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Předmluva k prvnqu vydání.

me ustanovení 'nejdůstojnějšího episkopátu říše

rakouské má se studující mláueži v první gym

nasiální třídě přednášetí
pře—hle?
katoli
ckého učení
&mravů, čímž by se dcplnilo
a utvrdilo, čemu se vyučovalo již na hlavních
školách, zároveň pak se položil pevný základ, na
kterémž by se napotom další náboženské vy

učování

mělostavěti.Poněvadž

.ale nestává posud knihy k tomu příhodné, se

stavil

knihupřítomnou.
Za základ

použil výborného, v c. k. rakouských zemích
vůbec užívaného Kanisiánského katechismu , a
to sice v celém obsahu &doslovně; rozdělil však
jej na dva. day, 8., co úplnosti & důvodnosti věci
scházela, doplnil &ztvrdil jinými spisy symbo
lichými, jakož i sněmem trientským &katechis
mem římským, k čemuž i jiných novějších ka

techetickýchBpiSůpoužito
(1)

Podrobuje svou práci zcela. & ve všem
úsudku sv. katolické církve, podává tímto ne
toliko gymnasialním učitelům ale i duchovním
zprávcům k Opakování katechismu s dospívající
mládeží krátký a úplný přehled katolické/zo ná—
boženství k utvrzení & upevnění mládeže ve víře
a v křesťanském životě, k vzrůstu & rozhojnění
církve svaté & k rozmnožení cti & slávy Boží.

V Praze, na. den svaté Máří- Magdaleny
1. P. 1852.

Spisovatel.

Předmluva k druhému .vydáuí

v druhém vydání tomto učiněny jsou některé
žádoucí opravy, ne však podstatné. Vůbec bral
se větší ohled na Řezenský katechismus, jenž
nyní zhusta stal se oblíbeným. Za touž přiči—
nou také učení o svátostech & o modlitbě v jednu
a sice v třetí částku snešeno jest, což i přehled
věci usnadňuje, ačkoliv v prvním vydání články

ty nebyly jsou bezmístné. Ostatně pak nevi
dělo se mi za dobré, od předešlé stručnosti upu
stiti, jelikož to jest hlavni ctnost knihy k vy
vyučovám' školnímu určené, ač nemá-li učitele
zbytečného učiniti & žáka příliš obtížiti.

V Praze, na den Povýšení sv. kříže 1856.

Spisovatel.
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Úvod.
5. I. Pouští, obsah : mučení náboienllví.

Člověk, jsa nejznamenitější tvor Boží na zemi, jest od tvůrce
nejmoudřejšího k tomu stvořen a určen: aby—
jej poznal, ctil
a miloval, z lásky jeho vůli plně, jemu sloužil a takto s nim
spojen jsa, spasen byl. K dosažení téhož určeni byl Bůh
sám člověku nápomocen. On zajisté stvořiv prvního člověka
v svatosti a spravedlnosti, byl prvním učitelem a vůdcem jeho

v ráji, zjevuje se totiž jemu, vyučova a vedl jej, aby určeni
svého dosáhl. Však i když následkem prvotního břichu blahé
toto spojení člověku s Bohem zrušeno jest a pokolení lidské
od Boha se vzdálilo, neopustil ho Bůh; alebrž osvědčoval se
mu mnohými a rozdílnými způsoby, zvláště pak zjevoval se
mu skrze lid vyvolený národ Israelský, až pak posléze
když se naplnil čas, seslal Syna svého jednorozeného ku vy—
koupení kleslého pokolení lidského.
„Machala-dle a mohy'mí způsoby mluvíml někdy Bak otcům (Židům)
„okru prin—oky,a nejposléze mlum'l k nám skrze Syria, jejž ustanovil dědí—
„cem vrecia věcí.“ Žid. 1, 1. a

Kristus Ježíš co Vykupitel světa, jsa prostředníkem mezi
Bohem a lidmi, netoliko nás učil dokonale Boha znáti a jeho
vůli plniti; abrž také zjednav nám milost Boží, zůstavil nám
prostředky k dojití spasení; a takto způsobil, že určení svého
opět dosáhnouti můžeme. '
Bychom ale v skutku určeni svého řádně'dosáhli, třeba!
abychom co živí údov-é cirkve Kristovy t. j. katolické, kte—
]
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rouž ustanovil a v kteréž sklad svého učení a svých milosti
zůstavil:
1. Věřili, co nám Bůh zjevil,

2. Plnili přikázání, kteráž zachovávati nám velel,
3. Užívali prostředků , kteréž k dosažení milosti Boží
ustanovil.
A tomu nás uči křesťanské katolické náboženství. Onoť
zajisté učí nás znáti:
1. Co nám Bůh zjevil, a čemu máme věi'iti, abychom
jej poznali;
2. Přikázani, kteráž máme plniti, abychom mu hodně
sloužili;
3. Prostředky, jichžto musime užívati, abychom milosti
Boží dosáhli.

Rozvrhuje se tedy učenl o náboženství katolickém na
tři hlavní částky; a sice jedná:
I. 0 víře katolické,
H. O zákonu křeswmkém,
III. 0 prostředcích k dosažení milosti Boží.
s. z. ' Potřeba
: liilek důkladnénimnti mama.

mamut

Důkladné známosti katolického náboženství jest potřebí
: to sice:
]. Každému člověku vůbec:
a) Poněvadž bez známosti této člověk by zjevení Božího
a tudíž i cile svého ovšem ani nepoznal, tím méně určení
svého řádně dosáhl. K čemuž nemůže žádný býti netečným,
poněvadž tu jde o věčnou blaženost.
„Cojut plo-tnačlověku,by! vlaken „a získal, a. na své M
„hPa-“

"cada

Mat. 16, 26.

b) Nad to prospívá dokonalá známost katolického ná
boženstvi i k rozmnožení časné blažerwstí, anat osvěcuje rozum,
šlechtí srdce člověka a vede jej k ctnosti, kteráž jest základ

všelikého blahobytu,

jednotlivců tak i celých národů.
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2. Však i vzdělaným; člověku zvláště jest potřebí dů
kladné známosti svatého náboženství:

a) Nebo jestliže kdo u poznání časných věd pokračuje,
sluěno, by také prospíval známostí svatého náboženství, bez
kteréhožto všeliká jiná učenost'-jest kusá, planá a neužitečmí,
a kteroužto žádná věda a učenost byt i sebe rozsáhlejší vy
nahraditi a dosaditi nemůže. Neb svaté náboženství jediné
může dáti věelíkému umění a vědám pravý měr, a je takto
blahoplodnými učiniti.
„Hledejte nejprve! království Božího a jeho cpravedlnoati“ Mat. 6, 38.

b) Milna to, kdo v známosti sv. náboženství pokračo
vati zanedbává, stane se zponenáhla k samému náboženství
netečným, konečně i neznabohem; jsa pak živ sobě k zahynutí
a jiným méně vzdělaným ku pohoršení a ke zkáze.
„Kdoby poho'rřl'l jednoho : "mbH—ýchtěchto, ldeř-í vemne věří, lépe by

„mu bylo, aby zavě'íen byl šerm
„hlubokoatí nwřaká“ Mat. 18, e.

voliči na hcho jeho, a pohříz'en byl do

c) Posléze pak, i bezbožnost mnohých, nyní zhusta se
projevující a zvláště vzdělanější slovy i skutky od nábožen
ství odvrátiti usilující, ukládá každému vzdělanému svatou
povinnost, aby získal sobě dokonalou známost sv. náboženství.
„Budte hotam' vždycky k dostiuč'inění každému %daucímu od od: pola
„: naděje té, kuráž jen! v váz." 1. Petr. 3, 16.

s. 3. Jak ubýti důkladné známosti náboženství?

Bychom důkladné známosti katolického náboženství na.
byli třebat:
l'. Miti dobrou vůli a ělechetné srdce, jenž, prosté vášní,
po pravdě touží a jí snažně hledá.
„v zlavobmmdua nevejde mudrce: (Boží), aniž bydleli bude v těle,
„kteréž poddóno jat hřťdtůmf' Moud. 1, 3.

2. Pilně a bedlivě poslonchati slovo Boží při vyučování
jak ve škole tak též i v chrámě, jakož i čítati nábožné knihy
a obcovati se zbožnými lidmi.
„Kdo : Boha jat, olovo Boží slyší.“ Jan 8, 47.

1.

„S mužem svatým ustavíčmí bud', kterc'hož'kolt' poznáš , že zachovává
„bázeň Boží.“ Sir. 37, 16.

3. Horlivě plniti, čemuž sv. náboženství učí & k čemuž

vede.
„Blahoalavenl, kteří slyší olovo Boží a ostříhají je !“ Luk. 11, 28.
„Bude-li kdo chuti vůli jeho (Boží) činiti, pozná v učení (Jďíl'ově),

„zdali z Boha jest.“

Jan 7, 17.

4. Casto Boha vroucně prositi za moudrost a pravé osvi
ceni ducha..
„Jedlíže pak kdo 'z vás potřebujemoudrosti,

(ii) od Boha, kic

„7ýž dává dechaěm hojně a neomlouvá, a budet jemu dám.“

Jak. !, 6.

„Baše Otců mých, a Pam míloxrderwtví . . . .: dej mi trůnu tvé-mu
„přůrtajíd "mch—oo! a nezamítejž mne z počtu, služebvdků tvých: nebo alu—

„žeka tvůjjaanjd . . . . . čboě'k
a kratídkc'hověku,
a mňkpo—
„rozuměnťoouduaprávům.Nebobytkdoidokmmlýmbylwmiwlid
„ok—ými,
pakliby : ním nebyla mwdmt
Šalamounova, Mondr. 9, 1—1.)

tvá, za nic poaěn bude !“ (Modlitba

První hlavní částka.

0 víře katolické.
B o z d i I I.

0 víře katolické vůbec.
Bychom určení svého, věčného blahoslavenství v Bohu, do—
sáhli; třeba! přede vším, abychom jej náležitě poznali, jakož
i všecko, co nám zjevil. Důkladné pak znam08ti toho nabý—
vame ve víře katolické , kterážto nás učí jistě a dokonale
znáti Boha a co k našemu spasení zjevití ráčil.
K témuž cíli třeba znáti: Hlavni pravidlo, prameny a
obsah víry této.
s. 4. Hlavní pravidlo víry katolické.

Hlavní pravidlo víry katolické jest:

Katolický kře stan má všecko za pravě, co Bůh
zjevil a čemu velí církev věřiti: byt i toho smy
slem svým dojíti nemohl.
1. Katolický

křesťan věří všemu, co Bůh zjem'l : poně

vadž: a) lidský rozum, zvláště po pádu prvního člověka.,jest
nedostatečný , by o sobě k důkladné známosti Boha a jeho
pravdy přišel; b) jest Bůh věčná pravda a neskončena mou
drost, kteréž nelze, aby oklamala; _—0) protože viry této
každému člověku k spasení nevyhnutedlně jest potřebí.
a) „Sotva ze (1005ij
toho, co na zemijest i cojen před očima,
„a práci nalezáme: to pak, co na nebi jest, W vystihneř“ Maud. 9, 16.

b) „Bez všrymlze líbili Je Bohu; nebo přístupujťcf.k Bohu věřih'mual,
„že Bůh jed.“ K Žid. 11, 6.
r) „Kdo neuvěří, bude zabaven.“ Mar, 16, 16.

2. Katolický křesťan věří všecko, čemu velí církev vě'řiti;

poněvadž cirkvi toliko bezpečně víme, co nám Bůh zjevil;
neb: a) Kristus Pán cirkvi své sklad zjevení Božího zůsta
vil, a b) ona, Duchem sv. jsouc řízena, ostHhuje skladu toho
po všecky věky, chovaiic ho v původní čistotě bez všelikého
porušení.
a) „Toho dobrýhoskladu ostříhej skrze Durka fv., který přebývá vrah.“
U. Tim. l, 14.
b) Církev Boha živého jat sloup a utvrzem' pravdy.“ I. Tim. 8, 16.

3. Katolický křesťan věří všemu, co Bůh zjevil a čemu
velí církev věřiti, byť toho i smyslem svým dojíti nemohl ;

poněvadž ví: a) že rozum Boží jest nad všeliký rozum lid
ský, kterémuž se člověk ovšem má podrobiti, jehož ale vy
zpytovati nelze; tím méně, ješto i mnohé věý na světě vy
skoum'ati nemůže; b) poněvadž doufá a pevně za to má, že
víra ho přivodí již zde k lepšímu poznání Boha a sv. pravdy,
k dokonalému pak na věčnosti.
a) „Jak nevyzpyiauďlnfjeou mdove' Boží, a nevydíz'itedlne'mi:/jeho."
K Řím. u, 33.
b) „Nyní vidíme ckm zrcadlo v podobauťví, ale tehdáž tváří v tvář;
„nyní poznávám : čio/Icy,ale tdzdážpoznám, jakož i poznán jem“
L ku
Kor. 18, 14.
s. 5. Pramemvě víry katolické.

Hlavni a úplný pramen víry katolické jest živé
učení, které Kristus Pán hlásal a svatí apoštolové
rozšiřovali, jakož se zachovalo v živém vědomi
(učící) církve Kristovy.
„ Vírajde za alyření,olyň'cm'
pak .lt-m olovo

K mm. 10,17.

Živé toto učení Kristovo nalézti lze: 1) z části v plsmě
svatém, čili v bibli ; 2) i též v ouetnim podani, či v tradici.

[) Písmo svaté.
Pímno sv. neb biblí jest sbírka kněh sepsaných od mužů
Duchem svatým nadšených, a od církve za slovo Boží uznaných
a vždy nezfalšovaně zachovaných..

7

!. Naqývd se pínna sv. sbírkou M
sestava, kteréž církev sebrala.

poněvadž : více lmčh neb spisů

Knihy tyto rozvrhují se na knihy starého a nového úkona.
Knihy starého zákona obsahují zjevení Boží od počátku světa až ku
příští Krista Pána. Knihy nového* zákona zdržují v sobě zjevení Boží,
jak se stalo skrze Krista Ježíše a bylo zvěstováno skrze apoštoly.

2. Tyto knihy jsou sepsány odmuž'ů anhem so. nadlcných, t. j. Duch
sv. je při spisovaní těchto kněh zvláštním způsobem vedl a řídil; an jich
dle potřeby hned k spisování povzbudil, hned při spisování od bludů chrá
nil, neb jim také poskytoval svatých pravd, a vůbec je řídil, aby tolik &tak
psali, jak by toho věřícím k spasení bylo potřebí.
„Welíke' písmo od Boha vdechnuté, užitečnéjeat !: učení . . a !: wi
„čení v qzravcdlnosti, aby dokonalý by!- člověk Boží, ke ošelíkému skutku
„dobrému způsobu .“ 11. Tím. 3, 16. 17.

3. Církev rozhoduje, jestli v které knize zjevení Boží se obsahuje, a
zdali ona se míti má za knihu pkmn sv.; poněvadž ona má živé vědomí
zjevení Božího a ostřihuje skladu tohoto úplného a neporušeného,
„Níkolibych evangelium nevěřil, kdybych důstojenstvím katolické církve
„k tomu pohnut byl.“ Sv. Augustin.
4. Církev chová písmo sv. 0 celom“ a v nepond'enoati; bdíc totiž od
podátku až posud nad ním co nejdražším dědictvím, a jsouc řízena Dn
chsm sv., nikdy tomu nepřipustila, aniž připustí, aby se písmo sv. vůbec
porušilo neb zfalšovalo.

Z ohledu písma svatého sluší znamenati:
1. Katolický křesťan věří ,všemu, co v pin/zl sv. psáno
jest ; poněvadž písmo sv. zdržuje v sobě pravé a neporušené
zjevení Boží.

2. Katolický křesťanvěřípísmu sv.,
je církev vykládá ,
poněvadž písmo sv. není ve všem srozumitedlné , a toliko
církev pravý smysl toho podati může; neb majíc živé vědomí
zjevení Božího, a jsouc ZpraVOVánBDuchem svatým, ví, jak
sluší písmu rozuměti.
„V pár/nách av. jsou některé oě'cz'nesnadné !: mmě'ni, Ideněž'toneumí“
„a neustavíční (lidé) převracují ): svému vlastnímu zahynuli.“ 2. Pet. 3, 16.
„Církev Boha živého jest sloup a atm—zenípravdy.“

[. 'Em. 3, 16.

3. Jakkolivěk písmo sv. zdržuje v_sobě čisté a neporu
šené zjevení Boží, přede však na celé-a úplné. Neb

a) Pan Ješa edm ničeho neptal; též i nepřihazal apoštolům, aby psali,
nýbrž aby kázali; „aniž pak všichni apoltolé psali. b) Ti, kteří psali, ne—
měli úmyslu, vypsati celé učení Kristovo; než psali jsou, jak toho potřeba
a okoličnosti žádaly, a to z větší části těm , kterým dříve ústně byli hla
sali slovo Boží. c) Sami sv. spisovatelove'vyznávají, že není všecko v písmě
sv. zaznamenáno, a odkazuji věřící na ústní podání.
a) „Co vám pravím ve tmě, practe na světle: aooo v uchu slyšíte, hlá—
„sejte na střechách“ Mat. 10, 27.
b) „Mnohé zajisté i jiné divy č'míl Ježíš před obličejem učedníků mých,
„které mjsou psány !: knize této.“ Jan. 20, 30. „Jestz'fpak i mnohojiných
„věcí, které učinil Ježíš; kteréž kdyby měly každá zvláštně psány býti, mám
„za to, žeby am" svět nemohl obsáhnouti těch knih, kteréby měly patiny
„byti.“ Jan. 21, 26. „Protož bratří , stůjte a uchovávejte ustanovení, kte—
„rý-m!jste se naučili, budto skrze (naší) řeč arwb skrze nálad.“
11. Thes
saL 2, 14.

Poněvadž tedy písmo sv. nezdržuje v sobě celé a úplné
zjevení Boží, třeba!! také věř—itíůstnému podání či tradici.

II) Ústní podání.
Ústní podání čili dědičné učení zdržuje v sobě zjevení
Boží, které Kristus Pán učil, a sv. apoštolové kázali, které ale
není zaznamenáno v písmě svatém, nýbrž se zachovalo v pa
měti věřících a úst-ně se podalo potomstvu jakožto dědictví
otcův.

„Co

slyšelode mnepředmnohýmitolary, to wč'řuj

„kteří způsoby-1budou, ijíné

učili“

lidem,

II. 1! Tím. 2, 2.

Katolický křesťan věří také, co učí ústní podání , po
něvadž:
a) V plané co. není všecko zjevení Boží obsaženo a ku spasení jest
třeba věřili všemu, co Bůh zjevil, dle slov Kristových:
„ We je (národ/y) mehoodvati všecko, co! jsem koli přikázal vám.“
Mat. 28, 20.
b) V ústním podání chová se slovo Boží rovněž jako v písmě sv.
čistá a nezfalšované bez všelikých lidských příměskú a přídavků. Neb
jen to se má. za pravé a dědičné učení, co se drží povždy a od povšechné
církvi za pravé učení Kristovo; nad to i církev sv., Duchem sv. řízeni,
bdí, aby se nic za zjevení Boží nepřijímalo a nevydávalo, co takové
v skutku není.

Povzbuzení.

Jak blažený jest katolík, který tak kratkou a bezpečnou

cestou ku požuůní'pravdy a !: spasení přijíti může! MM tedy vroucně
Bohu děkovati za tento dat pravé viry, a podlé ní život svůj zpravovati.

s. 6.

Obsah víry katolické.

Čemu katolický křesťan věřiti má, obsahuje se zvlášť
v apoštolském vyznání víry, neb „věřím v Boha.“
Nazývá se takto; poněvadž pochází
z časů apoštolských a obsahuje
dojísta učení, kteréž svatí apoštolové hlásali.
Rozm-Mě se na dvanáctero článků, jakové jsou:
Věřím v Boha Otce, _všemohoucího stvořitele nebe i země.

[ v Jesu Krista Syna jeho jediného, Péna našeho.
Jenž se počal z Ducha svatého, narodil se 2 Marie panny.
Trpěl pod Pontským Pílétem, ukřižován i umřel i pohřben jest.
Sstonpil do pekel, třetího dne vstAl z mrtvých.
Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce Všemohoucího.
Odtud přijde, soudit živých i mrtvých.
Věřím v Ducha svatého;
Svatou církev obecnou, svatých obcování.
_
Odpuštčni hříchu.
ll. Těla vzkříšení.
pwpsevrwwr

12. A. život věčrý.

Amen.

Toto apoštolské vyznání víry obsahuje nejpřednější a
nejznamenitější částky víry, v kterých ostatní zahrnuté jsou,

a sice jedné:
I.
II.
H].
IV.

0
0
O
0
V. O

Bohu vůbec.
Božské Trojici.
Bohu Otci.
Bohu Synu.
svatém Duchu.

VI. O církvi.
,
VII. O posledních věcech člověka.
Panamenóní. Jsout ještě jiné. vyznání víry, která. v církvi během věků
snešena jsou, a v kterýchžto církev víru svou 0 zvláštních článcích zřejmě
vyslovila & osvědčila. Nejznamenitější tato vyan jsou:
Nícenské, které vysvětluje víru církve o Kristu Ježíši a o
Duchu sv.;
Svatého Athmuíaía, které vysvětluje víru církve o nejšvětéjšl Tro—
jici Boží a o vtělení Syna Božího;

W,
ných reformatorů.

které vykládávíru katolickouproti bludůmtak řeče
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RozdílII.

() v'íře zvlášt.
.—

l. 0 Bohu vůbec.
První článek víry: „ Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebez' země.“
5. 7.

0 podslatě Boží.

Bůh jest sám od sebe nejdokonalejší duchovní bytnost,
neb podstata.

a) Bůh jest bytnost sama od sebe

(nepodmíněná);

t. i., an všecko od něho původ svůj béře, jest on nade všecko
a má všecko od sebe samého.
„Já jsem, ktevýžjsem.“ [. Mojž. s, 14.
„Z něho a skrze něho a v něm jsou všecky vlci.“

b) Bůh jest bytost duchovní, t.
rozum a vůli ale těla nemá..

Řím. 11, 86.

on má. nejdokonalejší

„Bůh jest Duch“ Jan. 4, 24.

c) Bůh jest nejdokonalejší bytost; L jemu přísluší
všecky dokonalé vlastnosti v nejvyšším stupni.
„Jediný dobrý(Mý)

jest Bas.“ Mat. 19, 17.

„„Nenípodobného tobě, Hoppodt'nc; veliký jsi ty, a veliké jestjménó má
„v síle.“ Jer. 10, 6.
Pama—m. Jakožto bytnost sama od sebe jsoucí jest Bůh: věčný, všudypří
tomný, neproměnitedlný. Jakožto bytost duchovní jest Bůh a) podlé
nejdokmulejš'ího rozumu svého: vševědoud, nejvýš moudrý; 6) podle nej
dokonalejší vůle své; jest Bůh: všemohoucí, nejdobrotřvšjší, nejvýš svatý,
nejvýš spravedlivý, shovívající a nejvýš milosrdný, nejvýš pravdomlmmý a
věrný.

s. 8. 0 přimonssli : vlast-oltch Božích.

Bohu, jakožto nejdokonalejší bytosti přísluší následující

vlastnosti:

]. Bůh jest věčný,t. on nemá. ani počátku aniž konce —
on byl vždy a bude vždy; neb jsa bytnost sama od sebe jsoucí,
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nemá počátku ani v sobě aniž má původ vjiné bytnosti, tím
méně může kdo působiti, aby vzal konec.
„Prvé než učiněny byly hory, a než jeet způsobem země, & cln-šleh
„zemský, od věků až na věky jsi ty Bůh. Tisíce let před očima tvýma
„jest jako den včerejší“ Žalm 89, 2. 3.
Povzbuzení. Hlediž učiniti eobě Boha přítelem, a nikdy nebudeš opuštěn;
neb on zůstane tobě i tehdáž, když všecko tebe opustí. Dížvtedy s Da
videm: „Bůh srdce mého & díl můj jest Bůh na věky.“ Zelm 72, 26.

2. Bůh jest neprmněnitedlný, t. j.
tentýž & nemění své rady; protože od
tudíž i nemůže žádná. jakou proměnu
sám, jsa neskonalý, nemůže se státi
„U Boha není

on jest a zůstane vždy
žádné bytosti nezávisí,
v něm působiti, on pak
ani lepším ani horším.

ani : proměnyzaethzěrrL“Jakob..1, 17. „Na

„počátku Hospodin ty jsi zemi založil: a dílo rukou tvých jsou nebesa.
„Orcal zhynou, ty pak :ůataneš', a všecka jako roucho zvedají. A jako oděv
„změna, a změnám: budou: ty pak vždycky tentýž'jsi, a léta tvá nepře—
„stuhou.“ Žalm 101, 26—28.
Povzbuzem'. Nespolehej na lidi vrtkavé & nestálé; abrž důvěřuj se raději
v Boha. „Nedoufejtež v synech lidských, u nichž není spasení. Blaho
slavený ten, jehož spomocní'k jest Bůh.“ Žalm 146, 3. 5.

