pomni, že tobě na'ležz'm!

Chraň a opatruj mne jako statek a majetek svůj! (od
pustky 40 dní, kdykoli se tak v pokušení modlíme.)

Při práci a v utrpení.
a' 7ežís'i, všecko z lásky lz Tobe!
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Zrcadlo zpovědní.
Po vzývání Ducha svatého ptej se sama sebe:

1. Kdy jsem byl naposledy u svaté zpovědí?
2. Nezamlčel—lz'jsem některého těžké/zo hříchu?

3. Lítoval—lz'jsem tenkrát upřímně svých hříckův ::
umínz'l si, že se jich už nedopustím?
4. Nepřijal—li jsem ve stavu těžké/zo lzříolzu nejsvětější

svátostí oltářní? — [ v čás velikonoční?

5. Vykonal—Zz'
jsem zevrubně uložené pokání?
co možná, škodu, kterou jsem

6. Nahradil—lí jsem,
bližnímu učinil?

Potom zpytuj, a to napřed bez zrcadla zpovědního, čím jsi se
prohřešil.
1. Připomínej si přikázání Boží a přikázání církevní, jakož
i sedmero hlavních hříchův a ptej se při tom vážně a opravdově,
co jsi zhřešil myšlením a žádostmi, slovy a skutky neb opominutím
dobréh
2.Vzpomínej si, zdali jsi se dopustil cizího hříchu, a zdali jsi
plnil psovinnosti
svého.
3B.yl--li jsistavu
tak nešťasten,
že jsi se dopustil hříchů těžkých,
rozpomínej se též na jejich počet, jakož i na okolnosti, jimiž se druh
hříchu mění. Vzpomínej si, zdali jsi se těžkého toho hříchu dopustil
každý den, každý týden, každý měsíc, a kolikrát za den, za týden,
za měsíc. Potom teprv můžeš použiti zrcadla zpovědního, abys byl
snadněji upozorněn na hřích, jehož jsi se dopustil, ale na nějž jsi
snad zapomněl.

1. Proti desateru přikázání Božích.

1.přikázání.
y_n

. Nepochyboval—lijsem dobrovolně o některé pravdě svaté
víry ?
Neposlouckal—lz'jsem rád řečí proti víře? — Nečetl—lí
jsem věcí víře nepřátelských?
Nezanedbávál—lz'jsem vyučování svatému náboženství?

řWN

Nereptal-li jsem proti Bonu?
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Q&Q?

Nečinil-li jsem věci pověrčz'vých?
Nemodlil- li jsem se nepobožně?
Nezanedba'val-li jsem denních modliteb?
Neopominul--lijsem z liche'hostudu náboženských cvičení?

2. přikázání.
Neposmz'val—lijsem se svatým věcem?

Nevýslovoval-li jsem svatých jmen lehhomýslně?
Nevyslovoval-li jsem svatých jmen ve hněvu? —
Nehlel-lz'jsem?
. Nepřz'sahal-li jsem bez potřeby nebo křivě?

*FONT“

3. přikázání.
p_

559-750

Nehonal-li jsem v neděli a ve svátek bez potřeby pra'ce
služebně?
Nezanedba'val—lijsem v neděli a ve svátek vlastni vinou
mše svate'?
Nepřišel-li jsem v neděli a ve svátek vlastní vinou na
mši svatou značně pozdě?
Nechoval li jsem se v kostele nepobožně nebo neuctivě?

4. přikázání.
|_.

. Nebýt-lijsem h rodičůmanebopředstavenýmvzdorovin
anebo hrubým?
Nepřa'l-li jsem jim něco zle'ho?
Nezarmoutil-li, nerozhněval-li jsem jich? — Modlit-li
jsem se za ně?
. Nebyl-li jsem jich neposlušen?

.cn—==
suv

Neposmz'val—Zi
jsem se starým lidem?

5. přikázání.
Nebz'l—lijsem jiných?

——Neubližil—li jsem jim?

Nenada'val-li jsem jiným? — Nepřa'l-li jsem jim něco
zle'ho?

_

Nechoval-lijsem proti jiným v srdci zášti a nepřátelství?
Nesvedl—li_jsem jiných he hříchu?
91:59?
N:“

Netřa'pz'l-lijsem zvířat?
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6. a 9. přikázání.
Nemyslil—lijsem dobrovolně na něco nestydatěhoř —

Nežádal-li jsem si dobrovolně něco nestydatého viděti,
slyšeti nebo činiti ?
Nemluvil-li jsem něco nestydatého) 'Nezpival-li jsem
nestydatých pisni?
Neposlouchal-li jsem se zalibenim něco nestydate'hoř—
Nečetl-li jsem něco takového, nebo nedal čísti jiným)
Nedz'vaz-li jsem se dobrovolně na něco nestydatého?
Nečinil—li jsem něco nestydatého? — Zdali sa'm anebo
NQQřWN'ř

: jiným.?
Nepřipustil-li jsem, aby se jini
chovali?

ke mně nestydatě

7. a 10.přikázání.
. Nebral-li jsem rodičům věci k jídlu nebo peněz?
. Nevzal—lijsem jinému něco? — Co a kolik)
. Neošidil-li jsem někoho?
Nenechal-li jsem si něco naleženého nebo vypůjčeného?
_Nepřijal-li jsem cizich věci?
Nepřijal-li jsem něco nkradene'ho?
Nechtěl-li jsem něco ukrásti?

goweww—

8. přikázání.
Nelhal-li jsem? — Neušhodil-li jsem svou lži jiným?
Nedomýšlel-li jsem se bez příčiny o_;iných něčeho zlého)

Nevymýšlel-li jsem chyb a jiných ?