3. Bůh jest všudy přítomen, t. on ne toliko bytostí
svou naplňuje povždy nebe i zemi; nýbrž i působí mocí svou
ve všech věcech & zjevuje v nich své dokonalosti.
„Kam

od ducha tvým? a kam před tváří tvou uteku? Jestliže

„bych vstoupil na nebe, tam jsi ty: paklibych atmopíldopekla, přítomen
„Bgtbych mal křídla trvá na ucm'tč; a bydlel v končinách moře: i tam ruka
„ted provedla by mne: a amu; by mne pravice ted.“ Žalm 188, 7. 10.
„V něm živi jeme a hýbáme se a trváme“ Shut. ap. 17, 28.
Povzbuzení. Varuj se zlého i v skrytě; pomni, že Bůh jest svědkem činů
tvých i těch nejtajnějších. N. p. Josef Egyptský, Susana.
„Po všecky dny života 90010 v paměti měj Boha: a varuj se, aby: ne'—
„kdy navolí! ]: hříchu.“ Tob. 4, 6.

4. Bůh jest vševědoucí, t. on vi všecko: minulé, při
tomné & budoucí, ano i ta nejtajnější myšlení naše.
„Pozval zajiate' Pán vřeliké umění, a vzezřel na znamení věků a zvě
„etuje vš'edcyvěci, kteréž minuly i ty, jenž'to přzjíti mají, a zjewje stopy
„věcí ahvytých. Prava! a srdce lždakd vyakounml: a chytrostí jejich vy
„rozuměl.“ Sir. 42, 19. 18.
„Oči Páně mnohem více jasnější jm m'Zí slunce a spatřují všecky
„cesty lidské a hlubokostpropadl i na srdce lidaka' hledí do skrytých oiran.“
Sir. 23, 28.
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Povzbusz
tobě.“

ču'ň dobré i ' skrytě, & „Otec tvůj, který vidí skrytě, odplutí
Mat. 6, 4. N. p. Tobiáš

5. Bůh jest nejvýš moudrý, t.
tak že to lépe býti nemůže.

on všecko dobře činí,

„Jak velicí jsou skutkové tvojí Hoopodine! všecky věcí : moudrostí jsi
učinil, naplněny jsou země zbožím tvým. Žalm 103, 24.
Povzbuzem'. Budiž spokojen s osudem ovým ve všelikých připsdnostech života.

„ Vyíev Hoywdz'nu cestu svou a, naději

v něm: aonvě'e dobře učiní.“

Žalm 38, 5. N. p. Job.

6. Bůh jest všemohoucí,t.

liv chce á

on může vše učiniti, coko

to chce; poněvadž v působeni svém od žá

dného obmezen býti nemůže.
„On řekl a (všeckyvěci)učiněny

on rozkázal, a stvořenyjsou.“

32, 9.

„Bah zajisté nd! m npln' vrecka, cokoli chtěl, učinil.“

Žalm 115, 3.

„()onM
hory anevěiz'tí, ježpodvracuje vprehlc'wdí své; on po
„hybuje zemí a místa jejího, a slapové
třema se; přikazuje slunci a
„nwydzdzí: a hvězdyžavírd
pod pečetí: roztahuje nebesa, a kráčí na
„vlnách mořskýďť'

Job. 9, 6—8.

'

Povzbuzenť. Trpíš-lí pro Boha, důvěřuj se v Rána., On mdž tobě pomoci,
& tebe : nebezpečenstvi vytrhnoutí. N. p. Josef v žaláři, Daniel ve
lvově jámě, sv. Pet:- 3 Pavel.

„Jestli Bůh a námi, kdo proti nám?“ 1: Řím. a, 31.

7. Bůh jest nejdobrotivěfy'ší;neb on všecky tvory z lásky
učinil & hotov jest v lásce této dobře činiti & žehnatí všem,
zvláště pak lidem.
Bůh učinil všecky tvory z lásky.
„Milujef zajisté orcho, wžkoli jest, a nic nede :; nenávisti z těch věcí,
„kteréž jsi učřníl: aniž pak jsi oo mmávidč ustanovil, „neb učinil.“
Moudr. 11, 25.

Bůh prokazuje

všem tvorům dobré, sn každému tvoru dává a

uděluje, co dle přirozenostijeho mu k blaženosti slouži a přispívt

jestHoqzodřn
k Dlodmlm:
a slitování
„tvory jeho.“

naořechy

Žalm 144, 9.

Bůh jest zvláště klidem

dobrotivý; poněvadždle uložení

Božího !: jejich blaženosti celý svět slouží, a Bůh nám k jejich spasení
jednorozeného Syna svého vydal.

„00

člověk, že jsi naň pamě'lh'v . . . slávou a ctí korunovaljsi

„jej.—a ustanovil jsi jej nad dam rukou ových“ Žalm &, 7. „Tak Bůh
„miloval svěl, že Syna svého jed/rzm'ozene'hovydal.“

Jan 3, 16.
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Povzbuzem'. Miluj tedy u vděčnosti Boha svého & bližního co dítko jeho!
„My ted—yTin.leth Bohu, nebo Bůh prvé milovat mix.“ [. Jan. 4, 19.

„Poněvadž Bůh tak milovat nás, :“ myt máme jedni Mých

8. Bůh jest nejvýše wav,

dobré & nenávidí zlé.

t.

mílovatif'

on chce & miluje vše

„Nentt svatý jako Hospodin.“ I. Král. 2, 2. „Svatý, svatý, svatý jest
„Pán Bůh záotupů.“ Jos. 6, 3. Zjev. 4, 8.
Svrchovanou avatost svou jevi Bůh: a) stou htas aždomi, kterýžto
vzbuzuje nás mocně !( dobrému & od zlého varuje, který však od něho
a v něm původ má; b) skrze své přikazaní, která jsou výjev svaté vůle
jeho av nichžto toliko co dobrého jest, přikazuje a co zlého, zapovídá.
Povzbuzení. [ my máme svatými býti! —- „Budte svatí, zwnčvadž i já svatý
,Jsernl“ III." Mojž. 11, 44.

2. Bůh jěst nejvýš spravedlivý, t. . j. on dobré odmě—
ňuje & zlé tresoe dle zásluh jednoho každého bez ohledu
na osobu.
„Spravedlivý jest Hospodin &.spravedlnost miluje.“ Žalm 10, 8. „Bůh

„odphztí

každémupodle skutkůjeho; těmzajiaté,kteří: bpě'tivostí

„v dobrém skutku—slávya cti a nqwm-knoati hledají, žívotm věčným těm
„pak, kteřížjwu soda-liv!a nepovolují pravdě , ale vě'řínepravosti, imám

„a nemilosti. „Souše-it 'a ouzkost přijde na každou duší člověka Who
„zle'; — ale sláva. a čest a
bude kaz'íiému, kdo činí dobré; nebo!u
„Bohu není přijímání mob.“ K Řím. 2, 6 11.

Bůhjevi svouspravedlnosta)z

andobrým
dává

pokoj vnitřní a požehnání své (n. p. Abrahám, Josef, David, Daniel); zlé
pak tresce výčitkami svědomí a časnými tresty (n. p. Kain, Antiochos,
Heli, potopa světa., Sodomu a Gemorrha atd.)
„ZlořečcntHaipodřnavov domě babožného: ale příbytkooéWcRivých
„požehnání budou.“ Přísl. 3, 33.
b) Zcela a konečně vyjeví Bůh spravedlivost svou na věčnoati.
„Bijdou qmwedlžvt do života věčného, zlí pak do trápení věčným“
Mat. 25, 46.

Povzbusz
Třes se hřišm'ku, neb „hrome't jest upadnoutí v ruce Boha čí
„ve'le“ (x Žid. 10, Bl.) Seuvej, kdož jsi spravedlivý; nebo „č'aaem
„mým žití bude! nautávaje.“ Ku Gal. 6, 9.

IO. Bůh jest dlouho shovívajžcí a nejvýš milosrdný, t.
on nezatracuje hned hříšníka, ale čeká, aby_ee napravil &
odpouští mu hříchy, když pravé pokání činím
„Ty Pane Bože
litoctivý a míloerdnýa shovívajíct a mnohéhomílo
„ordmatvů“ Žalm 85, 15.
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„Smiloodvdl se nade vě'cmí, nebo všecko máčí: a přddídáš hříchy líd
„ske' pro pokání. Maudr. 11, 24. (Viz podobenství o film. Luk. 18, G.)
„Obrátila-li se k Hospodina: také bratři vaíiisynové obdrží milosrden—

„ství; dobrotivý ijiste' a milostivý jest Hospodin Bůh od! , aniž odvrátí
„tváři své od vás.“ II. Kent. 30, 9.
N. p. Maria Magd., Zadwua,
marnotraímém synu,)

Pond)an

„ng
2, 4.

Loly kající, malomocný. (Viz příběh o

„Nepohrdej bohatstvím dobroty, trpělivosti, a dlouhočdaíní Ha

Neue-zí, že dobrotth Božíku pokánítebevede?“ !( Řím.
„Cz'ňte pokání.“

— Mar. 1, 15.

11. Bůh jest nej-výš pravdomluvný a věrný , t. Vše,
cokoliv k svědectví jeho za pravé máme, neb věříme, jest
pravda, & cokoli od jeho zaslíbení očekáváme 'neb doufáme,
splní on; ješto jsa nejvýš svatý sni lháti, ani klamati nemůže.
„NentBa'h jako člověk, aby klamal: ani jako Syn člověka, aby se mě—

„m'l. Řekl tedy a mění? mluvil a nenaplní? IV. Mojž. 23, 19.
„Nebe a země'pcrmt'nau,ale slova má Mnou“
Luk. 16, 17.
Povzbumu'. Věř pevně, co ti Bohem zjeveno, & doufej, co ti od něho jest
zaslíbenol N. p. Makab. bratří, Abraham, Simwn.

Pomammdní. Poněvadž Bůh v sobě neví:-£ veškeré nejdokonalejší vlast
nosti v nejvyšším stupni, požívá nejvyšší blaženosti, on jest sám o sobě
svrchovanč blažený; a. protož sluje také nejvyšší dobre.

„H-íkamjil tobě, abys os!th přlldzaní bezpolkvmy, bez úhony, až
„dopřa'tí Pána na.!st Ježíše Krista, kteréžto časy tvými ukáže blahosla
„vený a adm.Král nad králi, a PárÍ nad pány.“ I. k Tim. 6, 18—16.
Bůh jest v sobě nejvýš blažený, poněvadž'jsa bytost nepodmíněnh, od
žádného v blaženosti své nezávisí &žádného k blaženosti své nemá potřebí.
„Bůh nebývá děr: lídakýma mkoma, jakoby něčim potřeboval,jako on
„dává všechněmživot, i dychání, i vkdcof' Skutk. ap. 17, 25.
Povzbuzení. Nehledej blaženosti mimo Boha ve "věcech pozemských neb do—

konce hříšných, kde jí nalézti nelze.
„Já jsem řekl v srdci svém: Půjdu, a oplýoazi budu mávání,

„vah'bududobrýchvěcí. A uzřdjsmu, že i to takéth mmtl“

a poří—

Kant. 2, l.

„Shoříl jn' nás o Bože pro sebe a nepokojnéjest srdce naše,- pokud!
„nespočívá v Toběl“ (Sv. Augustin)
s. 9.

0 bytosti l'sb jsolcmsti Boží.

Ačkoliv Boha jakožto duchovní bytost smysly svými
pozorovati nemůžeme,-. přede však jistě vune, že v skutku
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jest. Známosti této o Bohu a dokonalostech jeho nabýváme
tím, že se nám dal poznati & sice:
]. Přirozeným způsobem a) skrze stvořeni &řízeni světa,

jakož i 6) skrze svědomíjednokaždého.
a) Uvažujíce nesčíslné množství tvorů na světě, jakož i krásný pořá
dek tuto panující, & zpytujíce původce toho všeho, nalezáme: že svět
tento sám od sebe ani povstati, ani tak zpaníle se zříditi nemohl; nýbrž
že původcem jeho musí býti jiná, sama od sebe jsoucí a nejdokonalejší
duchovní bytuost, t. Bůh; kterýžto stvořiv svět., v něm stopy neskončené
moci a moudrosti a lásky zůstavil & tím svou slávu vyjevil.

„Coznáméhojest o Bohu,„'em jest jim M),
„to zjevil.

Bah zajistéjim

Nebo neviditedlne' vlad_noetí jeho ze dvoře—níwda

„která“

skrze ty věc:;

jeou.,rozumempochqoenya opatřínybývají, totižjeho věčzá

„moc a Božawíf' ;: Řím. 1,
„Zeptej se jen hovad, a
„tobě. Mao zemi, a odpoví
„Kdož' neví, že všecko to ruka
„Nobuo wravují slávu
žalm 18, 2.

19. 20.
naučí tebe: a ptactva nebeokého, a. oznámí
tobě: a vypravovali budou tobě aby mořské.
Hospodinova učólzla“ Job. 12, 7. 9.
Boží, a dílo rukou jeho zvěatuje oblohu.“
'

b) Rovněž i svědomí, jehožto hlas se ozývá. uvnitř každého, kárajíc
jej : nepravosti, za dobré činy jej pokojem & útěchou odměňujíc, nepo
chodi od člověka,—jakobysi jej sám dal; nýbrž od jiného původce, totiž
od oné nejvýš svaté a spravedlivé bytosti, jenž stvořivči nh hlas svědomí
přistvořila přirozenosti naší.

_ 2. Nadpřirozeným způsobem dal se nám Bůh poznati,

zjeviv se nám mnohými způsoby; zvláště pak skrze Syna
svého jednorozeného.
„Mnohoer

a mhými vpůaobymluvím!„my Ba). otcům'.km pro—

„roky; a mjpoaléze v těchtodnech mluvil nám okne Syna Mio.“ KŽid 1, 1.2.

„Boha m'kdy'žádný neviděl,jednoron
„ton Wood.“ Jan 1, 18.

Syn, kterýšjeat v lánu Otce,

Povzbuzenl. Petře na přírodu a na tvor-stvojejí: pomni na Boha mocného
& moudrého Tvůrce jejího, & měj ho vždy na očích.
„Po všecky dny života ovým v paměti mší Boha, a oaruj se, aby m'

„kdy navolí! khříchuf' Job. 4, 6.
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II. 0 nejsvětější Trone! Boží.
„Věřím
v Boha
s. IO. Výklad učení tohto.

Ze slov apoštolského vyznání víry: „Věřím v Boha Otce“
patrno, že v Bohu jest více osob, z nichžto první Otec sluje.
O osobnosti Boži učí katolická církev, že jest Bůh
v jedné ner0zdílné podstatě, ve třech však rozdílných oso
bách. Čili v jednom Božství rozeznávají se tři osoby.

„v

„Víra,křufa/Mká
tatojest: abychom

Bohav

díl-i,aniosobvhromadu
alice,am'podataty

a ijicí

Neb

„jen 00050Otomo, ji'-ndSynooa,
Ducha co.: ale vlak Otomo, i Synaoo
„.“ Ducha ev. jedno jat Boůtm', rovná chvála a spolu a' věčně blahoalaocn

„de“

Sneš. Athan.

1. Bůhjestjedz'nývpodstatě,

on jest jediná sama

od sebe jsoucí nejdokonalejší duchovní bytost, tak
že mimo něho podobné neb vyšší bytosti nestává;

neb on se nam jakožto jediný objevil a sice přirozeným i
nadpřirozeným způsobem, tak že netřeba aniž lze mimo Boha
jiné podoby neb vyšší bytosti hledati.
_ „Slyl'lmdi, HW
Bůhndl, Komoda.jedenjm.“ rv. Mojž.6, 4.
„Já Hoqeoda'n, a není žádného více: kvomlmne na:! Boha.“ hai 46, 5.

„Máme
Boha Otce,známě všecko,-—ajednoho Pána JeHlaKrí
,pta, okru MaM-ka.“
I. ku Kor. 8, 6.

2. Bůh jest ve třech osobách, t. v jedné a nerozdílně
Božské bytosti neb podstatě jsou tři rozdílné bsbby , a to
sice: osoba Otce, Syna a Ducha sv.
Že jest Bůh ve třech osobách, patrno odtud, popěva'dž
se nám takto zjevil: a) v starém zákoně v stvoření světa co
Otec, z něhožto jsou všecky věci, co Syn, skrze něhož všecky
věci učiněny jsou, a co Duch sv., v němž všecky věci jsou.
„z něhož, 0. „km něho a !) němjoouctecky

!( Řím. 11,36.

„Napočátku bylo Slovo, . . . . a všecky věci skrze mčuč'ínčnyjaou a bez
„ným nic není učíné'vw,co učiněno jaz.“ Jan 1, 1. 3. „Duch Boží vzná
„Iel ae nad vodami. 1. Mojž. ], 2.

b) Ještě však zřejměji zjevil se Bůh ve třech osobách
v novém zákmzě u vykoupení světa skrze Ježíše_ Krista.
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„A pokřtěnjsa Jsi“

oyntaupíl i hned z vody: a ai otevřínujsou mu

„nebesa,a viděl Ihr/la Božího,3.98“ijth jako holubicí, a ;ňícluízrjídlw
„na
A hle hlas : nebe řlwtwť: Tevúotjest Syn vlnitý,» nčmžmi se
„dobře zalíbila“ Mat. 3, 16.
„Jdouce po všem světě učte všecky národy křtfcsjc vejme'nu Otce, Syna
„i Ducha samička.“ Mat. 28, 29.
'
„TH'jsuu,
[. Jan 5, 7.

kteří oočíisctví vydávají na.—nebi: Otec, Syn a Duc-Jusvatý.“

Tyto tři Božské osoby se owrozeznávaji od sebe ve vlast
nostech neb v přimzenosti — ony jsou jedné přirozenosti, majíce

totiž jedny vlastnosti; a to proto, poněvadž jsou jedné byt
nosti neb podstaty, kterážto není rozdílná od vlastností.
„Jskýž Otec. takýž Syn, takýž iDuch svatý. Nestvořený Obec,nestvo
„řcnýSyn, nestvořený i Duch svatý. Nesmírný Otec, nesmírný Syn, nesmírný
„i Duch svatý. Věčný Otec, věčný Syn, věčný Duch svatý. A však ne tři
„věční, ale jeden věčný, jakož ne či nestvoření &.tři nesmírní, nýbrž jeden
„nestvořený s. jeden nesmírný. Takéž všemohoucí Otec, všemohoucí Syn a.

„všemohoucíDuch svatý: s. však ne tři všemohoucí, nýbrž

jeden vše

„mohoucL Též í Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch svatý: &však ne tři Bozi,
„nýbrž jeden Bůh. Tutéž Pán Otec, Pán Syn, Pán Duch sv.: &.však

„ne tři páni, ale jeden jest Pán. Nebo jakož mw

každou osobu Bohem

„a.Pánem vyznávati pravde víry křesťanské nás nutí, takéž tři Boby & neb

„Pány věřiti nám brání,? (Vyaní

víry sv. Athsn.)

3. Rozeznávaií se pak tyto tři Božské osoby následují
cím způsobem:
a) Řádem: že totiž Otec jest sám od sebe od věčnosti;
Syn, že jest od Otce zplozen od věčnosti, a Duch svatý vy
cházi od obou od věčnosti; t. První Božská osoba nemá

v žádné původ svůj, druhá má původ

v první od věč

nosti, & třetí béře původ svůj zároveň od druhé i od první;
rovněž ale od věčnosti.

„0mdeučnčnmístwřmum'm

Synodmm'ho

„Otce,natíučyůlanictwřomabzzplozam DuchsnalýodaoeaodSyvm

Mmimwmaujmwju.
„wwmmúmoasmw
„náš—ya sobě rovny.“

AotJijipínic

akvieckytříooobq

(Symb. Annu.)

B_ozeznávají se také tyto tři Božské osoby:
6) Působením svým na světě: že Otci zvláště se přičítá
působení na. veškeren svět, totiž: stvoření, řízení a zachování
světa; Synu pak se připisuje zvláště působení na pokolení
lidské u vykoupení lidstva, a Duchu sv._přivlastňuje se zvlášť
2
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působení na ducha lidského vtéhož posvěcení; ačkoliv skutky
tyto každé Božské osobě společně se přivlastňují, tak sice: že
Otec svět stvořil & zdržuje skrze Syna v Duchu sv., též i vy
koupení & posvěcení Otci, stvořeni a posvěcení Synu, stvoření
& vykoupení Duchu sv. se přivlastňujeu Neb co Bůh mimo
sebe v tvorech činí, jest všem osobám obecné; aniž nepůsobí

jedna více než druhá,neb

bez druhé.

Z toho pain-o: Že tajemství Božské Trojice jest něm uevystižitedlné;
že však nám tolik zjeveno jest, co nám věděti prospívá., totiž: že člověk
jest předmětem péči a. lásky veškerých tří Boček-ých osob, a tudíž má u
vděčnosti živ býti jako zdařilé dítko Otce nebeákého, co hodný vykoupe

nec Syna Božího, & oo

chrám Ducha svatého.

ln. 0 Bohu Otci.
„Věřím oBoha Otec, ošemohwdho atobřitde nebo ízení.“
s. ". 0 shoření : správě světa.

První Božské osobě zvláště se přičítá stvoření, zacho—

vávání a řízení světa.

1. Bůh stvořilsvět, t.

on nebe i zemi a vše, co

koli na nebi a na zemijest, na počátku času z ni
čeho a nižádnou potřebou donucen pouhou vůli
svou učinil.
„Na

stvořaBůh neboa zemi.“ I. Mojž.!, 1.

Mawabyapohkdělnanebcamwni,

„aaa om'chjsou:
apoznal,že„MBM

amokdtyněí,

učisůjc,imzmkw

IL Mahal). 7, 28.
„Ty jsi shxňt'l ctecky nící a z vůle tvé byly a stvořenyjsou.“ Zjev. 4, 11.

Bůh stvořil svět » Šesti dnech neb dobách v krásném a

velemoudrém postupu tak sice: že zprvu světlo, pak obloha
nebeská, pak moře a suché země a zrostliny, na to těla ne
beská, slunce, měsíc a. hvězdy, pak všeliké živočiěstvo ve
vodě, v povětří a na zemi, konečně i člověk učiněn jest, a
to sice muž a žena, z nichžto potomně celé pokolení lidské
pochází. I Mojž. ].
Bůh stvořil tento svět :: pouhé lásky k tvarům , aby jim
prokázal svou lásku, učiniv je účastny své blaženosti, a takto
v nich a skrze ně vyjevil svou slávu a velebnost.
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„ Všecko pro nebo sam-0m učinil Hospodin.“

Přísl. 16, 4.
„A každého, který vzývá jmeno mě, k slávě své stvořil jsem ho.“
Jeu. 43, 7.

_,

„Nebesa upravují

dóm Boží, a dílo rukou jeho zvčottde oblohu.“

Zalm 8, 2.

„_

Povzbuzenl. Uvažqjíce stvoření světa a jeho zřízení, musíme zněho pozaati
mocnost, moudrost a lásku Boží a zvolati: „Hodan jsi, Pane Bože náš,
přiímwt' nwm, učes! imoc, nebo ty jsi stvořil všeckyvěcí.“ Zjev. 4, 11.

2._ Bůh netoliko svět stvořil; než on také posud usta—
vičně pečuje laskavě a otcovsky o všecky tvory své.
„Maléhoi velikéhoučinil Bůh a jcdmctančpeůúe o vlaky.“ Maud. 6. 8.

Tato péče, kterouž mů Bůh o své tvorynazýváseprozřth

Boží,

a jeví se zvláště v zachovůvkní a v zprkvě tohoto světa.

a) Bůh zachovává svět, t.
svět trvá. dle moudré rady jeho.
„Wy

on působí mocí svou, že

pak mohlooo zůstati, kdybysty NM!

Aneb cobyod

„tebe povoláno nebylo, Uerakby mohlo zachováno býti? Moud. 11, 26.
„Odojmeě'dndqujieh, (: zhanam,(: :: prod: „aj ae cln—cíli.“Žalm 103, 29.

Bůh zachovává. tento svět, an nejen veškerá. teÝesane
beská mocí svou v nesmírné prostoře nebes drží , než i dává
každému tvoru na zemi všecko, čeho mu“ k potrvání po—
třebí jest.
„OW

se na plade nebeské,že! magií, ani načtou, mhromaz'd'ndí

„dostodol;a 0th vál'nehetký

Iaidičvydražřínejetenešlionii“

. „PooašeMí polního,
kterakmate,Wje,

ani

bavím

„pak aim, že am“Šula-ner ve věíoočcláočtakodárnsbyljakojcdno

„va.

Paťvadětedytrdwpohd,jďtodmjmam'tmdopccíbývd

„občana,Bůhtakodíod, čímvíaevdsnmléolfyí“

Mat &

Jednotliví tvorové trvají potud, pokud Bůh chce, po
kudž totiž , nevyplnili ůkole svého, a neb pokud toho žádá.
vyšší pořádek.

b) Bůh řídí tento svět, t.

011vede a zpravuje

ve

škeré tvory k dosažení cíle jejich zvláště pak řídí
a zpravuje lidi a osudy jejich.
Bůh zpravuje všecky tvory k dosažení cíle jejich, t..
on činí , by každý tvor o sobě a v řadě jiných tvorů byl
tím , čím dle moudré rady Boží býti má., tak aby jednotliví
celku a celek jednotlivým prospíval. _
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Zvláště puk řídí a zpravuje Bůh oaudy lidské, a sice
osudy íak a) jednotlivých lidí, tak i b) celých národů
„Kdo je:! ten, jeltoby řekl, že se co stává, au (toho) Pán nerozkdzolf“

mac Jer. 3, 37.

'

a) Bůh řídí anody jednotlivých lidí tak, že vše, co jich potká a s nimi
se děje, i uu-penl.jim napomahů k apaaenl1 ač plní-li vůli jeho.

„V rtf-kovtvých () Pane jsou looové
Josefa Egyptského a Mojžíše)

Žalm 30, 15. (Viz osudy

„Miluij Bohaotackyvěci„omýt
k daww“ !( i_íím.s, 28.
Bůh dopouští protivenatvi na lidi, aby a) hříšníky !: po
znání & napraveni Bebe přivodil, & b) sp;—avedlivýchpak zkusil

a v dobrém utvrdil.
a) Viz příklad bratří Josefových v Egyptě.

I. Mojž. 42, 21; Manas—

oeaa krále 2 Paul. 88; a Jonáše ?.

b) „V ohnizbude—o
„v_

ponlž

zlatoa stříbro,lidépak

(Boha)

“ Bir. 2, b.)

„Soda“ trpělivost působí, a trpě'livoazzkušení, zkušení pak nadějí.“
Jak. !, 8. 4. (Viz na příklad: Jobs n Tobiáše)

b) Bůkřidlomdyndmdů, takževše, cočinlajich potkkva,kdo
aaienl dle člověoenstva napomkhati musi. Totoť patrně z dějepisu ve
škerých narodil, zvláště pak národu Israelského.
Poznan. Zlé, které lidé pichají, nechce Bůh a nenkvidí toho, avšak dopouští
bo; poněvadž svobodné vůle člověka neměl ; nad to více vede a řídí to
tak, že to k dosažení rad jeho a k dobrému poslés sloužiti musí, ač ne
]: zaslane hříšníků.

„Vyjdepmti „www.“

PW.

zlé,Bůh(aale obydlí!o dobré.“LMojl.60, 20.

vm tato ns. vxbnije ): důvěře!; Bohu v potřebbchživota

vezdejčlho, ): útěk v stratum, a k odevvdanoeti do vůle Boží n všeli
kých osudech života.
'
„Nguečqitd'todm Hkojíoe: co badanojha', a nebo co budancpaí, a

„neboámcehdawadloati
„jde.“

VítaqiůtčOucodš, & tuhooůjlopotřebw

Hat. a, 31. 32.

„ParučHoapodívmouhAcdouamdlji
„učiní.“

měj oněm, a onokcko dobře

Žalm 36, 5.

„Pán dal, Pán mal, jakž „.Bahu líbilo, tak se stalo: buďjmeno Ilo
„npodímm prikladam“ Job.

;. n

0 ujelieb.

Nejznamenitějši tvorové na nebi jsou anjelé.

1.

jsou pouzz'a dokonalejšíduchovémž lidi.

Anjeléjmdirhwétotižonimajírommavúli.
Am'dé jm

pand ducbaoé; poněvadž těla nemají, aniž toto patří k při
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rozenoati jejich; & jen proto ae objevili v těle lidském, aby od lidí pozo—
rováni býti mohli.
„Zdali „nelení anjele' nejsou služební duchooéř' x Žid. 1, 14.

Aqíelé

duc/tom!,
poněvadžmajidokonalejší
rozum,

lepší vůli, větši moc, a již požívají uzBoha věčné blaženosh'.
„O tom pak dní (poaledním) a hodině niž'ddný neví ani anjele' módu.“
Mat. 24, 86.

„Buď vůle ted jako onebi tak i na zemi.“ Mat. 6, 10.

„Dobmřečíc

uřídmí
anjele'

vymamivlac,

čin

„olovojeho.“ Žalm 102, 20.
„ijelé Boží vid/í tvář Otce, který jest vnebesťch. Mat. 18, 10.

2. Že anjelě jsou, víme tím, poněvadž se co poslové Boží
a vyšší bytosti s nebes lidem často zjevili. Tot rozumný
člověk také sám tušiti může; neb u všelikóm tvoretvu zna
menati lze postup od méně dokonalých k dokonalejším, a
tudíž souditi možno, žet i mimo člověka stává. ještě dokona
lejších tvorů, jakověž jsou anjelě na nebi.
Jako všickni tvorové mají také anjelě své url-čem,. Bůh
totiž stvořil anjely :
a) Ke své cti a slávě, aby totiž jej ctili, milovali a jemu
se klaněli a sloužili.
,
„Volali jeden (anjel) !: dndte'm'u: Svatý, avatý, meý Hospoda: Bůh
„zá—atapi,plná jee! ořechu země aida/vyjeho.“

Jos. 6, 3.

„Dobrvřa'le Hoqnxia'au všichni anjele' jako: vy mocní o síle.,jeníčivíle
„910005050 ): stylem Macu řeči jeho.“

Žalm 102, 20.

b) K službě lidem,. aby jim vůli Boží zvěstovali, jich
chránili, a za ně u Boha orodovali.
'

„Afóelůnavývnpřikámlotobč,abytobeodříhalim
Maud.
„tvých Jako na rukou pcmesoutč, aby mdmurazilokdmmnahg/
Žalm 90; n. 12.

„Zdaliž'ulic-„hui
anjele'

služebníMM,

poslání): CW pro ty,

„Jdem obdrží dědidví spacem'i“ x Žid. 1, 14. (Viz také pm
biúšovi & o sv. Petra v okověch.

„Řekl Rafael TM.-

své.
'

0 To

Bkut. up. 12.)

„Když'jei co nwdlíoal . pláčem (: pochováv

„val mrtvé . . . jd! jaem obětoval nwdlilby toč Pána.“

Toh. 12, 12.

Tito anieló, kteří lidi od nebezpečenstvl těla i duše
chraní a je snaží, nařývaji Be strážnými anjely; a každý člo
věk má svého strážného anjela, jenž ho chrání _ajehožto má
ctiti, poslouchati a vzývati.

„Až,
„stč .

šli

svého,

šelpředtebou“ odříkal
těm ce

střiž ho, a poslouchej hlasu jeho.“

H. Mojž. 23, 20.
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3. Všickni ax'ýelé nezůstali v stavu milosti a dokonalosti,
v jakém byli stvořeni, než mnozi vlastni zlobou (hříchem
pýchy) ze stavu tohoto přeštastného vypadli.
„Hle, kteří sloní! jemu, nejwu dáli a na anjelích ových nalezl nepra—
„vod.“ Job. 4, 18.

Tyto padlé anjely, které ďábly jmenujeme, Bůh na věky
zavrhl a do pekla odsoudil.
„Bůh anjelům hřeš'ícímneodpustil, ale prmmy pekelnýmz'atrhna je do

„peklavydalkm“

11.Petr. 2, 4.

Vyšší dokonalost padlých těchto anjelů převrátila se
» horší zlobu, v kteréžto nenávidice Boha, a všecko což pra—
vého a dobrého jest, nenávidí též člověka a usilují ho k pádu
uvésti a do věčného zahynutí svrhnouti, pokoušejíce ho.
„Prolívnllc„a ďábel obcházíjako lev W

hledaje, kohabynámi.“

11. Petr. 5, 8.

Majlce však svobodnou vůli, můžeme s milostí Boží po
kušení jeho odolati, uživajice bedlivě prostředků, kterých nám
víra poskytuje; jakové jsou: bedlivost, modlitba, půst atd.
„Hutař uměle oděníBoží, abyelemohliodolaliv den zlý . .
„tedy
podpírána bed/raová pravdou. Předeva berouceštít vky,
„. . .. avezmělelebkunaděy'ovpamdamečdudmo'adjutdoooBošf),
„oklikou modlitbou a proabou nwdlt'ce se každého čau.“ K Efes. 6. 13—18.
„Bděla a modlete se, abycte neválí vpolmň'mí.“ Mat. 26, 41.

Povzbuenl. Varuj se, abys oddav se břichu nepodobal se ďáblu ; neb jsa
svůdcem jiných, nebyl tovaryšem & náhonem: jeho. Následní raději do
brých anjelů vnovinnosti, poslušnocti a plnění přikázal Božích.

S. 13. O lidech.

Nejznamenitějěi tvorové na zemi jsou lidé. Lidé pak
sestávají z těla a z duše, které v jedno spojeny jsou.
HoepodínBůh člověka: mw země, a vdechl o tvářjeho

„dohnali
života,; nana.jat M

vM

1.Moji.2, 7.

Člověk co nejznamenitější tvor Boží na zemi má dle
těla i dle duše mnohépřednosti: a) Dle těla vyniká nad všeliká
zvířata svou rovnou a přímou postavou, tvářnosti, v nlžto se
duch jako v nějakém zncadle obráží, a pak rukama a ústroj
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nosti k řeči. b) Dle duše vyniká tím, že duše jeho ne toliko
tělo oživuje, nýbrž také, že má. mnohé výborné vlohy neb
mohutnosti, že jest nesmrtedlna a k obrazu Božímu stvořena.

l. Duše člověka má mnohé výborné mohutnosti, jakož:
a) roz—um,kterýmžto sebe a mimo sebe věci poznávati,
jím porozuměti a co dobrého jest., od zlého rozeznávati může.
b) svobodnou vůli, kteroužto člověk může svobodně sobě

voliti, což dobrého a pravého jest, a což zlého a nepravého

jest, může zavrhnouti; aniž může kdo

donutitijej, aby

sobě jinak volil.
c) svědomí, které viže svobodnou vůli člověka k zákonu
Božímu, vzbuzujíc ho k dobrému a varujíc ho od zlého; po

vykonaném pak činu soudí ho a odměňuje
pokojem a
vnitřní utěchou neb kara a tresce
výčitkami a náhnětky,
dle toho jak činil dobré čili zlé.

2. Duše člověkajest nesmrtedlná, t. ona neumře s tělem
a jako tělo, nýbrž živá. jest s uplným vědomím sebe i 130
oddělení se od těla. Že duše člověka nesmrtedlna jest., patrno:
a) Z původu a přirozevwstí její , ješto pochodí bezpro
středně od Boha a jest nehmotná. a tudíž co prostoduchá. byt
nost nemůže se v části rozpadnouti — zhynouti, lečby byla
vůle Boží. Že však Bůh takto nechce, patrno:
b) Z Božích vlastností a výroků. Bůh zajisté jakožto
nejvýš dobrotivý, nedal nam touhu po nesmrtedlnosti k na

šemu trápení, nýbrž vyplní ji; co mjmmdřejší nedopustí, aby
smrt vlohy duše u mnohých ani nerozvinuté & vůbec nezdo
konalené na vždy\ zrušila; a co nejvýš' spravedlivý nepřipustí,
aby ctnost tak často zůstala bez odměny a nepravost bez za
slouženého trestu; nýbrž učiniv duši nesmrtedlnou, vyplní na
věčnosti touhu po nesmrtedlnosti, kdež i bude moci své vlohy
dokonale vzdělati, a kde každému spravedlivě odplaceno bude
dle skutků jeho.
[
„Nebojteae těch, kteří mo zabíjejí, ale duše nemohonzabiti.“ m

10, 28.

3. Duše člověka jest stvořena k obrazu Božímu.
„Stvořil Bůh čMa
L Mojž. I, 27.

k obrazu. wénw, Lobrazu Božímu stvořil ho.“
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Záležel pak obraz Boží, lm kterémuž první člověk stvo
řen byl v dal'ích: a) přirozených,jekovéž jsou: nean'tedlnost,
rozum a vůle duše; b) v nadpřirozených, jakož: nesmrtedl
nost těla, svatost & spravedlnost, v kteréž od počátku posta
ven jest byl.
„Bůh zajistí stvořil člověka mpomřildnéhof'

Maudr. 2, 23.

„Oblecte nového člověka podlé Boha. utvořeného v svatoati a opraoedlno—

„ati“

Efez. 4, 24.

4. Člověk co nejznamenitější tvor Boží na zemi učiněn
jest_ od Boha pánem veškerého tvorstva pozemského, iehožto
on ke svým potřebám dle vůle Boží užívati může.
„I požehnal jim Bůh a řekl: Rostla? a "nože se a naptňte zemí, a
,grodmaňte ji a pamath nad rybami wwřaky'vní
(: nad plodem nabealqími
„nad všemi žíoočidzy, kteříž se hýbqjí na zemi.“ I. Mojž. l, 28.

5. Bůh stvořil lidi, aby:
a) poznali ho, k tomu jim dán rozum, k čemuž ho také
užívati mají.
„Tentopakjat

živo!věcný.-aby poznali tebe wm

Bohapraoůwf'

Jan 17, a.

b) jeho vůli plnili, k tomu

dána svobodnávůle.

„Bula-Nezij enebítakinawníť

c) poznávajíce Boha , & plnlce vůli jeho, s nim sjedno
cení a spojení byli a takto věčným vznesenídosáhli.
„Bůh chce, aby vříckvzílidé apaaani byli."

I. ]: Tim. 2, 4.

Z toho patma: že veliká. jest hodnost & důstojnost přitomnosti lidské,
kteréžto u vděčnosti usnávajlee svolab' musíme: „Cajal člověk, če jsínoň
„puměllivf aneb „. Hanč/ca, šonaoš'wmddjcj? Učinila ho mólomeníčm

„mjdieláoouadíkormaljaijcj:awhmavíljdjejfmdddemnkou
„

cm“ žene,

5—7.

Povzbuan
Sluší teqv, abychom sobě vážili důstojnosti své člověčí & nade
všecky tvory pozemské také šlechemým :: ctným obcovšnlm vynikali.

s. 14. Nejteamenitčjíí oui;

prvních lidí.

1. Bůh sám v otcovské lásce své byl vychovatelem a
pěstitelem prvnich lidi, a postavil je v ráji, aby ho vzdělá
vajice & ostljlhajice, silLtěla i duše své rozvinuli a vycvičili.
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2. By pak sami dobrovolným spolupůsobenlm se ustálili,
ve svatosti a spravedlnosti, v kteréž od Boha postaveni byli,
a ji osvčdčili, dal jim Bůh přikázanl, aby nejedli ze stromu
vědění dobrého i zlého.
„Ze všelikého dřeva rajského jez.-'Emdřeva pak „aaa

„al nejít?: nebov

dobrého a zlým

den: něhojedl,min-tíumřel.“ L Mojž.2, 16.17.

3. První člověk, Adam s manželkou svou Evou Boha
neposlechl. Sveden lstí ďábla, jedl v ráji ovoce, které mu
Bůh zapověděl & tim hřešil.

4. Hřich ten uškodil mu na těle i na duši. On mu způ—
sobil čssnou i věčnou smrt a mnoho jiného zlého tělu i duši.
.) Hřích ten tomu způsobil &nnau smrt; „Prach jn“ a upradz ec na
vrátil.“ !. Mojž. s, 17.
b) On mu způsobil „anal smrt, zbaviv jej milosti Boží _ svatosti
a. spravedlnosti — (v čemž záleží život duše), způsobil, že nemohl vejít

do životavěčného.„NicWho nandívejaí doživotaMa.“
Zjev.21,17.
c) On mu spůeobíl"noho zlým na tě'lc: mnohé bídy, W
a. ne
moci std.; na dui? pak, že tělesná suinka dostala převahu a že tudiž
tomm jeho jest astměn & vůle jeho se sklonils & slému.
„Kumšt:
bídy tvé opočet! ted.“ I. Mojž. 8, 16.

„VMthtísní(amějměkdydnyMW„.

„o potu tvář—í
to! jbb' bude! M.“

L Mojí. 8, 17. 19.

d) Imlkerápřímqutadďpmčlóvčkaatmřsnajut,ubďh£okldbu
» zlořečenství, stala ee mu protivnou.

„MM)ModaeMm,

„bude.“

Wahloň'tolzlplodůí

I. Moji. &, 17. 18.

„Haf—no.:;
nqjůtďpodddvno
jed „uuu W“

1: Řím. a, 20.

5. Bílá) ten neuškodil toliko prvhlmu člověku, ale i
nám, kteří od něho pocházíme. Neb první člověk obdržel
původni svatost & spravedlnost netoliko pro sebe ale i pro
své potomstvo; kterouž pak on i mím ztratil, ješte my po
tomci jeho co oučastnici a dědicové jeho přirozenosti v týž
stav hříšný vstupujeme, v jaký on sám hříchem se uvrhl, &
tudiž vinu d trest hříchu jeho dědime.

,Jakoakncjedfuhoůmtkahřídammm MM,:zckv-zehřídz
„bídaamrt

a tak mala.—kylídimrtpřifla,

ofčwú'oňídmí zhřešili“

KŘÍDLň, 12.
Skrze hřích Adamův ztratilo totiž veškeré pokolení lidské, en.potom—
stvo jeho, původní svatoet . spravedlnost, vkteré! dle vůle Boží mělo úča
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stenatví míti, tím pak utrpělo mnohou zkázu na tao i na duši, jakož: zs
temnění rozumu, naklonění vůle l: zlému, převnhujícl tělesnost, všeliké
nesnáze & posléze i smrt těla.
„Smyal a myšlení lidakčho erdce ke zlému nakloněna jevu od wdadodíf'
]. Mojž. 8, 21.

v

„Vidím

zákon :: oudech wých, kterýž odpomje zákonu mysli mě.“

Rím. 7, 23.

„J7w těžké (uvaleno jest) na ayny Adamovy ode dm narození až do
„dne pod—mm.“ Sir. 40, 1.

Hříoh tento, kterého se Adam v ráji dapuatíl , a my po

tomcije7w v Adamovi, sluje prvotný či dědičný,poněvadž
jej po něm zdědili a v něm se počináme a radíme.

6. Dle učení církve“katolické Maria Penna hned v prv
nim okamžení, v němž byla počata. z obzvláštní milosti Boží
a pro zásluhy Krista Ježíše, Spasitele lidského pokolení, ochrá
něnou zůstala. od všeliké poškyrny hříchu prvotného.
Neslušelo zajisté, aby hříchu prvotnému podmbena byla ts, která
vyyolena jest na matku Božského Vykupitele, & kterouž pozdravil anjel
Gabriel co „milosti plnon.“

„Kdy-Esco Mpa.—1,

nechm'oMariiPa-mčwzímnínkyuňnitiw

„čau Syno'jejího; jam není pochybnatí, že Krasu. Pán nejblahoalavenějč'í
„panna, matku mou zachoval od veškerých akom nepotí/amo!an a plnau
„milostí kvykonóm' oáš'nčrady Božské „Muntii“
(B_v.Augustin)

7.,Lidé nebyli, jako pyšní anjelé, na věky od Boha za
vržení. Bůh slíbil, že k vysvobození pro hřích zavržených
lidí pošle Vykupitele, který se i Mesiášem jmenuje.
„Nepřáteth polož'ťmMi tebou a ženou, a mezi temenemjejím, ona!
„potře hlavu tvou, a ty (naklady činiti bude; pazějejíť
I. Mojž. 3, 15.

8. Zaslíbený vykupitel nepřišel však hned, nýbrž lidé
se museli na příští jeho připravovati. Měli totiž zakusiti ovoci
hříchu, bídy &.strasti jeho, aby po Spasiteli toužili, přišedšího
pak poznali &'ochotně přijali.
s. 15. chnamenilější only pokolení lidského sa doby přípravy jeho k vykoupení.

]. Pomšenost lidská brzy se objevila. Již na. Kainovi
patrné.jest, a
se rozmnožovalopokolení lidské, touž mě
rou množild.sei nepravost jeho, tak sice: že posléze obcová
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ním spravedlivýchse

veškeřílidé porušeníjsou a na

plněna jest země nepravostí.
2. Aby ve všeobecné této porušenosti pokolení lidské
na prosto nezhynulo , vyhladil Bůh lidstvo potopou, v které
všickni zahynuli až na spravedlivého Noe, jehožto Bůh za
choval.
3. V potomcích Noemových se opět zmohati počala zloba
hí'ichu tak, že lidé, chtíce se proti vůli Boži stavením věže
babylonské sestřediti, pomatením jazyků do veškerých končin
světa rozptýleni jsou.
4. V rozptýlení tomto, zapomenuvše na Boha a původní
jeho zjevení, „změnili slávu nepmušitelne'ho Boha v podoben—
ství obrazu porušitelněho člověka, i ptactva, %"čtvmohýck ho
vad i zeměplazůf' t. upadli v modloslužebnost a v ohavné
neřesti.

5. By však víra v pravého Boha a naděje v budoucího
vykupitele na prosto nezanikla, povolal Bůh Abrahama a vy
volil jej a potomky jeho, národ totiž Israelský za zvláštní
lid svůj, kterýžto vyvolený lid svůj Bůh zvláště vedl a řídil,
zjevuje se mu a dada mu skrze muže Znamenité svá přiká—

zaní a zaslíbení. Muži tito byli jsou: patriarchové, Mojžíš a
proroci.
6. Aby však, pl'išedší Božský Vykupitel na svět, byl
poznán, předpovídali proroci budoucí osudy jeho:
a) O jeho narození: že bude pocházeli z pokolení Jndova a z rodu
Davidova že se zrodí : panenské matky v Betlémě, a sice v době, když
národ Židovský samostatnost svou ztratí, a že vzejde na obloze hvězda a

'králové : dalekých krajin jemu se klaněti budou.
Mich. 5, 2.

11, l. 7, 14.

L Mojž. 49, 10. IV. Mojž. 24, 17. Zach. 71, 9. 10.)

b) 0 jeho

životěpředpovídali:že bude přednímpředcházeti

předchůdce a bude mu připravovati cestu; on pak že sim povstane u veliké
moci a bude kázni a divy činiti, pak že co král slavně &.pokorně přijde
do Jerusaléma & na věky bude vysokým knězem. (Mal. 3, l. Jes. 31, 35.
Zach. 9, 9. Žalm 109, 4.)
c) 0 tamen! a oslovení Krůta Pána předpovídali: že bude prodán
za 30 stříbrných, potupen, pohaněn, na rukou a nohou zraněn a zboden,
a o jeho roucho že bude los metán. Že pak z mrtvých vstane, & vstoupí na

nebesa a seděti bude na pravici Boží.

11, 12. Jen. 50, 6. 63, 7.

Žalm 21, 17. 19, &. Zach. 12, 10. Žalm us,—lo. 67; 109, l.)
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7. Však i pohanů, jenž v modloslužebnost upadli, .ne—
opnstil Bůh zcela, abrž osvědčoval jim sebe, a povzbuzoval
jich k napravenl rozličným způsobem; jakož
&) Skrze hlas svědomí a vnitřních vnuknutí.

„Pohané ukazují dílo zdkana'ampaané v srdcích svých, když jim ooč

„deavi vydává„aim

jejich.“ Řím..2, 25.

b) Skrze dobrodiní, kteráž jim prokazoval, a metly, jimiž nepravé
trestal.
„Bůh nana-hal sebe bez owě'dómť dobře číně a s nebo dávaje úrodné

„M

a naplahje pokrmem a udělenímndasjcjích“

Sk. ap. 14, 16.

0) Skrze znamenité muže, kteréž !: prostřed nich vzbudil (Enoch,
Job, Jonáš, Daniel atd.), jakož i tím, že mezi ně rozptýlil národ Israel
ský, jenž jim sdělil známost pravého Boha.
„Proto mzptýiíl ods mezi národy, kteříž nez-mv?ho, abyste vy vypravili

„dámě oči:-íjeho, a je naučili, že nadjřný Bůh vleme

law něho.“

Tob. 13, 4.

d) Skrze jiné podivné příhody. (Zjevení anjelů, sny atd.)