Nerozna'šel—lzjsem bez potřeby chyb jiných?

2. Proti přikázánim církevním.
. Nejedl-li jsem v ustanovené pošty masa.:>
. Nezanedba'val—li jsem předepsané zpovědi a svatého
přijímáni, zvláště v čas velikonoční?

+wwr
w—

3. Hlavními hříchy.

(pw.

. Nebyl-lz jsem pyšným nebo marnivým? —Nepohrdal-li
jsem jiným. ?
.Nebyl—li jsem l zhomymř — Nebyl-li jsem tvrdým
k chudým. ?
; Nebyl-li jsem za'vistivýmř- — Neradoval- li jsem se
z cizi škody?
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4. Nebyl-lí jsem nestřídmý z; jídle a pití?
5. Nebyl-lí jsem hněvívým? — Nebyl—líjsem svdrlívým?
6. Nebyl- lí jsem leuz'vým :) práci, 7)učení, ve službě Boží.)
4. Cizimi hříchy.

1. Nepomdhal—lijsem he hříchu jiných ?

2. Nemlčel-li jsem he hříchu jiných, když jsem jej měl
oznámili rodičům nebo učitelům?
Pak se ptej ještě sama sebe, kterého hříchu se nejčastěji do—
pouštíš, abys poznal, která jest tvoje hlavní chyba. Tuto chybu že
napravíš, máš sobě zvláště pevně předsevzíti.

Předmluva
. . . . ......................
Uvod
............................
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Část první. 0 víře a apoštolském vyznání víry.

Odděleníprvní.0 křesťanské
víře............
Oddělení

druhé. O apoštolském vyznání víry
První
článek
víry
....................
Druhý
článek
víry
...................
Třetí
článek
víry
....................
Čtvrtý
článek
víry
...................
Pátý
ččlánek
lánek
víry
Šestý
víry
.....................
...................
Sedmý
článek
víry..............
Osmý
článek
víry
....................
Devátý
článek
víry
...................

IO

. . .

Desátý
článek
víry. ._.................
Jedenáctý
článek
víry
.................
Dvanáctý
článek
víry
...................

. . . 35

36
117
132
155
165
172
' . . . . 176
183
197
236
238
242

Část druhá. () naději a modlitbě.

Oddělení prvni. 0 křesťanské
naději...........

Oddělení
druhé.Omodlitbě
................

246

3.Opozdraveni
andělském
...............

282

].Omodlitbě
vůbec
..................
2.Omodlitbě
Páně
...................

249

250
266

4. O některých jiných modlitbách a pobožnostech . . . . 288

Část třetí O lásce & přikázáních.

Odděleníprvní.0 křesťanské
lásce............
1.Olásce
kBohu
...................
2.Okřesťanské
láscek sobě..............
3. O křesťanské
láscek bližnímu
............

Oddělení druhé. O desateraBožíchpřikázání.......

Oprvním
přikázání
Božím...............
Odruhém
přikázání
Božím
...............
Otřetím
přikázání
Božím
................

297
298
305
308
318

321
353
368

— 842—

0 čtvrtém
přikázání
Božím
...............
Opátém
přikázání
Božím
................
Ošestém
přikázání
Božím...............
Osedmém
přikázání
Božím
...............
Oosmém
přikázání
Božím...............
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376
401
416
425
441

O posledníchdvoupřikázáních
Božích.........
Oddělení třetí. O paterupřikázánícírkevních.......

Oprvním
přikázání
církevním
..............

O druhém přikázánícírkevním . . - ......

O třetímpřikázání
církevním..........

O čtvrtém
přikázání
církevním
.............
Opátémpřikázání
církevním
..............

455
459

462

. . . . 472

. . . . 478

487
489

Část čtvrtá. O milosti & svátostech.

Oddělení
první.
0 milosti
.................

496

Oddělenídruhé.Osvátostech
vůbec...........
Oddělenítřetí.Osvátostech
zvlášť............

512
523

1.Osvátosti
křtu...................

2.Osva'tosti
biřmování
.................

3.O nejsvětější
svátostioltářní..........
4.Osvátosti
pokání
..................
5.O svátostiposledního
pomazání...........

6.Osvátosti
svěcení
kněžstva
.............
7.O svátostistavumanželského
............

Oddělení

čtvrté.

523

543

. .559
619
682

693
700

O svátostinách a církevních obřadech . . 709

Část pátá. O křesťanské spravedlnosti & čty řech
posledních věcech člověka.

Oddělení první. 0 křesťanské
spravedlnosti........

717

První díl křesťanské
spravedlnosti
............
O hříchuosobním
a jehodruzích............
A)0 sedmeru
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