8. Konečně, když pohané, upadše v mlzkou modloslu—
žebnost a ohavné neřesti, a nejsouce s to aby sobě pomohli,
po vyšší pomoci dychtili, Židé pak, ztrativěe samostatnost
svou a jsouce ztížení jhem Římanů & sami v rozličné sekty
rozděleni, toužebně Spasitele očekávali, přišla plnost času.

„AkdyžpřinagdmstčmpwhleůhSyvmavého,Mhomdzó
„komnaty,kleříčmdzálmmbylí,

.v.0

tag/Wii.“ KGal. 4,4.5.

Synu.

Druhý článek víry: „I vlasu. Krista Syna jeho jediného Pána na!

.“

s. 16. Dubem : dílo Krista Pána.

Ježíš Kristus 'jest :

]. Jediný Syn Boha Otce, t.

onjedinýjestjakožto

druhá božská osoba od věčnosti Syn Boží, pravý Bůh jako
Otec; ješte my skrze něho zvoleni za syny Boží přiiali.
Etes. ], 5.
„Kterémukd : anjehi řekl (Bůh): Syn
„jsem tebe.“ K

id. l, 6.

jsi ty,

dne: zplodil
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„Řekl amu ): Mm-ií: Dítě tvá .com bude Syn Boží.“ mu:. 1, 35.

„Tak Bůh milovalsvět,že Syna svéhojalme

dal.“ Jan 3, 16.

2. Bůh i člověk v jedné Božské osobě.
&) Že Kristus Ježíš jest pravý; Bůh1patrno:
as) 2 Boůkýdu domu

jaho: jáma všemohoucnosti,vševědomosti,

nejvyšší dobrotivosti std., kteréžto v skutcích svých na jevo pronášel a na
které se sám odvolával.
'
„Dám jest mi všelíkd moc na nebi i na zemi.“ Mat 28, 18.

„Oslaon

Otčeobidva,ktaoujmn

u tebe měl,prvá nežli svět byl.“

Jan 11, 6.

„Dřívenežli Abraham,byl

já.“ Jan 8, &&

„On očíičl, coby bylo v člověku—“ Jan 2, 25.

„JdaOteojchjm..

Kdožm'dímne,
m'díiOtasf' Jan 10,30;14,9.

„Nečir-lvwlí skutků Ota: ného,

nevěřte nail, pakli činím, a nechcete—li

„06% "mě, abyste pozvali a věřili, že Otto ve mějeat,

ajd :: Otci“

Jan 10, 37. 38.
bb) Ze „Macht av. apoštolů, kteří mu přičítají Božské skutky, Bož
s' é jméno, Božskou přirozenost & Božskou poctu.

„NopoMUmbyloBbmaSlooobýlouBohaaBdhblelom“ We
mžučiněno

„ckyvě'ct'ab-zančuč'inlnyjmabeznčhonícnmíuňzěm,
„jest.“

Jan 1,_ 1—3.

„I řekl Tamil: „Pán mcb'aw

máji" Jan 20, 28.

;,Ta-t(Erima)jest pnwý Bůh a 500:
„V němpřelzýoó vřeckaphnoot Bobbi

1. Jan 5, 20.

(člen-čt“ Ku Kol. 2, 9.

„Ve jm
Jčžďe má každá kolonakládu“ nebeských,zaukých ipe
„Way.“ K Filip. 2, 10.
co) z na:-Mo „čau církve, horu jsou: si vědoma Božského nie—
vení, od prvního počátku až posud pokládala učení obožstvíJežíšovu za
základní učení, a paddy banila jinak 1136, pro kteréžto vyznání první
křesťané krev svou oedíli.

„75%an

PánaJemKrůtaSynaBožíhojarhovaasze

„nameněho přede vkmi očky. Boha zBoÍla, málo : ušila, Bohapmoéhu
„: Boha pravého, „mého ale unaveného, též podataty :: Otcem, skrze
„něj ořech-yvědí uč'řnůty jsou.“

(Vyznání víry Niceno—Konstantnn'op.)

b) Ježíš Kristus jest také pravý člověk, protože:
u) Máchuačučmo M

silnžející zhostí i ski-vs, jeito se naro—

dil jako každý jiný člověk a měl staně s ostatními lidmi potřeby, trpě
hlad, žížsň, umdlení i bolest.
bb) Podobu! i má lidskou duši: nesmrtedlnou & obdařena: lidským
rozumem & svobodnou vůlí.

cc) MM i jméno (Houška.-On sám nazýval se „W:-člověka.“

Sv.'Pavel dí: „Jeden! jat ijůté

Bůh, jeden úzké prostředníkmezi

Bohmalídmí, člooě'kKrůtwJeša. Lk'Hm.2,5.
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c) Kristus Ježíš jest pravý Bůh i pravý člověk, neb co
Bůh jest od věčnosti, a nepřestal býti Bohem, když se vtělil, aniž pak
přestal býti člověkem, když vstoupil na nebesa.
„I jest pmvd víra, abychom věřili a vyznávali, že Pán náš Ježíš Kri
„stus Syn Boží, Bůh :. člověk jest. Bůh : podstaty Otcovy dříve všech
„věků zrozen, a člověkjest : podstaty mtařiny, u věku narozen. Pravý
„Bůh, pravý člověk, z duše rozumné jsa a z těla č'lově'čího;rovný Otci po—

„dlé božství, menší Otce podlé člověčenstvú“ (Vyan

víry sv. Athansše)

Poznamenává. Jako Bůh mé Otce nebeského a jest mu ve všem roveň,
nemé však matky.
'

„Já a Otec jsme jedno.“
„o němž ma' se dobře zalíbila“

Jan 10, 30.

„Tento jest můj milý Syn,

Mat. 3, 17.

Jako člověk měl Marii, nejblahoslavenějši pannu matkou, a jest nám
ve všem roveň krom hříchu; tudiž jest i menší Otce.

„Máme

kněze,zhulenéhovevčanpodobně'ndm,
kromčhřídha“

K žid. 4, 15.
„Otec větší mne jest.“

Jan 14, 28.

d) Kristus Ježiš jest Bůh i člověk v jediné božské
osobě; jelikož Kristus sám o sobě, jakož i_sv. apoštolé o něm nikdy ne
mluvi, jakoby v něm dvě osoby byly, abrž toliko .jedna ; ježto osobnost
lidské v osobnosti Božské v jedno splynula.

„Nikdonastoupil na nebuo,

ten, který! "loupil : nebosyn

„člověka, kterýjeat v nebi.“ Jan 8, 13.
Anja! ztrátami Marii Panně, že „se s ní narodí Syn MMM/w.“
Mat. 1, 32. 80. Petr vytýkal Židům, „še Krista původu života ukřižovalů“
Sv. Jan bo nsdvé „Slovem“ a di: „Bůh byl Slovo, a Slovo tělem učiněno
„jest a přebývala mezi námi.“ Jan 1.

„A jaH'kolí Use: Krůta)

Bůh a člověk, vlak na dva objede-n jest

„Kristu. Atakjedonnsobrdmímbožatvívčlově'čantvíalemdhnaově

„čth

oBožství,

„jakoMemoria

ovšemnaslitímpodstaty,ale

osoby.Nebo

těloMjedmjeetčlwčk,takéžBůhačlmrčk

„jodu:jest Kristus.“ (Vyan

víry sv. Athanbša)

3. Ježíš Kristus jest, jak jméno jeho vyznamenává.,

zaslíbený Spasitel světa.
Spasitelemse
protože se námjimspasenístalo,
když nás od viny a trestu hříchu vysvobodil.
a) Ježíš Kristus nés vysvobodil od viny břichu; an stana
se člověkem v dokonalém poslušenstvi až do smrti, smrti pak kříže, úplně
napravil, co byl první člověk neposlušenstvím svým porušil a zavinil.

„me
„lid

pak Syna, a nazůvešjmenojeho Ježíš: on! zqíisté vymobodl
od hříchu. Mat. 1, 21. „Totjeat krov má, Ida'č za nmoMvy
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„lita bude na odpuštění hříchů.“ Mat. 26, 28. „Jako skrze neposlušenstvi
,jednolw člověka učiněno jest mnoho hřlšných: tak a' skrze poslul'emwí je—
„dnoho, mnoho spravedlivých učiněno bude.“ K Řím. 5, 19.

b) Ježíš Kristus vysvobodiLnůs také od trestu hříchu;
jelikož jsa bez hříchu snášel za nás trest hříchu; tím však spravedlnosti
Boží tšinil zadost, jelikož zadostučinělh' toto z Božství jeho neskončeně
ceny nabývalo, a tudíž postačovalo k shlazení naší viny a trestu.

„Bůh toho, kterýž
„(obě“ za hřích),

mhřem, (Krista) učinil za nás hříchem

abychmn byli spravedlivi před Bohem skrze něho.“

II. Kor. 5, 21.

_

„Klerýž hříchu neučinil, vnesl adm hříchy naše, sám na svém těle na
„dřevo, abychom hříchům zemrouce spravedlností žabí byli, jakožto zsivmlostí
„uzdravení jste.“ 1. Petr. 2, 22. 24

c) Ježiš Kristus nás vysvobodil od zlého, co hřích prvo
tni duši i tělu způsobil.
aa) On nás wsmbodíl od' nevědomosti a od bludu tím, že slabosti roz
umu přispěl a učil nás znáti Boha a svatou vůli jeho, jsÍk slovem tak i
příkladem svým spolu i tím, že napravil srdce naše, učiniv je ochotně a
volně k přijetí sv. pravdy.
bb) On ruda vynmbodil od mdloby a nedostatečnoxi vůle tim, že nás
učením a příkladem svým k plnění dobrého'vzbuzqie a milostí svou pod
poruje.

cc)01náaoysooboddodzléhotěla,

od strasďanesnňzi života tim,

že nás vysvobodil od hříchu, pramene mnoha zlého, jakož i že nás
v utrpení sílí milosti a příkladem svým a naději budouci hojně odměny,
čině je shrne zásluhy své zhslušný'mi.
dd) On nás eyambodil od časně smrti tim, že smrti osten odjel, spro
stiv nás hříchu i učo: že smrt jest cestou k slávě života věčného, i sna
šeje sám hrůzu smrti. Pak ismrt přemohl tím, že mocí svou vstav z mrt
vých, i nás jednou vzkřísí.
„Kde jest o' smrti vítězství tvé? kde jest a' smrtí aaten tvůj. Ostenpak
„smrti jest hřích . . Ale daty Balm, kterýž dal nám omrsz skrze Pána
„našeho Ježíše Krista.“ L Kor. 15, 55—57.

„z ruky mrti vyumbodfm
je; od smrti vme
„ó smrtí!

je: bude smrt tvá

Oze. 13, 14.

Poznamenání 1. Syn Boží se vtělil, aby nás svou smrti na kříži vykoupil,
a spasil. Jelikož jako člověk, jsa přirozenosti lidské oučasten, mohl za
lidi dosti učiniti a porušenou přirozenost lidskou obnoviti, a jako Bůh
mohl neskončenou vinu lidskou shladiti, jeěto jeho zásluhy : božství
jeho neskončenou cenu braly.
„Poněvadž tedy dítky účastnoat měly těla a krve (totiž'jmnnfho Adama),

„i on (Kristus)téžpodobnčúáuten

aby skrzesmrt zkazit toho,
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„km?/';? měl vladařství umrti :. j. cůibla; (: aby vynechali! ty, ldeřlžlo

„cch

smrtí po všechen čus života svého podrobeni byli v alužbůf'

& Žid. 2, 14. m

Poznan/mání 9. Ježíš se také Kristem, což jest tolik co pomazauým. jme
nuje; jelikož veterán zákoně proroci, kněží : králové pomazáni bývali,
: Pán Ježíš co Vyknpitel světa trojí tento úřad zastával, jsa nejvyůim
prorokem, knězem a králem naším.
„Ježíše : Namrťta pumami Bůh Duchem dutým a moci.“ Shut.
ap. 10, 88.

Pozrmoenóní 3. Ježíš se nazývá mlíbeným Meeiášem, poněvadž již od po
šátku, „pak i častokráte lidem byl zaslíben & všecka. proroctví o Mes
eiáě'ovi učiněná na něm se vyplnila

4. Ježíš Kristus jest náš Pán ustanovitcl zá.

kona &učitel.

:) Nazývá se naším Pánem dle obě přirozenostisvé totiž: lid
ské i božekě; jelikož co Bůh jest pánem všech tvorů, moje nejvyšší moc
na. nebi i na zemi, a co čZwě'k.,jaa naším Vykupitelom, vším právem nad
námi co vykoupená Svými panuje.

„Vy vunenazýván mistrema Pánem a dobřeprovíle:

mjiacéf'

Jan 13, 13.

b) Nazývá se ustanovitelem

zákona; poněvadžnový,zákon

ustanovil, zákon totiž lásky.

„Přikázanl nové dávám vám, obyate ze milovalioupolak,

(jd)

„jsem miloud odm“ Jan 13, 34.

c) Nazývá se naším učitelem,

poněvadžpo tři leta veřejného

života svého učil lid svaté pravdě & Božské cnosti.

„Duch
Pónčnodemou:
MMMPNMMMÍ
„gelt'um chudým.“

evan—

Luk. 4, 18.

Pozemeký život Páně.
Druhýólánekňry: „JenžcepočalsDszanaLéhoaam-alítaezuarie
Panny.“
s. I?. lejuamonilčjší, co ne přihodilopři! uninit-

Pinč.

]. Anjel Páně žvěetoval Zachariášovi, že Alžběta man
želka jeho porodí Syna, jehož jmeno bude Jan, a „ten že
bude velikýpřed Pánem, a předejdepřed ním, aby mu
pracoval lid dokmzalý.“
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2. Potom pak zvěstoval el
Gabriel v Nazaretu Marii
panně, zasnoubená Josefovi, že má býti matkou Vykupitele,
jemuž jmeno bude Ježiš. „Tento že bude veliký a Syn nej
vyššího sloati bude, a že mz! da' Pán Bůh stolici Davida otce
jeho, a kralovati bude v domě Jakubově a královen/n'jeho ne
bude konce. Že pak jej počne z Ducha svatého a pročež slouti
bude Syn Boží.“
Po:/nam. Kristus Pán se počal !&Ducha svatého, t. j. mocí a působením
Ducha svatého tělo a duše jeho t. j. přirozenost lidská., kterouž na se
vzal, vytvořena jest.
Tajemství tato nazývá. se „vtělení Boží.“
„Sva tělem učiněnojest a přebývala mezi námi.“ Jan 1, 14.
Z toho patrno: že Kristus Pán jest Bůh i spolu člověk; Bůh od věč
nosti člověkem pak uč'měn jest v plnosti času. MM tedy dvojí přiroze
nost & dvojí vůli: Božskou totiž : člověčí, ač v jedné osobě, totiž
Bořakét

Syn Boží se vtělil, aby: &) účasten jsa přirozenosti člověčí, vinu naši
na se vzíti, &ji smrtí svou shladiti mohl; b) aby v lidském těle jsa uči
něn, nám ve všem podoben, dal nám dokonalý příklad, jehož bychom nL
sledOVali;c) aby jsu prostředníkem mezi Bohem a lidmi konal spasení naše.

3. Pak navštívila Maria přítelkyni svou Alžbětu , od
kteréž co matka Páně pozdravena jest a kdežto v zbožném
nadšeni Hospodina velebila.
4. Zvěstováno jest Josefovi ve snách, že Maria z Ducha
sv. počne a porodí Syna, jehož jmeno má. nazvati Ježíš,
„který vysvobodí lid svůj od hříchů jejic .“
5. Když se naplnil čas, porodila Alžběta syna, jemuž
dáno jest jmeno Jan, o němž Zachariáš naplněn Duchem sv.
prorokoval: „& prorokem Nejvyššího slouti bude a půjde před

tváři Páně připravovat cestjeho.“

pak sam Bohu zasvě

cený, byl živ na poušti, až do dne zjevení svého lidu Israel
skému.
s. IS. Nejmamenilější, co se uběhlopři mení

Páně :! v jeho mládí.

„Narodil se 2 Marie Panny.“

]. Když přišli Maria a Josef do Betléma., města svého,
aby dle vyrčeni Augusta popsáni byli, narozen jest zde Pan
Ježiš a položen v jeslech, protože nebylo místa v hospodě.
3
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Pau-am. Maria se nazývá slušně Rodičkon Boží, poněvadž Krista Pána,
jenž jest pravý Bůh, porodila.
„A co se z tebe svatého narodí, alouii bude Syn Boží.“

Luk. 1, 35.

2. Narození Páně bylo té noci zvěstováno skrze anjela
pastýřům, kteřižto v té krajině byli ponocujice a stráž držice
nad stádem svým.
3. Na to bylo Božské dítě po osmi dnech obřezáno a
Ježíšem nazváno.

4. Pak přišli mudrci od východu vyzváni hvězdou a
zpraveni v Jerusalámě o rodišti Krista Pána, a padše klaněli
se jemu a otevřevše poklady své obětovali jemu dary: zlato,

kadidlo'a myrrhu.
5. Kristus Pán byl čtyřidcátý den po svém narozeni dle
předpisu zákona v chrámě před Pánem postaven a zaň oběť
přinešena, při které příležitosti byl od Simeona a Anny po—
“znán a lidu co Spasitel zvěstován.

6. Když Herodes obávaje se, aby nebyl s trůnu svržen,
hledal bezživotí Božského dítěte, ušel ukrutností jeho outěkem
do Egypta; odkud, když Herodes umřel, se navrátil do Na
zaretu, kdež byl odchován.

7. Když pak byl ve dvanáctiletech,šel se

rodiči

na slavnost do Jerusaléma, a když se navracovali, zůstal
v chrámě a po třech dnech nalezen jest, an sedí mezi učiteli,

poslouchaje

a otazuje se jich tak, že se děsili nad

rozumnosti a odpověďmi jeho. Pak se navrátil do Nazaréta
&.jsa poddán rodičům, prospíval moudrosti, věkem &.milosti
u Boha i u lidí.
S. 19. Nejznamenitější příběh; | veřejného života Ježíšova.

]. Krátce než byl Pán Ježíš veřejně vystoupil, chodil
Jan z vnuknutí Božího po vší krajině Jordánské, kázal po
kání a křest ku přípravě. na příští Vykupitele.
2. Na to pak povstal Kristus Pán sám a započínaje úřad
svůj, byl od Jana pokřtěn a za zaslíbeného Spasitele prohlá
šen. Při tom sstoupil Duch svatý v způsobě holubice naň a
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Otec dal slyšeti hlas s nebe:
v němž mi se dobře zalíbila“

„Tentot jest můj milý Syn,

3. Postiv se potom Ježíš čtyřicet dní a noci, zlačněl a
byl pokoušen tl'ikráte od ďábla , nato pak svitězivšímu od
anjelů se sloužilo.
4. Konaje dílo vykoupení lidského, chodil Pán Ježíš dle
tehdejšího způsobu ve své vlasti z místa na místo, učil ve
školách, v chrámu, pod širým nebem, na poušti a u moře
Tiberiadského, vůbec všudy, kde se mu pmežitost naskytala
a kde učelivé srdce nalezal.

5. Vyučuje lid, porážel bludy Fariseů, zákonníků a Sa
duceů, učil pravdám , kteréž máme věřiti, a ctnosti, kteréž

máme konati, a to takovoumocí, že se všickni
6. Ztvrzoval pravdu svého učení, jakož i vůbec, že od
Boha poslán jest, tím , že konal zázraky a předpovídal bu
doucí věci.
On zajisté nemocné nadravoval, malomocné čistil, mrtvé křísil, hlu—
chým dal aluch, slepým dal zrak, chromým rovné oudy, a to veřejně před
obličejem svých nepřátel, bez všelikých léků neb prostředků pouhým
toliko slovem; čímž netoliko. svou Božakou pňmmnoet osvědčil, ale i
pravdu Božského učení svého ztvrdil a vyobrazil. Takéž předpovídal bn
doucí věci, jakož: o svém utrpení a okolnostech svého, o protivenstvích
učedníkům nastávajících, o zkáze Jerusaléma &rozšíření svého evangelium
po celém světě.

7. Podobně i ztvrzoval Pán Ježíš pravdu učení svého
svým příkladem, jeěto, čemu byl učil, a lidi vedl, sám hor
livě plnil, tak že mohl směle i svých ouhlavnich nepřátel se
otázati: „Kdo z vás bude mne trestati z hříchu?“
8. Aby však učení jeho po všem světě se rozšířilo, po
jal učedníky, z nichžto sobě vyvolil dvanáctero apoštolů, kteří
neustále byli s ním, a viděli jeho skutky a slýchali jeho
slova. Tyto vyučoval a cvičil zvláště k apoštolskému ouřadu
a ustanovil z nich Petra za hlavu církve své.

9. Mnozí uvěřili v Ježíše & následovali ho, ale nejvyšší
kněží, zákonnici, Fariseové, Saduceové &přívrženci jejich ne
uvěřili v něho a hledali ho ze zášti & závisti zahladati, a ne—
mohše ho v řeči polapiti, vešli v 111an usnesli se zabiti ho.

3.
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Čtvrtý článek víry: „Tma pod Panukým Pildtem, ukřižován .- umřel jm.“
S. 20. Nejxnamonitšjší. co se přihodilo při utrpení a smrti hříšně.

1. V třetím roce veřejného úřadu svého vešel Ježíš na
slavnost velikonoční do Jerusaléma, slavně co král bera se
na oslici a oslátku té jhu nepodrobené a byl od lidu též
u velké slávě provázen a co král uvítán.

2. Den před svou smrtí jedl Pán Ježíš se svými uče
dníky beránka velikonočního, při kteréžto poslední večeři
chléb v tělo, a víno v krev svou proměniv, obět kříže ne
krvavým způsobem na památku svou vykonal a věřícím
pokrm duchovní zůstavil.
3. Po večeři šel na horu Olivetskou s učedníky svými,
kdežto se modlil a krví potil, pak posilněn od anjela s nebe,
vydal se v ruce nepřátel svých, byv zrazen od Jidáše.

4. Svázaný veden jest od žoldnéřů k Anášovi, pak ke
Kaifášovi, nejvyššímu knězi, kdežto nepřátelé jeho naň křivě
žalovali a svědčili, předc pak posléz veřejně osvědčiv, že jest
Syn Boží, odsouzen jest k smrti, jakoby se rouhal, a ode—
vzdán jest stráži, od které byl potupen, uplván a poličkován.
V této noci třikráte jej také Petr zapřel, jak mu to Pán
J ežiš předpověděl.

5. Druhého dne záhy z rána veden byl Pán Ježiš k vla
dařj Římskému, Pontskému Pilátu, kdežto naň žalovali, jakoby
lid bouřil,—
bránil_ daň dávati císaři a pravil se býti králem.

Pilát na něm žádné viny nenalezl a hledal jej propustiti,
předc však konečně svolil k jeho odsouzení a vydal jej v smrt
kříže, donucen vyhrůžkami Židů.
6. Konečně byl Ježíš Kristus na hoře Kalvarii blíž
města Jerusaléma mezi dvěma lotry ukřižován, a odpustiv
svým nepřátelům, přijav lotra kajícího na milost, odporučiv
matku svou péči Janově a odevzdav ducha svého Otci, okolo
třetí hodiny umřel. Přitom se slunce zatmělo, země se třásla,
skály se pukaly a mrtví z hrobů vstávali.
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Poznam. Ježíš mohl trpěti & umříti jako člověk; ne pak jako Bůh. Poně—
vadž ale jest Bůh i spolu člověk, mělo utrpení a smrt jeho neskonče
nou cenu, & postačovalo tudíž k chlazeni neskončené viny lidakó.
Ježíš trpěl & umřel dobrovolně : milosrdenství & neskonóené lásky
k nám, aby učiniv zadost spravedlnosti Božské za. hříchy naše, nás od
viny & trestu hříchu vysvobodil, a s Bohem smířil.
„()běloodn jeat, protože nám chtěl.“ Is. 63, 7.

„Kristu zamilovalmia a umyl nás mou kw! odhřídul vaších“ Zjev. 1, 5.
„Byvš'enepřátelé, anál-'em?
jm : Bohemskrze m: Syna jeho.“ Řím.!S,10.
Kristus Pán umřel za. všecky lidí a za hříchy celého světa, tudiž za
hřích prvotni i za skutečné hříchy; že všichni spasení jeho se nestšvnji
účastní, děje se vinou jejich.
„Ani vlastního Syna svého mařil,
ale mia za všecky Iw vydal.“
Řím. a, 32.

7. Josef z Arimathie &.Nikodem pochovali tělo Ježíše
mrtvého s přivolením Piláta v zahradě na blízku & položili
ho do hrobu vytesaného, v kterémž ještě žádný nebyl položen,
kterýžto hrob Židé, zapečetivše kámen, stráži ostřihali.
Pátý článek víry: „ Vstoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých.“
s. 21. Kejznamenilější, co se dilo po smrti Ježíšově.

1. Zatím co tělo Kristovo v hrobě odpočívalo, vstoupila.
duše jeho do předpeklí, aby potěšil a vysvobodil duše mrt
vých náhožných lidí, kteréž tuto v blažené naději vykoupení
svého pokojně a. bez bolesti očekávaly , až k nim Ježiš
vstoupil.
„Umrtuen je:: sice podle těla, ale obžům podlé ducha; v kterémz'i těm
„duchům, kteříž bylin žaláři (předpddí), příšed, kázal (zvěstoval vykou
„pem').“ I. Petr. 3, 18. 19.

2. Třetí den pak velmi zrána vstal Pán Ježíš z mrtvých
svou mocí nesmrtedlný a slavný, jako vítěz nad smrtí a. nad
ďáblem.
„Proto mne miluje Otec, že pokládám živo: svůj , však tak, abych zase

„vzal

NížádnýIw nebéřeodemne:

„a moc mám zase uziti jej.“

„Kristus wth z mrtvých,

neumIróF K Řím. 6, 9. „Kv-idu: pro—

„měnítěloponíženínašeho, aby
K Filip. 3, 21.

pokládámsámod sebe

Jan 10, 17. 18.

bylotělujaenoaiijeho.“
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Tím, že Kristus vstal z mrtvých, a) naplnil piano, a co sám byl
předpověděl; b) též i světu jistě & neomylně dokázal , že jest pravé jeho
učení, a že byl od Boha poslán; c) konečně pak i posilnit naděje naší, &
ujistil nás o budoucím z mrtvých vstání.

a) „Nmnechó! duše má !: hnobě',ani! dáš svatému svému viděli poru
„ření.“ Žalm 15, 10.

b) „Řekl jim Jcžíš': znam chrám tento, a ve třechdnech zase vzděde
„jej.“ Jan 2, 19. „A motal-lí Kristus : mrtvých, tedy je:! dare—mně
ka'
„zaní naše, darem/ná! je:! i vím naše.“ [. ku Kor. 16, 14.
c) „Kristus : mrtvých vstal, prvotiny těch, kteříž zemdi ; nebo ponč—
„vadž skrzejednoho člověka(Adama) mrt, tak skrze druhého člověka(Krista)

„vai

z mrtvých.“ I. ku Kor. 16, 20. 21.

3. Vstav Kristus Pán z mrtvých, ukázal se živý téhož
dne Marii Magdaleně & ostatním ženám od hrobu se vracejí
cím i Petrovi, jakož i dvěma učedníkům do Emaus jdoucím
'a podvečer učedníkům mimo Tomáše, po osmi dnech pak
všem učedníkům i Tomáši; později však se objevil v Galileji
u moře Tiberiadského několika učedníkům svým , kdežto
Petra opětně za hlavu církve ustanovil. Posléze pak se uká
zal více než pěti stům učedníků na hoře galilejské, dav jim
rozkaz, aby šli do celého světa a učili národy křtíce je ve

jmenu Otce atd.
Šestý článek viry: „ Vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha Otce vše—'

makat/tíha“

4. Pobyv Ježíš s učedníky, ukazuje se jim po čtyřidcet
dní' a mluvě s nimi 0 království Božím, přikázal jim, konečně
aby neodcházeli z Jerusaléma, pokud by neobdrželi zaslíbení
Otcova (Ducha svatého), vstoupil s tělem i s duší na nebesa,
kdežto sedí na pravici Boží maje ustavičnou moc a slávu
nade vším, což jest na nebi i na zemi.
Vstoupil pak Kristus na nebesa: a) aby i co vítěz nad smrtí a nad
ďáblem vzal oslaven! za vše, co byl v snížení svém trpěla snášel pro
nás, rovněž b) aby byl našim přímluvcem a maká/nikam u Boha Obce,
a c) temto příprer příbytek svým věrným, by kde on jest, i oni byli.

a) „ Vzkříaiv

z mrtvých a posadit: na pravicí ové na, wbaíclz, nade

„všecko knížautvo í mocnost, a' moc 5 panstvo í včelíkc'jméno, které ce jme

„Me, netoliko u věku tma), ale i v budoucím.“
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b) „Hínduvce máme u Otce, Jďíš'e Krista apravcdlive'ho. A on jat
„oběťslitování za Wy mlh." I. Jan 1, 1. 2.

c) „Jdu, abych odm phpravíl mino .
. mac přijdu a vemu wda
„k sobě aame'mu,abyste kde já jsem, i vy byli.“ Ju 14, 23.
"

Sedmýčlánekvíry: „Odtud

soudit šitých i mrtvých.“

Když mučedlníci na hoře Olivetské za Ježíšem do nebe
jdoucími hleděli, oni dva. muži stáli vedle nich v_rouše bílém,
kteřižto iřekli: Muži Galilejští, co stojíte, hledice do nebe?

Tento Ježíš, kterýž vzat jest od vás do nebe, tak přijde,
jste viděli jej jdouclho do nebe. (Sk. ap. 1, 10. II.)

Přijde pak Ježiš v poslední den s nebe soudit všech
lidí živých i mrtvých, t._ dobrých i zlých; a. bude lidí po
dlé toho souditi, co dobrého neb zlého činili. (Viz poslední
věci: o soudu.)

V. 0 Bohu Duchu svatém.
Osmý článek víry:

„WF-ím v Duc-)na malého.“

s. 22. Zaslíboní a seslám' Ducha svatého.

1. Aby se v skutek uvodilo vykoupení Kristovo &všem
lidem se dostalo ovoce jeho, zaslíbil Pán Ježíš netoliko apo
štolům ale z' věřícím vůbec Ducha sv.; kterýžby co zástupce
jeho spasitelské dílo dokonal & ovoce jeho jednotlivým vě
řícím přivlastnil.
„Jdi prom'h' budu Otce ajiného

utě'říůelea učitele dd vám, aby s vámi

„zůstal na věky, Duchapravdy, jehož svět (břišní napraví lidé) nemáš
,Jai, nebonevidího ani ho nemá. Ale
poznáte; nebo!u vás zůstane
„a ve 1:60bude.“

Jan 14, 16.

„Útě'lz'telpak Duch malý, Ida'čhožpošle Otec ve jmenu mém, an! od:

„naučí viem věcem.a

vám všecko, cožkolimluviljsem vám.“

Jan 14, 26.

„Ještě mnoho mám mluvili vám: ale nemůžete anéati nyní. Když pak
„příjde ten Duch pravdy, naučí! vás všelike'pravdě. Nebude mluvili sám
„od sebe; ale oožkoli nds/ří, mluvili bude, a které věci přijítz' mají, zvěstuje
„vám. Ont mne ovlad.- nebo z mého vezme a zvěstuje vám.“ Jan 16, 11—14.
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„V poalednl pak den velůcý svátku (stánků) stál Ježíš, a volal řka:
„Žíž'M—likdo, m'a- ke nm): a mp1 se! Kdož om ve mme, tomu, jakož dt
„ptr/iw, poplgmou z ma řeky vody žít-g. A to řekl o Duchu (watém), kte

„Téhožměli věřící v něhopřijítz': neb ještě nebyl dán M,
,jeitč nebyl oslaven“ Jan 7, 37. 89.

protože Jem

2. Co Kristus Pán přislíbil, splnil. Desátý den po na
nebe vstoupení Páně v den letnic, přišel Duch svatý u zvuku
jako prudkého větru přicházejícího s nebe v způsobu rozdě
lených jazyků ohnivých na apoštoly, a naplnění jsou všickni
Duchem svatým, a počali mluviti rozličnými jazyky veliké
věci Boží. (Skut. apošt. 2, 1—11.)
S. 23.

Osobnost a přirozenost Ducha svatého.

Duch svatý jest třetí božská osoba,jest pravý
Bůh; vycházející od Otce a Syna od věčnosti.
1. Duch svatý jest osoba,poněvadž dle zaslíbení Kristova
měl místo jeho zastupovati a co učitel a utěšitel působiti, což
přísluší toliko osobě, t. bytostí rozumem a svobodnou vůlí
obdařené a o sobě působící. Rovněž i se mluví o něm v pí
smech sv. jako 0 osobě, jeěto se v pořadu vedlé druhých
osob božských klade a od nich se rozeznává..
„Milná Pána našeho Jm Krista, Moka Boží a oučaotemtvfDat-ha
„av. budiž &vámi se dani. Amen.“ II. kn Kor. 13, 18.

2. Duch svatý jest božská osoba, on jest pravý Bůh;
nebo dle zjevení Božího jemu božství přináleží, zvláště pak:
a) Boďaké dokonalosti, jakož: všemohoucnost; ježto dal apoštolům a
věřícím dar rozličnými jazyky mluvit jakož i divy konat; vševědouc'nost:
„Dudt av. zpyij všecky věci, také i hlubokoati božská“ I. Kor. 2, 10.
b) Bož'akd důatojnost. „Učte vlnky vzd/rody,křticeje ve
Otce,
„o' Syna, o' Ducha svatého.“

c) Božake'

Mat. 28, 19.

„I řekl Petu-k Ananibšovi: B'oč pokaslal ďábel

„erdce tvého, aby: ty lhal Duchu svatému? Nadhal jm' lidem., ale Bohu.“
Skut. ap. 5, 4. 5.
„ Věřím.v Ducha svatého, Pána jenž obžímde, jenž od Otce o' také od
„Syna par,—hodí,
jenž se &Otcem o' : Synem apolu cti a velebí.“

stantinopolský.

Sněm Kon

S. 24.

Působení & skalky Ducha svatého.

Jelikož Duch svatý jest třetí, božská osoba, pravý Bůh,
máti on všecky skutky &Otcem a Syrwm společné; předce však
se mu mnohé působeni zvláště přičítá., a sice:

1. Ačkoli Duch svatý
působil od počátku při stvo
ření světa obživuje všecko: „an se vznášel nad vodami.“ (I.
Mojž. 1, 2.) a pak v starém zákoně „mlum'l skrze proroky ;“
předc ale moc působeni jeho se zvláště v novém zákoně ob

jevila.
2. Skutky Ducha svatého jsou: a) mimořádné, totiž dary,
jakové byl apoštolům a prvním věřícím za prvních časů udě
lil a jakých jim _krozšiřování církve potřebí bylo; jakož:

dar jazyků a divů; jiné pak jsou: b) řádné, jakové působí
až posud v lidech vůbec, zvláště pak ve věřících k zoučast
nění-se vykoupení Kristova.

3. Řádně působí Duch svatý, an lidem uděluje milost
svou.

Jest pak milost vůbec všeliký dar Boží mzasloužený;
zvláště pak jest nadpřirozené působení Ducha svate7zona duši
lidskou- k účastnění se vykoupení Kristova.

Milost Ducha svatého jest dvojí:
a) Skutečná, kteroužto Duch svatý osvěcuje nás rozum,
učí a ponouká nás, abychom činili podlé vůle Boží, čímž nás
podporuje v konání a vykonání skutků dobrých.
„Utěi'ítel pak Duch svatý, Idere'hož'pdle Otec ve jmenu mém, onť ods
„naučí víc-m věcem.“ Jan 14, 26.

„Bůh zajisté jest, kterýžpůaobí ve vás i chtění &dokana'mf, podlé do

„m vůle mě.“ K Filip. 2, 13.

Této milosti Boží jest k spasení nevyhnutelně třeba,
tak, že člověku bez ní nelze co prospěšného k životu věč
nému činiti.
„Beze mne m'c nemůžete činiti“ Jan 15, 5.
„Ne že bychomdostatečm' byli myalíti něco sami ze sebe, ale dodatečth

„naše : Boha jest.“ II. ku Kor. 3, 6.
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Anto Duch svatý rozum náš osvěcuje & vůli naši sílí,
uděluje nám svých darů; jakovéž jsou: 1. dar moudrosti, 2.
rozumu, 3. rady, 4. sily, 5. umění, 6. pobožnosti a 7. bázně
Boží.

pak milostíjm, ale tentýžDuch... A mmzdťl'ná
jsoupa
„aobení, ale tentýž Bůh, který půmbf, jeden a týž Duch rozděluje každému,
„jakž chce.“ I. ku Kor. 12, 4. 6. 11.

„A odpoěnena něm Duch Hoquňnův; duch Mati
a rozumu,
„duch rady a síly, duch umění a nábožmoti, a naplní
duch bázně Ho
„spodinovyf'

Isai. 6, 2. 3.

Hmm
Ačkoli milost Boží skutečná mocně působí v duši člověka, přede
však neruší svobodné vůle jeho; než člověk nesmi jí překážky klásti.,
abrž musi spolu ončinkovati & působiti , totiž spasitelněho poznání hle—

dati a. je ochotně přijímač, jakož i na spasitelná ponoukání Ducha
sv. dbáti s. jich následovali
Poznam. Víra tato nás ponižnje, ješte sami ze nebo nic nemůžeme, spolni
pozdvíhuje s. důvěrou v sebe naplňqje, co můžeme vše v tom, který

nássílí. K

4, 13.

b) Jiná. milost Ducha. sv. jest, powěcující, kteroužto
Duch sv. rozlévaje lásku v srdcích našich , nás netoliko od
hříchů očistuje, ale i u vnitř obnovuje & posvěcuje. Tím se
stává. člověk z nepravého spravedlivým & z nepřítele Božího
přítelem Božím a dle naděje dědicem království Božího.
„Maka Boží rozlíta jest :; srdcích našich ala-ze Ducha svatým, kterýž
„dán jest nám.“ !( Řím. 5, 5.

„Obmytijete, Wp;

jde a ospravedlnění
jm vejménuPána naíelw

„Jcřííe Krista a v Duchu Boha našeho“

I. ku Kor. 6, 11.

„Bůh...nástpa.senyu5níl.....abydzom
„milostíjeho, byli (mw

capraoedlnčnijsouce

podlé naděje života „gew/w.“ I. k Tit. 3, 5. 7.

Posvěcuje pak nás Duch svatý, když v nás vlévaje po
svěcujíci milost, syny Božími činí, neb posvěcujici milost
v nás rozmnožuje.
&) Duch sv. vlévá poevěčující milost Boží v nás, an po
svěcujici milosti prázdným či zbaveným ji znova neb opětně
uděluje.

b) Duch svatý rozmnožuje posvěcujžcí milost Boží v nás,
když již v milosti Boží postavené, ospravedlněné & posvěcené
činí ještě spravedlivější & Bohu milejší.
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„Kdo jest apravcdh'vý, ospravedlníž' se ještě a svatý powělíž se ještě.“
Zjev. sv. Jana 22, 11.

Posvěcující milosti Boží jest člověku tak potřebí, že bez
ní nemůže řádně do života věčného vejíti.
„Nic nečiatéha nevejde do života věčné .“

Zjev. 21, 27.

Ačkoliv všeliké ospravedlnění a posvěcení člověka po—
čína od předcházející mÍIOsti Boží, kteroužto Bůh člověka

k sobě táhne, a se končí doprovázející jeho mocí: předc
musí i v tom vyrostlý člověk s milostí Boží spoluoučinko—
vati, totiž:
Vnuknnti spasitelného jsa poslušen, musí se k Bohu obrátití a věřiti
všecko, co on zjevil, zvláště pak, že skrze milost vykoupení Ježíše Kri—
sta ospravedlněn bývá člověk; pak uvažuje (ve víře této) spravedlnost
Boží, otřesen spasitelnou bázni, mnsí milosrdenství Boží rozjímatí, a v na
dějí k Bohu pozdvižen, musí v něho důvěřovati, jej počíti milovati co
pramen vší spravedlnosti, pak v lásce této hříchu nenávidětí &pevné před—
sevzetí míti, nový život započíti, a posléze musí se nchopíti prostředků,
kteréž Kristus Ježíš k řádnému dosažení posvěcuiící milostí Boží ustano—
vil.

(Sněm Trient.. sez. 6. kap. G.)

Prostředky, skrze které Duch sv. řádně nás posvěcuje
a které k dosažení posvěcující milosti Boží Ježíš Kristus
ustanovil, jsou svátosti.

V'. 0 církvi.
Devátý članek víry: „Svatou církev obemau, svatých obcování“
s. 25. Puuělí: zříuní církve.

Kristus Pán přišel vykoupit všechněch lidí všech věků
a krajin. Aby však vykoupení Kristova všichni lidé účastni
býti mohli, třebat ab)r učení jeho po všecky věky se cho
valo v prvotní čistotě a neustále světu se hlásalo; též aby
milosti, kteréž nam získal, se r0zdávaly všem dle rozličných
potřeb jejich a vůbec lidé k pravému životu dle Krista ve
deni a zpravování byli. Na ten konec ustanovil Kristus Pán
církev svatou.
Církev jest viditelné shromáždění všech p-ravově'řících kře

sťanů, jenž jedno učení vyznávají a jedněch svátostí užívají, a
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od Římského papeže a jemu podřízených biskupů, spolupůsobe
ním Ducha svatého zpravování a vedení jsou.

Z toho patrno : že církev ev. sestává. vlastně: 1. z před
etavených (učící církev) a pak 2. z věřících (učící se církev),
kteřižto ač v tuhém stojí spojení, přede od sebe jsou roz

dílni; a sice:
1. Učící církev záleží z náměstkův apoštolských, biskupů,
kteří jsou podřízeni jedné nejvyšší viditelné hlavě ——řím

skému papeži.
&) Nebo cbtěje Kristus Pán, aby oponu! jeho se dostalo všem lidem,
povolal apoštoby, tyto sám cvičil a pěstil k úřadu apoštolskému, pak ode
bíraje se od nich dal jim totez“mlání, jaké sám měl, spolu také jřm dal
trojndaolmí moc k zastávání úřadu svého, totiž: a) učiti národy, b) přislubo—
vali jím evátoetmí a c) je spravovali a vésti k věčnému spasení, a slíbil
jim, že s nimi bude po všecky dny až do skonam' světa.

0) „Jako! mne Otecpodal, íjá poeílám vás.“ Jan 20, 21.
„Jdouce učte všecky národy, křtíceje oe jmenu Otce i Syna &'Ducha

„svazem“ m

28, 18.

„Budu; Menčíková vaaleměive
„až dopadean

včemJudatvuivSa/mařía

končinzemě“.“Skut. ap. ], 8.

b) „Tak o nás (apoštouch)

člověk,

o aluž'ebnťdch
Krůta

„vých (: rozdaoačidz tajemství Božích“ I. Kor. 4, 1.
„To číňte na mou památku“ (w. oltářní). Luk. 22, 19.

„mjmáe Ducha to.; komu odpustíte hříchy, budou mu odpuštěny
„komu je udržíte, budou mu zadrženy“ Jan 20, 22. 23.
e) „Amen pravím vám , což'koli wdž'ete na zemi, bude avdzárrwz'nanebí:
„a oož'bolirazvážde na zemi, bude :“má.-ráno na nebi.“ Mat. 18, 18.
„Budtez' beďlím' sebe a' všeho stáda, v ně'mžto Duch svatý ustanovil ode
„biskupy, abyste zpracovali církev Boží.“ Skutk. ap. 20, 28.

b) Abyvfak v církvibyla.

ustavle Pán Ježíš Petra za nej

vym viditelnou hlavu, učiniv jej základním kamenem církve své, deda
jemu přede všemi apoštoly klíče království nebeského a uatanoviv jej
vrchním pastýřexn etádce svého; jakož i ev. Petr se za takového považo
val a za hlavu církve povždy byl pokládán.
„I já: pravím tobě;že ty jsi Petr (t. j. ekála), (: na. té okále mděíám
„církev svou a brány pekel/ně nepřemohou
A tobě dám klíče králowtví
„nebeokého: a což/coli by: svázal na zemi, bude dodáno i na nebi.“
Mat. 16, 18. 19.

„Fail má ovce a mé Qánkyf'

Jan 21, 15—17.
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Při volbě sv. Matěje, na den seslůní Ducha sv., na sněmu Jerusalem
ském jedná sv. Petr jako hlava církve, kterýžto také v řadě apoštolů
první se jmenuje.

„Jm

pak oponou jsou: První Šůnon,jen! slavePetr.“ Mat. 10,2.

c) Moc to 81).apoítolů přešla M.Wtupoe

biakamy, kteréžto sv. apo—

štolé ustanovili, a z části na pomocníky jejich starší akněží; což potomnč
také činili od sv. apoštolů ustanovení biskupové, ustanovujíce jiné biskupy
a pomocníky, a potřebné moci jim udělujice, což se až posud děje.
Podobně přešla moc sv. Petra jakožto hlavy církve na jeho řádného
nástupce biskupa Římského, jenž se papežem, tolik co otcem věřících na
zývá, ješto sv. Petr posléue v Římě sídlil a tamto mučedlnickou smrtí
sešel; jakož i biskup římský v skutku od prvních dob církve až posud
od veškeré cirkve na hlavu její považován a uznán jest.

Sv. Ignác (z 2. věku) nazývá církev římskouMM

celéhosboru

lásky (církve).

Sv.

zoveŘím kořenem
a

fnatt'cíkatolickécírkve.

Biskup Římský rozhodoval ve všech obecných záležitostech, a kdo se
rozsudku jeho nepodrobil, z církve vyobcován jest.

d) Jako ale v Kristu Pánu, konajícím spasení lidské, jest spojeno
člověčenství s božstvím v jedné osobě, a obé k vykoupení lidstva půso
bilo, podobně i působí v církvi učící vedlé lidské činnosti představených,

totiž církve,takébožskdnchudaaamtého,ato

sice:

na) Z ohleduna učení: činí Duch sv. církev učící nm;/M

t.j. on

působí, že shromáždění biskupové spojeni s nejvyšší hlavou ve článcích
víry a mravů zblouditi nemohou, čehož ovšem potřebí jest, aby víra Kri
stova v původní čistotě se zachovala, a což také Kristus Pán apoštolům
a nástupcům jejich přislíbil.
„Já s vámi jsem až do skond/ní našla.“ Mat. 28, 19.
„Církev Boha živého jest sloup a utvrzenl pravdy.“ I. Tim. 3, 15.

„AjáprosílibuduOtoeajůxého UMaUEtc—ledávám, aby
„svdmizůstalnavě'ky...onuvászůataneavvdsbudc.. .. Uma
„pakahwdý, UaťhožpolleOioc
vejmérmmém,
MMWUM
„věcema

vámvšecko,cožkoh'mluví!jsem vám.“ Jan 14, 16.17.26.

bb) Z ohledu rozdávání milostí : postrkuje Duch sv. věřících ve sv. své—

toatech, když se vidítedlná znamení řádné ději.
cc) Z ohledu řízení a zprávy církve vede a zpravuje Duch sv. před
stavené církve, aby vše, cokoliby stanovili neb zrušili, ku prospěchu vě
řících napomáhalo.
„Viděla se zajisté Duchu so. i nám, žádného více břemene na vás nc
„vzklódalš kumzč těchto potřebných věcí.“ Skutk. ap. 15, 28.
„Mám: za to, že i já mám Ducha sv.“ I. Kor. 7, 40'.
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2. Učící se církev sestává z pravověHcich křesťanů, kte
říž sjednocení se svými pastýři, skrze tyto spojení se svými
biskupy tudíž i s nejvyšší hlavou, tvoří po celém světě jedno
shromážděni neb jednu společnost, řečenou katolickou církev.
Nejprvuějšl počátek viditedlného tohoto shromážděni zaležel mimo
apoštoly a učedníky z několika nábožných žen a tajných přátel Ježišo
vých, jichžto počet při odchodu Páně vzrostl již na několik set. V pra
vou pak jednotu sloučili se věřící v Jerusalémě po scelení Ducha sv.,
odkudž se rozšiřovali po celé Pe'Jestině do Samaří, ano až do Damašku
v Syrii, pak i po obrácení sv. Pavla a přičiněním jeho, jakož i ostatních
sv. apoštolů a jejich pomocníků se rozšířila víra. Kristova do malé Asie i
do Europy a Afriky, k čemuž bezouhonný život prvnich vyznavačů Kri
etových a pomoc s hůry nemělo přispívaly. Kteříkoli v Krista Pěna vě
řili, pokřtěni jsou a připočtěni k ostatním věřícím a nazývali se křatany;
kteřižto opět věiekni spojeni se svými pastýři a tudy i s nejvyšší hlavou,
majice jeden účel před sebou, tvořili jednu společnost čili jedno shro
mážděni, nazvané církev kředamkcm.
Když pak během času vznikali biudaři, kteřížto nevymavajloe celé
a pravé učeni Kn'sta Pana, strany či sekty tvořili, a cirkvi Kristovou ua
zývati se osmělili, aby se od nepravých těchto cirkvi prava církev Kri—
stova rozeznávala, nazvána jest již od počátku cirkvi katolidcou, t. j. obec
nou, jejižto ůdové povšechné a povždy pravé učení vyměvají , a tudíž i

MM

sluji.

Povzbuzení. Cti představené cirkve sv., jenž postaveni jsouce na místě Kri
stově, ve jmenu jeho věřící k spasení vedou. Protož platí o nich slova,
kteráž pravil Kristus Pán apoštolům: „Kdo vs. slyší, mne slyší; kdo
vámi pohrdá, mnou pohrdal“ Luk. 10, 16.

s. 26. Vlastnoin : snímky pravě cirkve.

Vlastnosti pravé cirkve jsou: ona jest:

], jen jediná, 2. samospasitedlná.
1. Pravá církevjest jen jediná, anto Kristus Pan, jehož
úřad ona koná, jen jeden jest, a on sám vždy toliko ojediné
cirkvi mluvi.
„Jam Krum

včera idnes, on: i na věk—y.“K Žid. 13, 8,

„Ty jsi Petr, a na te' skále vzdle církev svou atd.“
„A budejeden ovčím ajeden past .“ Jan 10, 16.
Poznam. Z toho jde: že veškeré ostatni cirkve mimo ni nemohou býti

pravé,a že tedynení

jako církev.
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2. Pravá církevjest samospaaítedlná
, t.

ě ona.,a

mimo ni žádná jiná církev neposkytuje věřícím řádných pro
středků k spasení, kterýchžto tito náležitě užívajíce, spasení
dojíti mohou, tak sice, že kromě ní řádným způsobem nelze
dojíti spasení.
Toto jest patrno odtud, že jedině v Kristu spasení dosíci lze, Kristus
pak celé učení své, jakož i veškeré prostředky k spasení zůstavil církví,
pravá. církev jeho ale jest jediná, tudíž i ona jedině může člověka k spa—
sení přivodíti; ona tedy jest sama spasítelná čilí samospasná.

„Není v žádnémjiném oponent,-noboťmíjine'ho
„daného lidem, skrze které! bychom snář opasem' býti“

pod nebem
Skut. ap. 4, 12.

„Kdo vm a pokřtí ce, bude apes—em“Mat.

„Neuposleehne—likdo církve, budiž tobě jako pohon 0 publikáu“
list. 18, 17.
„Namů-ž míti Boha Otcem, kdo nemá církev za matku. (Sv. Cyprían)

Paname/viní. Díce, že pravá. církev Kristova jest samospasná., a) nezaha
cujeme ty, Hoří minw m' žijí. Neb ti, kteří bez viny mimo ní jsou, &
však upřímně pravou víru vyhledávají a dle nejlepšího přesvědčení žijí
a zákon Boží plní, patří ač u vnitř duchem do církve Kristovy a mo
hou spasení dojíti mimořádným způsobem, ac přede řádných prostředků
k spasení jsou zbavení. b) Podobně i nejistfme, že každý, kdo v pravé
církví jest, již proto spasen býti musí , nýbrž toliko tí spasení budou,
kdo! v živé víře horlivě užívají prostředků spasení, jaké se jim v církvi
poskytují, a kdož v svatém křesťanském obcování až do konce co živí
oudové církve netrvají; ostatní pak těžcí hříšníci, ač zevnitř k církvi
patří, předee co mrtví oudové její v zahynutí uběhnou.

„Kdo:Máddqua-mbudd'

Mat.10,22.

„Ne každý, kdož mi říká: „Pane, Pane,“ vejde do lat-db)th W

„koho: alekdo číníoůls'Oiocmého, Iderýíjatvnebeddz, tenvcjdedo
„království nebakéhof' Mat. 7, 21.
„Nodu, a! obě spolu roste až do inf.“ Mat. 13, 29.
„Podobno jed království mbeské síti prznění do moře, a ze všelikého
„plodu rybího úrovním/jící“ (dobré i zlé). Mat. 13, 47.
„Mnoho jed povolaných, ale málo vyvolených.“ Mat. 20, 16,

Jelikož k spasení třeba jest, abychom se pravé církve
Kristovy drželi, pečoval o to Kristus Pán , aby církev jeho
lehce poznána býti mohla; a sice tím, že jeho církev jest:
a) viditedlná, a 6) po viditedlných a patrných znameních se
poznatí může.
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a) Prava církev jest viditedlnó.: 1. v údech a předsta
vených svých; 2. v hlásání a vyznávaní víry; 3. v konání
oběti mše svaté a v rozdávání svatosti.
b) Poznava se prava církev po čtveru znamení, a sice, že

jest jedna, svatá., katolická a apoštolská. Onajest:
]. Jedna v učení a ve svátoatech, v hlavě a ve sberu,
neb Kristus Pan jedno učení hlásal, jedny svátosti a jednu
nejvyšší hlavu ustanovil, a své věrné v jeden sbor shro
maždil.
„Nepmsím toLíIcoza už (za apoštoly) ale i za ty, kteříž ckne slovo

05“ ve W, aby vřídmijedno byli, jako ty Otčeve malajó
„» ních—“ Jan 17, 21.

„Ueilujte zachovati jednotu ducha :: svazku pokoje. Jed/no tělo jete vy

„všichni
a

„Jeden jat

„Micash“

duch.Jeden Pán,

víra,

křest.“KEfes.4,8.

vyvolen, aby wtanovením hlavy ae odíala rozin'kům všecka

(Sv. Jeroným.)

2. Svata v původci svém, v učení a svátostech, a skutečně
také v údech svých; jelikož Kristus, původce její, svatý jest,
a učení jeho a svátosti k svatosti vedou, a ti, kteří dle nich
žijí, skutečně svatými býti musí.
„Powaížjích:)pravdě,řečtvápravda.jest. Ajá
„b. m
„mam, aby :“oni byli posvětit" v pravdě.“

Jan 17, 17. 19.

„Krůtus malovalcírkev, a vydal sebe malba za ním smrt, obyji

M
aby učřm'laobé'církevdatum:,newmjldpolw oním-deky,neb
„cokolitakového,ale aby byla svatá a mew.
!( Efes. 5, 25-27.

3. Katolická

čili obecná,

t. j. pro všeckylidi všech

věků, krajin a národů , chovající do sebe, co všechny bez
rozdílu spasiti může, jakož iKristus sám přišel spasit všech
něch lidí.
„Jdouce po clem wětě kaž'te evangelium všemu stvoření.“ Mar. 16, 15.

4. Apoštolská,

za zakladatelesvésv. apoštoly

neb muže,apoštolské, muže totiž, kteň v posloupnosti posléze
své seslání od sv. apoštolů odvoditi mohou. Kristus Pán za
jisté z prvu rozšíření církve své apoštolům svěřil, a od nich
tedy prava církev počátek bráti musí.
„Nam již Iwcte' a příchozí, ale jete epblumčl'ťane'svatých a domácí
„Boží, vzdělaní na základ apoštolský (: praroclqý, Wject
nejhlubší úhelfní
„kámen sám Kristu: Ježíši“ Efes. 2, 19. 20:
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Veškeré tyto známky pravé církve přísluší toliko cirkvi
katolické, jenž má za nejvyšší hlavu římského papeže, a tu—
diž římsko-katolickou sluje. Ona zajisté jest:
1. Jediná, poněvadž, ač po veškerém světě jsouc rozší—
řena, majíc jednu nejvyšší hlavii, jeden .sbor tvoří a jedno
učení vyznává, a jedněch svátostí užívá.

2. Svatá , poněvadž Krista toliko za původce svěho
uznává, jenž jest svatost sama, a skrze svaté učení a sváto
sti údy své k svatosti vede, jakož i v lůně svém vždy svaté
chovala, jichžto svatost od Boha divy stvrzena jest.
3. Obecná, poněvadž trvá po všecky časy, od počátku
až posud, a po všem světě rozšířena jest, a povšechné učení
Kristovo chovajíc, všecky lidi k spasení přivoditi může.
4. Apoštolská, poněvadž původ její sahá až na Krista
a na sv. apoštoly; jelikož učení její jest učení apoštolské, a
představení jeji , papež a biskupové, v řádné a nepřetržité
posloupnosti od apoštolů pocházejí.
Povzbuzauí. Děkuj tedy každý Malík : celého srdce Otci nebeskámn, že
ho bez všelikého přičinění jeho povolal v ldno pravé církve, kde mu
již od prvního mládí svítí světlo pravdy, a dokaž'dlků mých, že co
pravý křenu: katolický tak“jsi živ, jak tě svatá církev vede a učí.
„Dělazjte Bohu. Otci, kterýž hodné uč'míl ada dílu lom svatých otočila,

zmocitemnom'
apřínealdokrálovstvíSynamíloodn
„0190401“ — Ku Kolos. 1, 12. 13.

s. 27. 0 obcování Svatých.

Všickni pravověřící křesťané mají mezi sebou
obcování, čili společnost jako oudové jednoho
těla, kterážto společnost slove obcování Svatých,
jelikož všickni svatými býti mají.
„Jakož ejednom těle mnohé nudy máme, ale nemají vřidmí arabové
,jednoatejněbo aaa.- tak mnozí jedno tělo jsme v Kristu.“ 11Řím. 12, 4. 5.

„Jako ten, Ida-jížme

„bmw

vda, svatýjest, i vy ve všemobcovánísm“

I. Petr. 1, 15.

Oudové pak církve, jenž mají mezi sebou obcování, jsou:
4
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a) Věřící na zemi, kteří v neustálém bojováni proti ne
přátelům spasení svého blaženost věčnou sobě dobývají. (Ry
těřující církev.)
b) Svatí v nebi, kteří již svítězivše nad světem, tělem &
ďáblem, věčné blaženosti požívají. (Vítězná církev.)
c) Duše mrtvých v očistci, kteříž časné tresty trpí za své
hříchy, když se na světě nedokáli. ( Trpící církev.)
Obcova'ní svatých záleží vůbec v tom, že včíckm' tito oudové

církve duchovních pokladů ožívají, kteréž záleží v neskončených
zásluhách Ježíše Krista, jakož i v zásluhách jednotlivých o'udů
svatých i věřících.
„ Účastník jsem já všech bojících se tebe (: oatříhqjících přikáza'ní mg.“
Žalm 118, 63.

„Aniž může jeden (má druhému říci: Skutků tvých nepotřebuji, aneb
„nejd mi na plat.“ I. Kor. 12

Zvláště pak:
1. Věřící na zemi mají obcování mezi sebou tím: že vy

znaváním jedné

a užíváním jedněch svatosti vespolek

sjednocení jsou, a že milosti, 'jichžto nabývají, jakož i když
modlitba a zásluhy jejich dobrých skutků všem jakožto oudům
jednoho těla vespolek k dobrému prospívá.
„Modletese za nebevemoldc, abyateapaaem'byli: mnohot
„moůilba oprooedlívc'howtaoíčnáJ'

může

Jak. 6, 16.

Ti oudové, jenž v hříchu smrtelném jsou, ač zevnitř do
církve patří, předce jsouce takřka mrtví oudové, nemají úča
stenství v duchovních pokladech spravedlivých, předc však
nabývají skrze jejich přímluvu mnohých milosti k obrácení
&.napravení sebe.

2. Věřící na zemi mají obcování s dušemi v očistci? když

jim v bratrské lásce modlitbou, almužnou&

dobrými

skutky, zvláště pak oběti mše sv. pomahaji, aby Bůh pro lá,
sku, kterou k nim mají, a pro to dobré, co v lásce této za
ně konají, jim milostív býti a je do slávy nebeské pojití ráčil.
„Judaa (Makabejaký) učinit) sbírku, poslal dvanáctc tisíc drachcm dří
„bra do Jmale'ma, aby obětována byla občizahříchymrtvých . . . Pro—
„tož svaté a spanlelnc' jat myšlení za mrtvé ac modlíh', aby od hříchů.
„vymítání byli.“ u. Maksb. 12, 43. 46.
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„Da.řlmv 05:85

přlmluvyžňých, oběťmění.“ Sněm

Florent.

3. Věřící na zemi jeví sve' obcování se svatými na nebi,
že je cti a vzývajl , onino pak u vzájemné lasce co přátelé
Boží za lidí 11Boha prosí.

Pocta, kterou katoličtí křestané svatým vzdá
vají, záleží v tom, že cnosti a zásluhy jejich uzna
vajíce, spanilého příkladu jejich následují, a věci,
které se.na ně vztahují, v uctivosti chovaji.
Takováto pocta svatých jest slušná a spasitdnd, po
něvadž:
a) Cnost zasluhuje pavždy úcty, jakož i ti, kteříž cnosti
vynikali v životě svém. Ctíme-li tedy ctné lidi již zde na
zemi, tím více sluší ctíti svaté na nebi.
„Sláva a čest o pokoj kaňíómb, kdo činí dobre.“ !( Řím. 2, 10.
„Chea-!me muže slavně
mnohou slávu opůaobil jim Pán odcbnoatí
„svou od vlků—“ Sir. 44, 1. 2.

b) Svatí

přátelé Boží, jehožto milostí se stali sva

tými , a kteréž on za horlivé spolupůsobení jejich odměňuje
a oslavuje.
„Mučpak příliš udč'm'jm

přátelé toqii o Bože.“ Žalm. 138, 17.

„Milan“ Boží jean to, mžjeem, a milou:jeho nebyla ve mul m.“
I. lm Kor. 15, 20.

„o

„svou mámenejináčedai, nežjakožtoMy
kroutit“ Sněm'lYient.sex. 25.

M,

kteří. Eratem

_ „Bude—limíkdodauěítšpoctllhoaecmqí;akdejmjd,tu£íclu
„gw

mój bude.“ Jan 12, 26.

c) Poctou svatých bývame mocně povzbuzeni k náde
dováni jich.
„now! pmdm odo,bradě nádedawda'mají,jako i já jm

mzdám

I. ku Kor. 4, 16.

d) Pocta svatých se vztahuje posléze na Boha , původce
a odměnitele svatosti jejich.
„Chvalu Boha 1:Nyní

jeho: chvauejej v uzmout mom“ jeho.“

Ždm 150, 1.

„am

Muay,

abychompodá: Pána.“ (Bv.Jemný-m.)

..
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Pocta, kterou katoličtí křesťané svatým vzdávají, zah-r
nuje v sobě také poctu věcí, kteréž se na ně vztahují, jakož:
obrazů a ostatků iejich , kterážto pocta nepatří ostatku neb
obrazu o sobě, nýbrž se vztahuje na toho, kdo se obrazem
představuje, neb kohož ostatek jest.

Pocta obrazůa oatatků

slušná a prospěšná,jeěto

přirozený cit nás k tomu pudí, abychom si toho vážili, co se
nám po milených a ctihodných osobách dochovalo, a co nás
na ně živě připomíná,. Maji-li dítky obrazy rodičů neb pod
daní obraz zeměpána v uctivosti, čímž vlce sluší míti v ucti—
vosti obrazy Páně neb svatých jeho, iakož i ostatky svatých,
jichžto těla byla živými oudy Kristovými a chrámy Ducha sva
tého, a jednou oslavena od Krista vzkříšena budou. Nad to
i nabýváme slušnou poctou obrazů a ostatků mnohého užitku.
„Obrazy ze cvičí &:atvmde lid u pře-pamatovat a poctěn! článků víry,

„těží nabýudmnohéhoužitku, netolikože WWW

na.dobrodinía

„dary od Krída muprokázané, ale také, že se napřed oči uvádějí divy

„a.MMWy,jeúo

Bůhakrzeaoatéhonal,
abyzančBohudíky

„wdóodi a ďch'jíchpřlkladu život
a své mravy zřídilia taktopo
„ubuum'
k podl Boží a ke konání a mílovan má.“
Sněm
Triam- bez. 25.

„1% w. Mmťbl'ajíných, kteří: Kn'dcmobnovou,a Hadž byla
„zvůvýmímtdyKríWiachrdmyDudmw.,
aodnčho kz'íootuvčfčnému

„thbudmgnwjiceaioě'řídchdaůjakožtčbtqaknenaulidem
„od Boha mhých

dobwdt'ní uděluje.“ Sněm 'IYiont. se:. 25.

Katoličti křesťané vzývaii také- svaté, ne ja=
koby jim mohli pomoci, ale že za lidi uBoha prosí,
a že věřicí skrze přímluvu jejich od Boha tím
spíše vyslyšení býti doufají.
Že svatí a. vyvolení Boží za lidi u Boha prosí , patrno
odtud: že byvše' na zemi a znajíce potřeby lidské z vlastní
zkušenosti, aneb ze zjevení Božího; jakož-i majíce k nim
lasku, kterouž za živa měli, a kteráž nikdy nevypadá, i po
smrti, co oslaveni přátelé Boží, za lidi se přimlouvají; tím
spíše, ježto
za živa. u Boha za ně orodovávali.
„Tento! jat vrt-Jama:bratři a lidu Imehkého, ten! jest, kterýž mnoha
„modlí se za lid, a. za všecko mato svaté, Jeremíál prorok Boží.“
11. Mach. 15, 14.
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„hauvíl pak Hospodin Mojžíšovi, řka: Jdi, setup, zhřešil lid tvůj,
„ktaýžjsí vyvedl : země Egyptské
udělali sobě tele sh'le', a klaněh' se
„jemu . . . Past mne, a! se rozhněvd „citlivost má proti nim, a zahladím
,je, u tebe učíním „ národ velký. Mojžíš pak se modlil k Hospodina Bohu
„svéntu, řka: Proč Hotpodím lměvá se „citlivost tvá na lid tvůj . roz
„pomeň se na Abrahama, Isdka a Izraele, služebníky své . . . anebo od
„pusťjim lulu vinu, anebo mění!—lí (oho, vymaž mne : knihy své.“
(U. Mojž. 82.)

Že pak Bůh pro přímluvu svatých spíše naše prosby slyší,
děje se: pro lásku, kterou má k nim jakožto k svým práte
lům, a pro lásku, kterou svatíjevi k nám co k brath svým;
jakož i pro pokoru, kterou lmy tím na jevo pronášíme , po
kládajice sebe samy za nehodny vyslyšení. Nad to i Bůh,
jenž slyší spravedlivé za živa. za bratry orodujíci; neoelyší
tedy jich i po smrti za živé se přimlouvajicich.
„Bude-li za now ánjel „uma jeden : tieíců, ab„ zvědavá sram
„apraocdlnost: svňíluje se Bůh nad ním a dí: Vwroatjcj, a! nastoupí do
„porušení,- nalezljsem, pro kterou věcslitovalbych senad ním.“ Job. 88,23.24.
„Modlete se za sebe vespolek, mnoho! zqía'stémůže modlitba cpraoedlíoe'hof“

Jak. 5, 16.
„Prosím vás bratří , skrze Pána našeho Ježíše Krista, :: sla—ulásku
„Ducha svatého, abyste mi pomáhali na mých modlitbách za mne k Bohu,

„abychvysoobozenbyl od mms.-J:, Ideřížjeouv Jam.“
x Řím. 15,30.31.
Poznam. Z toho patrno: a) že pocta, kterou katoličtí křesťané svatým
prokazují, není mdlosluž'elmost, jeěto se ldestaně svatým neklaní. Po
cta, kterouž katolíci svatým vzdůvaji, jest daleko rozdílná od té svr
chované pocty, kterouž Bohu prokazují; neb a) toliko Bohu, jakožto
svrchovanému Pánu nebe i země prokazujeme svrchovanou čest; svaté
ctíme jakožto služebníky a přátele. b) Bohu se klaníme pro něho sa
mého, pro jeho svrchovanou dokonalost; _svató pak ctíme pro cnosti a
přednosti, kteréž od Boha co dary obdrželi.
„O ty pošetich Kdo pak kdy svaté jako bohy ctil! Kdo pak kdy
„člověkapokládal za Boha! (Sv. Jeroným.)
bb) Že se vzýváulm svatých nana ujma nečůdpumlřednidoí Kríltouu,
ježto i to, že svatí vyslyšení docházejí, děje se prostřednictvím jeho;
kterýž jest hlavním prostředníkem naším, ,jm' vžly 59 k orodooám'za
nás.“

Povzbuth

K Žid. 7, 25.

Jsa živým oudem obcování svatých cti &.vzývej svatá a vyvo

lené Boží,

——pomáhej

trpícím duším v očistci,

_— a sám pak maje

účastenství dobrých skutků bratří, činiž i ty, co by jim prospívalo! -—

Denátý článek víry: „Odpuš'tčnl hříchů.“

Kristus Pán cirkvi své dal moc, hříchy odpouštěti.
„Přů'mltc Ducha trvalého atd.“

Jan 20, 22. 23.

V pravé církvi maji biskupové & skgze ně i kněží moc'
hříchy odpouštěti.
Hříchové se odpouštějí v svátosti křtu &pokání.

VII. 0 posledních věcech člověčícb.
Posledni věci človxěčíjsou: Smrt, soud a věčnost.
[. o unu-il.
s. 28. Pouští, a co pamělnčbo . smrli.

Smrt jest rozdělení duše s tělem, anto duše působí, že
tělo trvá., se hýbe & vůbec život jeví.
„A vdechl Bůh v tvtň člověka dchmdl života, i učřnčnje:! člověk M

„am.“

I. Moji. 2, 7.

„Navrdtt' „prach do zemině; odkud byl; a duch navrátí se k Bohu,
„Ida-ýž'jcj dal.“ Kmet. 12, 7.

O smrtí sluší znamenati:
1. Že smrt jest pokuta hříchu;_ neb že lidé pomrou,
pochází z hříchu, kteréhož se Adam v ráji dopustil , tak
sice, že kdyby byl Adam nezhřešil, bylibychom i podlé těla
nesmrtelní.
„Odplata za hřích je:: smrt.“ !( Řím. a, 23.
„Jako okne jednoho člověka hřích na tento měl otřel, a skrze hřích

„bída a mvt, a tak na otacky lidí smrt přišla, o němž „čiam“ zhřcřílů“
K mm 5, 12.

2. Že smrt jest obecná,ješto všickni lidé pomrou; poně
vadž hřích, jehožto pokuta jest smrt, všickni lidé zdědili.
„me

jat lidem,jed/noumnřítů“ K Žid. &,27.

3. Že, ač smrt jistá jest, předc však nejisto jest, kdy,
kde a jak gemřeme, a protož vždy na ni připraveni být? máme.
„Bdlta'

ledy, neb nevíte—dite,ani hodiny.“

Mat. 26, 13.
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4. Že jest anu—trozdílzuí, ana dle následků , jakéž v zá
pětí mívá, jest blahá u člověka spravedlivého, neblahá u člo
věka hříšného.
„Dra/adí jes! před očima: Honpodt'na amrt mlýn/a' jeho. Snn'l hříšníků
„jesi nejlmrš'í.“ Žalm 115, 15. 33, 22. '
Povzbuzení. „Pamatuj na Stvořitele svého ve dnech mladosti své, prvé než
„přijde čus trápení n přiblíží ae léta, o nichž dič: „Nelíbí mi sel“ —
Kazat. 12, I.

Po smrti tělo zhyne a v prach se navrátí; duše, jsouc
nesmrtelná, jest po oddělení od těla živa, a béře se k soudu.
Soud jest dvojí: soukromný a obecný.
s. 29. Sond „skromný.

Hned po smrti bude Ježiš duši každého člo—
věka zvlášť či soukromí souditi, kterýžto soud se
sonkromným nazývá.
Že pak bude soukromný sond, patrno o'dtud, že hned po
smrti každý odměněn, neb potrestán bude dle skutků svých,
což soudu předpokládá. To také osvědčuje zřejmě písmo sv.
„Stalo se pak, že umřel žebrálc 0 mm jest od anjelů do lůna Abra—
„hamova Umřel pak %bohatec, a pohřben jat v pekle.“ Luk. 16, 22.
„Uloženo jest lidem, jednou umříte',a potom bude muž.“ K Žid. 9, 27.

Soud soukromný bude konati Kristus Ježíš sám, jelikož

bude každého soudití,

spasení jím vykonaného a člověku

poskytovaného sám o sobě použil.
„Am'ž zajistěOtec soudí koho, ale wíkeren soud dal Syna.“ Jan 6, 29.

Duše se odsoudí
soukromném soudu buď do očistce,
aneb do pekla, neb se do nebe dostane, jakž toho zasloužila,
neb není přý'ínulní osob u Boha.“ Řím. 2, 11.
Povzbuzení. ChysteL se každodenně k sondu soukromnému,
domí své!

zpytuje svě

„Kdybychom samí nebe rozsuwmh', nebylíbychomzajíatefneumí.“
Kor. 11, 31.

[. ku

s. 30. o očistci.

Očístec jest .místo, kdež tajní duše časné tresty, dokavadž
nejsou zcela očistěné, aneb pokudž úplně spravedlností Božské
zadost neučínily, aby do nebe vejíti mohly.
Do očistce odsuzují se duše těch, kteříž sice v milo—
sti Boží zemí-eli, na světě však se nedokáli; t. j. kteříž
buď všedními hříchy poškvrněni jsouce, neb za své hříchy
dostatečně zadost neučinivše, na. věčnost se odebrali.

V očistci hpi duše časně tresty, t.

tresty, kteréž trvají

nějaký čas, pokud se z hříchů svých nedokaji &od všelikých
skvrn neočistí.
Že však očistecjest, tomu nasvědčuje:
1. Boží spravedlnost, která nemůž ty, již v milosti Boží
zemí-eli, & však za své hříchy se nedokáli (beze své viny),
neb'škvrnami všedních hříchů poměeni jsou, věčně zatratiti,
aniž do nebe přijmouti, kam nic nečistého nemůž vejíti.
2. Písmo sv., kdežto se mluví o odpuštění hříchů po
smrti., což jen o všedních hříších, neb toliko o časných tre
stech platnost míti může.
„Svaté a apmítdné jest to smýšlení, za mrtvé se modlili, ab'g od hříchů
„zproštění byli.“ Mschab. 12, 46.

„A kdokoli hu

alovoproti Synu maka,

budejemu alpuštěno: ale

„kdožby mluvil proti Duchu svatému, nebude mu odpuštěno cm' v tomto

„tašku, ani vbudaxínu“

3. Učení církve:

Mat. 12, 32.

„Co se oněch týče, kteří v pravém po—

kání v milostí Boží umírají, tvrdíme, že, pokud hodným ovo
cem pokání za hříchy sve' zadost ueučínílí, duše jejich po smrti
v očistci se čístití budou.“ (Sněm Florent.)
Povzbuzení. Vsruj se tady iltěch nejmenších hříchů, ješte žádný bez trestu
nezůstane.

lll. . věčnosti.
Svět tento není věčný, nýbrž jakož vzal od Boha počá—
tek, bude i míti jednou konec svůj v den poslední.
„Nebe pak, která nyní jso—u,&'země týmž slovem odložena. jsou,

„vám k ohm;ke dni Joudal“

Petr. 3, 7.)

zacho—
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„Nebe i země pominou.“ Mat. 24, 29. „O tam pak dní 0 hodin! 115
„žddrý neví, ani anjelc' nebeš'tí,jedině sám Otce.“ Mat. 24, 37.

Až pak čas spasení vyprší & poslední den se přiblíží,
budou těla vzkříšena, pak nastane obecný soud, a potom věč—
nost buď blažené. neb nešťastná.
Jedenáctý článek víry: „Těla vzkříšení.“
S. 31. A) Vzkříšení lěía.

Těla vzkříšením

se míní, že Bůh vposlední neb

soudný den mrtvé vzkřísí a vzkříšená těla na vždy s duší
spojí, a že lidé mocí Boží se svými těYy, to jest : těmi těle,
kteráž za živa měli, z mrtvých vstanou.
„ Vím, z'e podední den ze země vata/nu, a zase oblečen budu kočí svou

a v tác avém uzřím Boha.“

Job. 19, 25. 26.

Že pak vzkříšení těla se díti bude, patrno;
1. Ze všenwhoucrwstiBoží, která zajisté vytvořivši z prachu
země tělo člověka a odtud je živící může Opět v prach roz
padnutá těla obživíti & vzkřísíti , což také skutečně učiní,
jakž ze vzkříšení Krista Pána a ze zřejmých výroků písma

sv. jest patrno:
„Ktcrýž mom byl Mí

a vzkřírítJežíše Krista :: mrtvých, obžíuí

„i smrtelná těla má, pro přebývajícíhoDucha jeho ve m.“

„me

K Řím. s, 11.

pak '“ káže o Kristu, že z mrtvýchvstal, lcterakžněkteří

„mezi vámi praví, že není vzkřfš'ad : mrtvých? Nebo jestliže mrtví zmrt—
„vých neudávají, am' Kristus net-dal.“ I. ku Kor. 16, 12.46.

„Přichází hodina, kdyžto mrtví uslyší hlav Syna Božího, :: kteří udyří,

„živi

Jan5,25.

2. Žádá toho skutek vykoupení Kristova, „který skrze
smrt zkazil toho, kterýž měl vladařství smrti t. ďábla“ &
skrze vzkříšení těla zjedná i nám úplné vítězství nad smrti.
„A když toto mrtdné (zau) obleče„mamuta, tedy se naplní m,
„kteráž napaána jat : „Pohlcenajest mrt ve vítězctm'f'
Řoznam. Vzkříšení těla nalezají ee obrazy :: přírodě ; n. p. v zrnu v zemi
vloženém, z něhož spanilá bylinka vyrůstá; v jarní dob'ě, kdežto vše
ze zemního hrobu povstůvls; v laně, : které se krásný motýl vylíhne
a pak k nebesům povznůší.
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Po vzkříšení budou těla nesmrtelná :: oslovena , avšak
toliko těla. spravedlivých povstanou k oslavení.
„Jiná jest. jtwnout slunce, jím! jasnost měsíce, a jřná jam!

Íwě'zd.

„Nebo hvězda od hvězdy se dělí jamwatt'. Tak bude vzkříšení z mrtvých.
„Rozařvá se v ponuřent, vstane v nepomčítelnoati; matná se v nat-íčností,
„vstane v alá-uč; rozdvd se v nmnorri, vstane v moci: mzdva' se tělo hoch-ue',
„vstaw tělo (ludia-vní .
Musí zajisté toto porušítelne' tělo obléci. neporu
„š'ítetnoct, a toto mrtelné obléci neanrtelnoat
Ai tajemství vám pra—
. „vím : Všichni zajisté vataneme z wtvých, ale ne všichni budemeproměněni“
1. ku Kor. 15, 41—44; 51-433.

Bude pdk se díti vzkříšení těla: aby dílo vykoupení
Kristova i dle těla dokonúno bylo, a každý vzal i na těle
odplatu neb trest.
„A když tato smrtelnétělooblečenemrtelvwet, tedy se nale řeč, kteráž
„mpaána jest: Pohlvena jat smrt ve vítězství. Kde jest, mm-ti, vítězství
„tve'? Kde jest, o smrti, osten tvůj ? Ale díky Bohu., ktevýž nám do! vitěz
„ství skrze Pána našeho Ježíše Krůta“
I. ku Kor. 15, 54. 66. 57.
„ Všichni my wj'iete' ukázati se muaíme před aoudnau static-í Kristovou,

„abypřijal

na,tělevlastním
,

činil,budtodobré,'nebzlé.“

IL ku Kor. 5, 10.

Povzban
Chovej každý tělo své v čistotě, aby jednou k oslaveuí z hrobu
povstalo! —
s. 32. 8) Soud obecný.

Jest

pak obecný či posledni

soud onen.

soud, na kterémžto Ježíš Kristus na konec světa všecky lidi
pospolu s tělem i s duší souditi bude.
„Bůh uložil den, v ktere'mz' soudili bude cvět :) spravedlnosti sla—zewmže,
„kteréhož' k tomu zřídit, dávaje víru všem, vzkřím'vho z mrtvých.“ Skut.
ap. 17, 31.

„W

my zajisté ukázatí se "máme před smutnoustolicí Kristovou,

„aby přijal jedenkaždý oznam: věcí těla“ atd.

Bude pak konati Kríst'us Ježíš smat, aby a) co Soudce
před celým světem byl oslaven, jakož se byl co Spasitel
hluboce snížil; b) aby osvědčil před veškerým světem spra
vedlnost & moudrost řízení svého na zemi, a c) aby sprave
dlivi zaslouženého oslaveni, nepmví pak verejneho zahanbeni
před celým světem došli.—
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„Tehdáž' státi budou spravedlřvf u veliké stálosti proti těm, kteří je
„.wžouali, a kteří odňali práce'jqíich.
Vidouce zkormoutí se bázm' hroznou
„a divili se beden v'ndhlosta'menadále'ho spasení, řkouce sami v sobě: Tito!
„jsou, které jsme měli někdy ku posrměchu a ku podobenství pomoc:-hdmi.My

„nemyslní m?l-i

životjejich za blázquství, a konecjejich bm ctí:

„ale hle,
jsou počtěm' mezi syny Božímu; (! mezi svatý—mi
jest losjejich.“
Moudr. 6, 1—5.

Bude pak se (lití posted-ní soud následo-vným způsobem :

Kristus Pán přijde u veliké slávě, oddělí dobré od zlých,
odkryje skutky všech a učiní je zjevné všem & vyhlásí roz
sudek svůj, načež se tento vykoná..
„Když pak
Syn člověkau netečnostisvé, a vřicknianjele's ním,
„tedy se pandí na trůnu odebmstí své: a shromážílm' budou před něj
„všichni národové. I rozdělíje od sebe,
pastýř oddělujeovceodkoglů:

„a postaví ov'ce(spravedlivé) zajisté na pravici své, kody pak
na
Tehdydí král těm,Ideřtna pravicí jeho budou: Pojdte pož'ehnaní
„Otce mého, vládnete královstvím vám připraveným od ustmwvení světa.
„Potom řek-ne i těm, kteříž na. lavici budou: Odejdě'te ode mne dořešení do
„ohně vaného, který jat př'qrrave'n (hi,qu a anjclům (následovník—zim)
jeho.

„I

tito do trápení věčného:ale vpravedlívtdo života Who.“

Mat. 25, 31—34. 41. 4.

PosznmL
„Protož nesnd'te před časem, dokudž nepřijde Pán, kterýž i
„skryté věci temnosti osvítí, & zjeví .rady srdci, & tehdáž bude míti
„každý chválu od Boha!“ I. ku Kor. 4, 6.

W

článek
víry:„Život

Amen.

Po poslednim soudu přestane čas & nastane věčnost,

kteráž jest dvojí, totiž: život věčný, t.

vždy trvající blaže

nost, kteráž touženi svatých & vyvolených Božích dokonale
vyplní, & to sice v nebi; či zahynutí věčné v pekle.
s. 33. C) 0 nebi.

N e b e jest nejblaženější sídlo svatých., kdež se Bai; svým
věrným sluhám tváří v tvář zjevuje, a jest jejich převelikou
odplatou.
Do nebe se dostane, kdo v milosti Boží umi-c', a kdo za
spáchané hříchy buď v tomto, neb v onom životě dosti učiní.
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„Blahoclomu' mrtvt', kteří:?v Pánu emk-djů“

Zjev. sv. Jana. 14, 13.

„ Věř—hm,že se duše těch ihned do nebe dostávají,

kdož po křtu žá—

„dnými na prosto hříchy se nepolkvňtíh', aneb zm'ch se očistili Mlada-dl,
„dokud ještě v tě'lích přebývali, aneb když je byli se acbe svléká. (Sněm
Lionský.)

Svrchovaná blaženost svatých a vyvolených Božích zá
leží v tom:

l. Že jsou prázdni všeliké bídy & tísně.
„Nebudou lačnůí am' žířnítí více; i nebude bílí na ně slunce, cm' žd
„dně horko“

„Bůh setře ořechu slzu : 08 jejich a mrtě více ndmde, cm' kvílení,
„ani křiku, ani balení.“ Zjev. 7, 16. a 21, 4.

2. Že všech slasti a radostí požívati budou, jakož: pa
třeni v tvář Boží, obcování s nim, s Kristem a se Svatými
jeho, blahé vědomí spravedlivého života. atd. Blaženost tato
se nedá ani vypraviti, áč v rozličném stupni se vyvoleným
Božím dostane, dle velikosti a množství zásluh jejich.
„Nan vidime skrze zrcadlo o podobmlvích, ale tehdáž tváří v tvář.“
I'. lm Kor. 18, 12.

„Mizí

& Kristem tmm, také spolu s ním kralooatí budeme.“

11. 1: Tím. 2, 12.

jste . \
„anjclá a ): <=er
13, 22. 23.

k_Jaru-salámu
nebeske'mu,
k zástupumnohatídců

prvorozených, kteří zapsáni jam: v nebesa—Ici“x Žid.

„Blahoslavenákteřív Pánu umírají . . . neboaladkaxéjqjích
,jich:"

Zjev. 14, 13.

„Čeho 0100mm,
-am' ucho mlýchalo, ani na srdce lidské nevstou
„pilo, to připravil Bůh těm, kteří
milují.“ I. ku Kor. 24).
„Každý cez-meodplatu svou dle své práce.“

I. lm Kor. 3, 8.

Povzbuzenl. Hodno 'jest nebe, abychom pro ně vše konali, podnikali, obě
tovali & snhšeli!

„Těch „a.—:,které . mm jm,

hledáme, kdež Kristův jm sedí na

„pravicí Boží.“ Ku Kol. 3, 1.

„A každý, kdo o závod
ode všechvěcíse zdržuje, a oni zajisté
„to činí, aby pandích
kor-mmvzali-, my pak nqnondítclnouf' I. kn
Kor. 9, 26.
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„Mám za to, že utrpení tohoto času nóaou rovná budoucí slávě, kteráž
„se zjeví na me.“ K Řím. a, 18.

Povzbusz

beské.

Smž se každý tak živ býti, aby hodným byl blaženosti

s. 34. D) 0 patfií.

Peklo

jest

m isto , kde budou zatracená věčně

trápení.
Do pekla se dostane, kdo v smrtelném hříchu umře.
„Julií hřích kamrtL“ Jan 5, 16.
„Kdoby „'a masz Duchu cv., „btm

„bw hříchem

Mar.3,29.

mai odpuštění na víky, ale vinen

Jsou pak tresty zatracenců:
&) Odloučení na věky od Boha a od požívání jeho.
„Odejdčle ode mne dořešení do ohně Who.“

b) Hrozná muka těla i duše, jakož zoufanlivé předhůzky
svědomí, a obcování -s ďábly & přívrženci jeho.
„Otče Abraham., maid :e nade mnou „pom Lazara, a! označíkom
„prstu tvého :: vodě,a ochladíjazyk
neb se naučím!:tomto[iam-u.“
Luk. 16, 24.

„Svíčka

i nohy, umrzte

„pláč a akřípěm' zubů.“

do amnodízevnitřni:tam!bude

Mat. 23, 13.

„Červ jejich neumírá a oheň neuhamef'

Mar. 43.

c) Trápení jsou věčná.
\„Hljďau do trápení věčnéha“
„Mezi námi a vám:" (vyvolenými a zavržmými) jen: veliká propad

„ulet-una, aby zi, kteříž
„přijat“

odsud,k vdmjíu' nemohli:ani od madlem

Luk. 16, 26.

Že Bůh hřích smrtelný věčně trestá, pochodi odtud, po—

něvadž:

&) Vina. hříchu, jakožto uraženi neskončené velebnosti
Božské 'jest neskončená., a tudíž zasluhuje věčného trestu.

b) Ti, kdož v hříchu smrtelném zatvrzele umírají, byliby
věčně v něm setrvali , kdyby možno bylo; & protož hodni
jsou věčného trestu.
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„H řích zůstává
Innocenc. III.

náklonnost, i když skutkempdchatí se nemůže.“

c) Jakož Bůh cnoat věčně odplacuje, trestá věčně ne
pravost; ješte jsa. nejvýš svatý, zlé rovněž tak nenávidí, jako
dobré miluje; a to nám k výstraze, abychom tím více se
zlého varovali.
„Stvořív Bůh peklo, prokázal i nám milost; neb on cha nám předat
žeň, bychom zl! nebyli“ Sv. Jan Zlutoůatý.
Povzbuzení. „Ve všech ukůtcícb svých pamětliv buď na poslední věci své,
a na věky nezhňešiš!'

——.—
Sirael)

7, 40.

Závěrečným slovem „Amen“ ztvrzujeme , že o tom, co
apoštolské vyznání víry obsahuje, nepochybujeme; ale všecko
za pravé 'máme.

**..6....“—_

Druliá. hlavní částka.

() zákonu křesčunském.
___.—
B 0 z d i 1 I.

0 zákonu křesťanském vůbec .
s. 35.“Polřoba: hlavníniku Helfi-liči.

žluta.

Nepostačuje k spasení, aby člověk toliko křestansky kato
licky věřil, než on má také zákon Boží plniti; & takto kře
sťansky živ jsa, Bohu v lásce sloužiti.
„Ne každý, kdo mně říká: Pane, .Po/ne!:vejde do království Božího;
„ale kdo plní vůli Otce mého, jenž jest v nebude/L,vejde do královatví Bo
„žíhof' Mat. 7, 21.

Máme vždy přikázani Boží plniti:

I. Poněvadž

tvorovéBoží, kteřižto od vůle jeho

zcela & ve všem závisime, jehožto vůle nám tudiž svrchova—
ným býti musí zákonezi), jakož i všichni tvorové ostatni, ač.
nutné a bez vědomí zákon Boží plni.

2. Poněvadž toliko plněním zákona Božího cíle svého, t.
věčné blaženosti v Bohu dojíti můžeme.
„Bůh všecky věci 11.míře a počtu a u váze spořádá.

„Chceš-lí do života vjai, ostří/tej přikázaní.“

Moudr. 11, 21.

Mat. 19, 17.

Přikázam' Boží ale musíme plniti z pravého úmyslu, to
tiž z lásky k Bohu.
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„Kdybych rozdal na pokrmy chudých. veškeren statek stn'lj a vydal tělo
„své k spasení, lásky pak kdybych mněl, m'a mi to neprospívá“ ]. lm
Kor. 13, 3.
„V Kristu Ježíši“ nic neplati než víra, která skrze lásku působí.“

KGal. 5,6.

Hlavni zákon života křesťanského jest
tedy zákon' lásky křesťanské.
Láska křesťanská záleží v tom: abychom milovali Boha
nade všecko pro něho samého. a bližního abychom milovali
pro Boha jako sebe samého, a pro Boha všecko ochotně činili,
cokoli velel.

]. Křesťan má milovali Boha nade všecko, t. má. jej
milovati a sobě vážiti více než cokoliv jiného, tak že má ho
tov býti, raději všecko i život ztratiti, nežli Boha uraziti.
„Animrt, anížiool..múoěčipříúmnéaníbudaud, aebudammoci
„nás odloučiti od lásky Boží.“ Řím. s, 38. 39.

Máme milovati Boha pro něho samého, poněvadž:
a) jest Bůh sám od sebe to nejlepší dobré , a srdce člo—

věka jest'tak zřízené, že, pokud ríepokažené jest, ovšem co
dobré jest, milovati musí; tudiž jest Bůh vší lasky naší
hoden;
b) poněvadž .
Bůh nejdobrotz'vějši, a dříve miloval
nás, vydav za'nás jednorozeného Syna , a posud nam denně
mnohá. dobrodiní na těle a na duši prokazuje.

„Takvelice
Bůh.nálaval
ovčí,žeSyna

dal.“Jan

3, 16. „My tedy milujeme Boha, nebo Bůh prvé miloval nás.“ L Jan 4, 19.

c) Poněvadž Bůh sám přikázal, abychom milovali jej.
„Milaoalibudd'Pd/m Bohatoého zceuhovrdocsočhmazevšídzďe
„své a ze oil mysli své.“ Mat. 22, 37. 38.

2. Křesťan má milovali bližního svého, t. každého člo
věka, přítele i nepřítele. (Viz příběh o milosrdném Sama
ritanovi.)

Máme milovati bližního pro Boha, t.
poněvadž:

z lásky k Bohu,

a) Každý člověk jest dítko Otce nebeského, bratr
k obrazu Božímu stvořen a krví Kristovou vykoupen.

náš,
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„de55 není jeden Otec všech odo! Zdali! Bůh jeden nestvořil nás?
„me tedy pohrdá jedenkaědý &dnu,;er
Maluch. 2, 10.

b) Bůh sám to přikazuje , a Kristus Ježiš nám to na
srdce klade, abychom bližního milovali, což také sám příkla
dem svým ztvrdil, miluje nás až vk smrti.
„lllílovatí bude! bližního mého jako sebe aame'hof' Mat. ez, 39.

„tam od.:

„Po

lidé, žejste mqji učedníci, budete-límíti Mala;jedni

„k druhým.“ Jan 18, 85.
„Budař následovníci Boží, jakďo a_i/MoenajmaŽejH, a chodle v Mne,
„jakož i Kristus miloval nás, a vydal sebe samého za nás.“ Efes. 5, 1. 2.

Křesťan má milovati i nepřítele svého pro Boha,

něvadž:

po

a) i nepřítel jest bližní naš, jsa k obrazu Božímu stvořen,
a krví Kristovou vykoupen.
b) Poněvadž tomu Kristus Pan zřejm'ěslovy i skutky učil:
„quth

nepřátely má, dobře &ňte těm, kteříž od.: nendeídějť, a mo—

„dlele se za ty, kteřížvám protitth
činí a mladí vám: abyate byli sy
„fnove'Otcesvého,
jest v nebesích:
slunci tvémuvelí vycházelina
„dobré i na zle': a dál? dává na spravedlivé i nemravedlíoe'f' Mat. 6, 45. 46.
„Oak, odpust jim, mb nevedl co činí.“ (Tak se modlil umírající Spa—
sitel za protivníky své.) Luk. 98, 24.

c) Poněvadž nepřítele láskou nejlépe sobě nakloniti lze.
„LoM-lí nepříteltvůj, nakr'm

XFN-lí,

mupíh'; nebo to číně;

„uhlí řeřzwe'svrhne! na hlavu jeho! Nedej se přemoci zlčmu, ale pře'má
„hej zle' dobrým“ K Řím. 12, so. 21.

Křesťan miluje bližního jako sebe samého; neb Kristus
Pan sám vysvětlil přikazani lásky k bližnímu takto: „ mcko,
cokoli chcete, aby vám lidé činili, i vy' čiňte jim.“

Mat. 7, 12.

Křesťanjeví lásku svou k bližnímu:

a) Vůbectím, že mu vždy dobře chce &přeje, a
možno činí mu, co by se mu líbilo a prospělo, a nic nečiní
mu, co by jej mrzelo a hubilo.
„Láska trpč'lt'oajest, dobrotiva jest: láska nezdm'dí, nečiní zlého, nena
„dýmó se, není dižádnatíva, nehledá, což'jeat jejího, napouzí se, nemyslí
„zlého. Neraduje se : nepravosti, ale tpolu radujese pravdě; všeckomáčí,
„všemu věří, všeho se neděje, všeho trpělivě čeká.“

I. ku Kor. 18, 4—7.

b) Zvláště pak jeví křesťan lásku k bližnímu prokazo
váním mu skutků milosrdných; a sice: tělesných i duchOVních.

'

o
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na) Těla-ne' clinik—y
milosrdenství jaou:

Lačnů krmiti, žlžnivé napůjeti,

pocestné do domu přijlmsti, nahé odíveti, nemocné navštěvovati, vězně
vysvobozovsti, mrtvé uctivě pochovůvsti.

„Lačnčl jeem a dali jete mi jistí, žížnil jsem a dali jste mi piti, ho
„atem jaem byl a přijali jete mne, mah jsem byl a přtbda'li jale mne, nemo
„cen jsem byl a navštívili jete mne, !) žaláři jsem byl a přišli jete ke mně

„
Amen pravím vám, pakmar jste to učinili jednomu : brdfí'tě'chzo
„mých nejmadích, mně'jate učinili.“ Mat. 26, 35. 36. 40.
bb) Duchovní útulky milosrdenství jsou :
]. Hřešící trestná. „Bmtřf, byt-lily člověk v "čiakán hříchu zachvá

„wn, vy Mju.:
2.
„atádo
3.
Sir. 5,

duchovní,poučletakovéhov duchutichosti“ K Gal. 6, l.

Neumělé nčiti. „Ktevy'ž' milosrdemivl má, učí (: cvičí jako pastýř
své.“ Bir. 18, 13.
Chybujfclm dobře rsditi. „ Máš-Zi rozum, odpověz bližnímu. “
14.

4. anmoucené těšiti. „Napoqu
„chod.“

plačících potěšením a s kvílícřmi

Bir. 7, 38.

5. Křide trpělivě snášeti. „Jestliže dobře č'mfoetrpělivě anáříle, to!
„jest milost u Boha.“ I. Petr 2, 20.
6. Ubližujícim mile odpouštětí. „Odmdtžite a bude! vám odpadtáwf'
Luk. 6, 37. (Viz podobenství o dvou dlnžnleích)
7. Za živé i za mrtvě ee Bohu modlit.-l. „Modlete se za tebe 001101415,

abyste xpaaem' byli.“

Jan 5, 16. u. p. Judas Makab.

3. Křesťanmiluje i sebesamého pro Boha; t. on miluje
sebe: &) poněvadž jest k obrazu Božímu stvořen & skrze Krí
sta Pána vykoupen, a b) poněvadž to Bůh velí:
„MilovatíM5

bližníhomam jako ube „mam.“

Křesťan miluje sebe prqu'm způsobem; totiž:
&) Láskou nezišt'nou, _t. nevyhledává jedině svého pro
spěchu, tim méně ke škodě bližního; abrž hotov jest i vlast
ního prospěchu svého se vzdáti, když toho žádá větší dobré
neb obecné dobré- bližního.
„Láska nehledá,což'jee!jejda“

b) Láskou rozumnou, t. j. on nevyhledává jedině toho, co
ho těší & co se mu libí, alebrž co jej opravdu blažena &spa
senzt činí.
„00 jee! plotna člověku, by vier-km w)? zákal,
„trpěl.“ Mat. 16, 26.

duše pak své Škodu.
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c) Láskou dobře uspořádanou, t. on vyhledává přede
vším to, co k věčnému spasení slouží, pak i to, co k časné
blaženosti přispívá.
„Hledejte nejprve království Božího a spravedlnosti jeho a toto vře (co
„se těla týká) bude vám přidám.“ „Mat, 6, 83.

4. Křesťan činí ochotně, co BM velel, poněvadž tím nej
lépe dokazuje lásky své k Bohu & bližnímu.
„Kdo má příkdzcmímá a zadva

je, ten!jat,

který mne miluje.“

Jan 14, 21.

B DGd 11 II.

0 zákonu křesťamkém zvlášť.
Zákony, kteréž křestan jest povinen plniti, jsou ob
saženy:
1. V desatera Božích přikázani.

2. V patem církevníchpřikth
3. Pak i v tom, co křesťanská spravedlnost činiti neb
čeho se varovati ukládá.

l._0 přikázaních Božích.
S. 36. 0 donate" přikhilí Boííů vůbec.

Co Ball velel, obsahuje se v desatera Božích přikdzaní,
které Bůh dal Mojžíšovi na hoře Sinai pro lid Israelský,
když vyšed z Egypta byl na poušti. (Exod. 19, W.)
Zní pak desatero Božích přikázali:
l. V jednoho Boha bude—'věříti
2. Nevezmeš jmena Božího nadarmo.

3. Pomní, aby: den váleční světů.
4. Cti otce i matku svou, aby jsi dlouho živ byl athře
na zemi.
6.
6.
7.
8.

Nenabijeř.
Nesesmilm'š.
Nepohade-ř.
Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.

9. Nepožkdíš manželky bližního svého.
10. Ánil požádáš statku jeho.

-

6.

se ti vedlo
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Jakkolivěk přikázaní tato původně dána jsou lidu Israel
skěmu, přede jsou i křesťanépovinni zachovávati je; poněvadž
Kristus Pan je stvrdil a doplnil, a je po všecky věky zacho
vávati přikázal.
„Nedonmhrejtese, že jsm přišel rušit zákona a mě proroků: nepřijel
„item jich rušit ale naplnit. Amen zoja'ctépravfm vám, dokudž nqrmm'nenebo

„i země,jedinkdlita-ka

pantů:: zákonanepomíno,až se víc

„cko stane.“ Mat. 5, 17. 18.

Může se desatero Božích přikázaní zachovávati, protože,
ač člověk sám o sobě mdlý a klopotný jest, Bůh každému
milost k tomu dava.
„Bůh zqiiaťéjat, Mim
ve od: :“dum ."dokondnípodlédo
„brd vůle „a“

:: mup. 2, 13.

„ Wodco mohu okru toho, který! mno.panuje.“ K Filip. 4, 18.
Poznan Znamenati pak sluší, že se v každém přikázali něco velí a něco
zapovídá. To, co se nám zákonem ůniti ukládá, jsme povinni plniti a

w

se povětrnosti.

_

První tři přikázali!zdržqu v soběMautí
]: Bohu, ostatnich puk
sodmjdržqje voobě povinnostikcobč'mčmu akblt'žnúma

[. 0 povinnostech !: Bohu.
Povínfwm' k Bohu, které se obsahuji v prvních třech
přikázaních Božích; záležqíí o tom: abychom Bohu poctu evr
chovanouvzdávali; a sice a) u vnitř i 11)zevnitř. Vnitřní pocta,
kterouž jsme povini Bohů prokazovati, ukládá se v prvním
přikázani; zevnitř-nl pak v druhém a v třetím.

A. Vnitřní poct. loií.
s. 37. 0 prvním přlkánlí Božím.

„V jednoho Boha budeš věřiti.“
V prvním přikázani Božím se velí, abychom Bohu, ja
kožto svrchovanému Panu nebe i země, největší počtu 11vnitř
vzdávali. Vnitřní pocta Boží však záleží v tom, abychom:

]. Vjednoho Boha věřili, t. věřili, že-jest jediný
Bůh, ta nejdokonalejší bytnost, a že, co nám zjevil, jest
pravda, a za pravdu to měli.
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Máme v Boha věřiti, poněvadž se nám zjevil & víra

v něho jest kspaaení myhnutedlně potřebná.
Víra v Boha má býti:
a)'0becnd, t. j.: máme všemu věřitj, cokoli Bůh zjevil, anto vše pravé
a ku spasení potřebné je5t.

„Učleje vřezachovávali,cokolijsem

vám.“ Mat. 28, 20.

b) Živá, a j.: eo věříme, máme také slovy i skutky vyznávati, ]: čemuž
ovšem vede sama sveta pravda a přesvědčení, a k čemuž ním uvazuje také
láska k bližnímu, jenž živou větou naší poučen a vzdělán býva.

„Kdo mne vyzná před lidmi, toho i meřcd
„v nebaídu“

„JM

Otcem, Ídarýž'ject

Mat. 10, 32.

tělo bez ducha mrtvéja!, tak! i víra bez ahdků jat mrtvá.“

Jan 2, 16.
c) Pevná, t. j. nemáme se ničím dáti uvésti, abychom od pravé víry
odstoupili; ježto nim má býti víra nejdražším pokladem.
„Bdě'le, atůjte u víře, mařil.: cobčpoůnejte a.pod-ňu n.“ I. Kor. 16, 13.

Hmmm—dnt Zvlatě pak nás uvádí v nebezpečí, z pravé víry vypednouti:
pýcha rozumu, nekřesťanskéživobytí, čtení nepravých knih a obva
se zlými a bezbožnými tovaryli.

2. V jednoho Boha- doufali , t.
kávali všeho, cokoliv nám slíbil.

důvěrně od něho oče

Doufáme od Boha: život věčný, t. věčnou blaženost,
i čimby se jí dosáhlo; jako: odpuštění hříchů, posilu ]: od
por-ování zlému & pomoc ke konání, co dobrého jest.
Máme v Boha doufati, protože, věřioe v Boha, věříme,
že jest všemohoucí, věmý, nejvýš dobrotivý & miloardný, tudíž
i může i chce plniti i splní, oo slíbil.
„Držne ncpohnutelne'vyznání naděje své, nebot věrný!jest ten,
„mzdu.“ K Žid. 10, 23.
„Daufqiteš 0 nám delikt! shromáždění lidu, nebo! Bůh oponmůc udí
„na vlky.“ Žalm 61, 9.
Naděje v Boha 'ma býti:
a) Svatá, t. j. má čeliti přede vším k věcem týkajícím se věčného
Bpasení; pak volno doufeti od Boha i časné věci, pokudž nejsou překáž
kou k dosažení věčného blahoslavenství.

„Hledejte nejprve! Imílowtoí Bočan a jeho cpraoedífmh', a odolní
„vám bude přídánof' Mat. 6, 33.
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b) Pevná, :. j.: douquíce nemáme nic pochybovati, whledem na
Boha, jako by nám nemohl neb nechtěl dáti, co slušně od něho doufam; ;
ač híedíce na sebe, na svou nehodnost a nedostatečnost, báti se musíme
o spasení své, kteroužto bázeň synovskou ovšem naděje nevylučuje.
„D'/íme nepohnuzelnévymění naděje své! Kme: spasení své : bdz-m'
„a třesenína“ K Filip. 2, 12.
c) Účinná, & j.: mámo se také přičíuiti, vyplniti výminky,
rými Bůh život věcný nám dáti přislíbil.

„M,

pod 1m

braun, „ccase snažte, abystednu dobré Naukyjme učřnití

„svépovolánía W“

II. Petr. 1, 10.

3. Jednoho Boha milovali.
Láska k Bohu ma býti:
&) Nade všecko, t. j.: máme Boha více mílovati než všecko, cožkoljv
se nam líbí a nás těší.
„Milovatí budeš Pána Boha svého z celého srdce svého atd.

b) Účinná, a j.: mime milovati Boha netoliko citem neb slovy, ale
také skutky, plm'ce totiž věrně & ochotně přikázaní jeho.
„Swáčkove' mojí , nemilujmež slovem ani jazykem, ale skutkem a
„pravdou.“ I. Jan 3, 18.

4. Jedmm Bohu se klanělí, t. jej za nejsvrchovančý
ěiho Pana svého považovali a to též. vroucně cítili.
Máme se Bohu klaněti, poněvadž věrice v něho pozná
váme, že jest nejvyšší bytnost, svrchovaný Pán nebe i země,
a tudíž pokloný naši hoden.
„Pánu Bohu salónu

se klade—Ri
budeš“

Mat 4, 10.

V prvním přikázaní se zapovídá vůbec všecko, cokoli
jest proti víře, naději a lásce a svrchované poctě Boží. Zvlá
ště pak se zapovída:

1. Z ohledu na víru zapovída se:
a) Nevěra, když někdo buď na prosto v Boha nevěří,
aneb nevěří, co Bůh zjevil, ač možná. mu viru tuto poznali,
a se o pravdivosti jeji přesvědčiti; kterážto nevěra ovšem po
chodí z hříšných pramenů a má. zhoubné následky.
„Kdo neuvěří, bude! zatracenf'

Mar. 16, 16.

b) Kacířství, když katolický křesťan bludně věří, 'a ač
od církve poučen & napomenut byv , předc však tvrdošíjně
v bludu svém trvá..
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„Človůra kacíře po jednom i druhém treatámí vany“ ce.“ K Tit. 3, 10.

„Jestliže (kdo) církve neuposlechne, budiž tobě jako pohon a publikan
Mat. 18, 27.

e) Netečnost k náboženství, když někdo buď každé nábožen
ství za pravé má a za stejné pokládá; aneb někdo dle pravého
náboženství nežije; což zajisté nepravé a zhoubné jest.
„Není! v ďddočmjmenu opcemi (než v Kristu Jež'tíí).“ Skut ap. 4, 12.
„Což rozdělenjutKv-iatusi“
I. Kor. 1, 13.

d) Pochybl-ivost, když se o víře & svatých pravdách do
brovolně pochybuje a naschvál toho ohledavá, co by jej ve
víře oviklati mohlo; což zajisté k nevěře a k bezbožnosti
vede.

e) Pověra, když se něčemu věří, co Bůh nezjevil, zvlá

ště pak, když se přičítátvorům tajná jakási moe, kteráž
ani dle přirozeného zřízení Božího, ani dle ustanovení církve
nepřísluší; což ovšem jest zpozdilé a škodné.
„ME.-žpříklad zdravých ala-u,která

alyš'el ode mne u víře a v milo

„vání !:Eridu Ježíši. Tohodobréhoskladu

II. 1:Tím. 1, 13.14.

Sem také patří: Hádání, když se skryté věci z jistých
znamení vykládají, které z nich poznati nelze, & které jedině
vševědoucí Bůh věděti může. — Kouzla neb čáry, když se
pomocí ďábla neb jakýchsi tajných prostředků divné věci
provozovati chtěji, což obé jest buď podvod neb zpozdilá
pověra.
„čem, kterým se uchýlil k č'arodónlkůma hádačům . . . pwtavfm
„tvářmuprotí němua vyhladím : prostředkalidujeho.“ III. Mojž.10,6.

2. Z ohledu naděje se zapovídá:
&) Nedí'lvěrnost, když někdo sice v Boha doufá, a však
ne dosti pevně, a při tom malomyslný jest.
„Což ee bojíte, o malé víry ?“

Mat. 8, 26.

„Poněvadžtedy trávu polní, ježto dne: jat a zítra do
„žena, Bůh tak edivá, čím více vás o malé viry?“

bývá vlo

Mat. 6, 30.

b) Zoqfanlivost, když někdo naprosto nic v Boha nedoufá,
že mu může pomoci neb hříchy odpustiti, když pravé po
kání činí.
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„Pakli by bezbočný činil pokání ze všech hříchů ových, a odříkal by
„všech přikázaní mých, životem živ bude a neumí/z.“ Ezech. 18, 21.

„Nezh'ácejtcž' tedy doufanlivoati své, kterážto velikou má odplatu.“
K Žid. 10, 35

c) Opovóž'tivěspoleha'm'na milosrdenství Boží, když někdo
bez pravého pokání od Boha odpuštění hříchů očekává; též
i pokoučení Boha , když někdo \? patrné nebezpečenství své
volně se vydává & při tom přede od Boha pomoci očekává.
„Neříkej , emailovan Páně veliké jest, mníluje se nad nuwž'stvfm hříchů

mých; -—nebo na 11ka

hledí hněvjim.“

„Nebudeš pdkouš'dí Pána Boha svého.“

Ekles. 5, 6. 7.
Mat. 4, 7.

3. Z ohledu lásky zopovídá se:
&) Přílišná láska a oddanost k světu a k věcem, kteréž
světa jsou; při čemž vroucí láska k Bohu obstáti nemůže.
„Žádný mzůž'e dvěma pdnům „Mai,- nebo: zajisté jednoho nenáviděli
„bude a druhého milovali, aneb
str-pí a druhým polu—dna.Nemů
„šete Bohu. sloužiti a mohutně. Mat. 6, 24.

b) Chladnou & vlažnost k věcem, týkajícím se sv. nábo
ženství, která vede k nelásce Boží a. k bezbožnosti.
„ Vidím skutky tvé, že nejsi ani studený ani horký, (proto) počma tě
„vytrhnout : úd ových“ Zjev. 3, 16, 16.

c) Nenávist Boha, když někdo v Bohu a v jeho svatém
náboženství [nemá zalíbení.
„Povstam'ž Bůh a mzptýlemi budte nepřátelé jeho: a nechť Mkají,
„jde?-í nenávidí ho, od tváří jeho.“ Žalm ez, 2.

4. Z ohledu svrchované

pocty Boží se zapovídá:

Modlářství, když se tv'orové za nejvyšší bytost pokládají a
jím jako Bohu se slouží & Božská pocta vzdává; neb když
se hříšným žádostem těla jako Bohu _slouží.
„Neobracujte ae kmodlám, aniž bohů litých sobě dčlqíte. Já Hospodin
„Bůh váš“ IH. Mojž. 19, 4.

„Mnozí chodí,o nichž

&ntokrdt pravil vám (nynípak i : pláčem

„pravím), že (jsou) nepřátelé kříže Kristovu, jichžto konec jest zahynuli,

,jicbžto bůh břicho

a sláva v zakončení, kteříž o zemake'věcipečujt“

K Filip. 3, 14. 18.

„M,-mu . . . lakonutví,
jest modlámsloužení; pro ktere'žlověcí
„p.Wzí hněv Boží na eyny Boží. K Kolos. 3, 5. 6.
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Putnam. Není proti prvnímu přikázaní , když anjer u. svaté ctíme a vzý
vime, poněvadž etice je, ne.-vzdáváme
svrchovanou poctu Božukou.
Aniž jest to proti prvnimu přikázam' Božímu, míti obrazy, nebo
toto zapovídá. toliko obrazy dělati, aby Bejim kdo klaněl. Jakož i ve
škerů pocta, kteráž se vzdává obrazdm, nevztahuje se na obraz, nýbrž
na to, co se jím představuje.
*
„ Neudělátc sobě rytiny a madly
(zbyde se jí klaullí. “
m. Mojž 26, 1.

.. levnltřnipoct. loži.
Nepostačuje, abychom Boha toliko u vnitř ctili; třebat
také, abychom vnitřní poctu tuto zevnitř skutky najevo pro—
nášeli, v kterýchžto zevnitřních skutcích záleží zevnitřni po
cta Boží.

I zevnitřni poctu jsme po vinni Bohu vzdávati, poněvadž:
a) Jak dle duše, tak i dle těla od Boha stvořeni jsouce,
obého ku poctě Boží užívati máme.
b) Leží to v přirozenosti člověka, že co u vnitř 'vroucně
cítí, zevnitř na jevo pronáší , tudíž i poctu, kterouž v srdci
k Bohu chová..

c) Zevnití'ni pocta Boží vnitřní poctu mocně budí, jí pod
poruje a oživuje, a mocně přispívá ku vzdělání bližního 'a za
chování a rozšíření náboženství.

Povinnosti vzhledem na zevnitřni poctu Boží obsaženy
jsou v druhém a třetím pí'ikazaní Božím.
S. 38. 0 druhém přikázaní Božím.

„Nevezmeš jmena Božího nadarmo.“
V druhém přikázaní se zapovídají .vůbec všecky takové
činy, kterýmiž se Bůh a jmeno jeho zlehčuje čili zneuctívá,
a tudíž slušná pocta se mu zevnitř nevzdává.
Jmenovitě ale se zlehčnje jmeno Boží:
l. Všemi hříchy, ješto každý, kdo svévolně hřeší, na
jevo pronáší, že Bohem a svatým zákonem jeho.zhrzuje.
„Mě

se zákonemchlum, přestupova

K Řím. 2, 23.

zákona Bohuneúctačinu.“
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2. Zvlášť rouháním,
ženství & o jeho svatých
ženství od Boha pochází
tudíž zlehčování jich na

když se o Bohu, o pravém náho—
potupně mluvi; jelikož pravé nábo—
& svatí milosti Boží svatými se stali,
Boha samého padá..

„Kdo! by se foukal Hospodinu, a! smrtí umře: kamením vlade! ho
„všecko množství.“ III. Mojž. 24, 16. (Viz příklad Senshriba. IV. Král. 19.)

3. Když se přísahá , kdež není třeba (lehkovážně) mb
dokonce křivě; t. j. Bůh se za svědka héře k něčemu, což

pravda není, neh což splniti úmysl nemáme; poněvadž se
tím Bůh takřka. lhářem činí.
„Přede všemi pak věcmi bratří mojí nepříaahejte mai cla-ze nebe ani

„alone zemi, ani ktermžlmlijinou přísahou; ale bud'řečcože: Jest,
„není, není: abyste vodaouzem' napadli.“
Jak. 6, 12.
„Nebudeš křivě přísahali ve jmeno me', aniž poškvrníě' jmena Boha
„svého.

Já Hamdi—m“ IH. Mojž. 19, 12.

4. Když se slibove', kteříž se Bohu učinili, ruší ; čímž
zajisté Bůh se ohelhává a neúcta k Bohu na jevo se dává..
„Když slib učme Hamadínu Bohu. mému, nebude! podlévdí .mn;
„to; nebo vyhledávati bude toho Hoepodz'n Bůh tvůj a budú-li mel'kah',
„bude tobě počtem za hřích.“ V. Mojž. 21, 22.

5. Když se jmeno Boží, kdež toho není třeba, neuctivě
jmenuje, n. p. 2 pouhého zvyku, z žertu, neb ze zlosti (ke
kleni).
„Nebude mai za nevinného Hoapodin toho, kdo by oml jmeno Hospo—
„dína Boha eve'honadarmo.“ II. Mojž. 20, 7.

6. Když se slovo Boží buď kazí , neb se ho zle užívá,
n. p. ke klení; čímž zajisté neuctívost k samému Bohu se
projevuje.
Naproti tomu se velí v druhém přikázal-nitakové činy,
kterými se Bůh cti to jmeno jeho světí. Cti pak a světí se
jmeno Boží:
]. Když Boka svobodně před celým světem wznáMm;
jelikož tím najevo pronášíme, že jej za svrchovaného Pána &
slovo jeho za. pravdivé uznáváme.
„Kdožkoli vyzná mnepřed lidmi, vyznání i já

před OtcemWL“

Met. 10, se.
Zvláště pak mimo vyznávati Boha a sv. víru svou, když jsme od
vrchnosti tkání, neb kdyby z našeho mlčení pohoršení pojíti mohlo.
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2. Když Boha v těleených potřebách o pomoc žádáme; neb
takto skutkem dokazujcmo, že jej za všemohoucího, dobroti—
vého a vševědoucího Pána nebe i země máme.
„Vzývqj mne v den MM:

vytrhnu tě a ty mne budeš devíti.“

Žalm 49, 15.

3. Když skrze náležitou přímku Boha za svědka béřeme,
aby se čemusi uvěřilo; neb tím dokazujeme, že jej máme za
vševědoucího a. spravedlivého Boha.
„Mahdí

bude!: Živí jat Hoqaodz'nv pravdě a v aoudu a v epra

„vedlnoett': a dobrořeč'itíbudou mu národové a chváliti

4. Když sliby, kteréž

budou.“ Jerem. 4, 2.

Bohu učinili, věrněplníme;

čímž netoliko víru svou v Boží vševědoucnost osvědčujemc,
ale také svou vroucí lásku k němu na. jevo pronášíme, jakož
i pevněji k dobrému se zavazujeme.
„Sliby čiňle a M6

HoqaodirnuBohu svému.“ Žalm 75, 12.

5. Když olova Božího pilně a pobožně posloucháme; neb
tim zjevné činíme, že slovo Boží za pravé a spasitelné máme.
„Blahmlovmí, kun slyší slovo (: ostříhají ho.“ Luk. 11, se'.

6'. Když všecko k chvále a ke cti jmena Božího konáme,
neb Bohu obětujeme; čímž netoliko Boha oslavujeme, ale také
činů svých posvěcujeme.
„Buda že
„Boží číňtef'

neb pijete, neb cožkolijiného činíte: všecko k slávě
H. ku Kor. 10, 31.

s. 39. 0lřdím přikánní Božím.

„Pomní, abys den sváteční svět“.“
V třetím přikázání Božím se velí , abychom den sváteční
svě'tílz'.Bylatě pak v starém zákoně dnem svátečním sobota, t.j.
sedmý den v téhodnu , co památka na dokonané stvoření
světa. V novém zákoně jest již od časů apoštolských usta

novena. neděle, t. první den téhodnu, dnem svátečním, na
památku vzkříšení Kristova ». seslání Ducha svatého, jakožto
dokonáni vykoupení lidského; což jest nové stvořeni.
„A dokonal Bůh dne sedmého dílo we', Ida-dí byl učinil: a odpočían
„dne sedmého ode všeho díla, kteréž byl konal. 1 požehnal Bůh dní oe

„dmémua

ho.“ I. Mojž.2, 2. 3.
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„aní
den po dobou!, když jsme se byli ušli !: Ldmdm'chleba, mluvil
„k nim Pavel.“ Skut. ap. 20, 7.)

Anto sc velí den sváteční světiti, přikazuje se:
1. Od práce odpočívati; bychom nerozděleným srdcem
Bohu sloužiti & také na těle pookřáti mohli.
2. Pobožné skutky konati , jakovéž jsou: navštěvování
služeb Božích dopoledních i odpoledních , hodné přijímání
svátostí, čtení & rozjímání duch0vních kněh, a konání skutků
milosrdných, což zajisté jest služba- Boží.
„Nábožcmtvi čisté a nepoš'kvrnčné u Boha a Otce toto jest: „navštěvo
„valí címlky a vm v cvičeníchjejich a ncpoš'kvrnčne'lwsebe oatříhati od
„tohoto světa“ Jak. 1, 27.

V třetím přikázani se zapovídá:
1. Všeliká služeb-nápráce, t. j. taková těžká práce, kte
ráž se od služcbného a pracujícího lidu za mzdu koná, kdež
jí není třeba 3 bez náležitého povolení.
„Šestdntbudelpracomtíadčlalidaaqvá, Who pak dne móda
„Hospodina Boha tvého jest.
Mojž. 20, 9. 10.

Nebudeš dělali žádného díla v něm.“ 11.

Dovoluje se však služebná práce i v den sváteční, když
toho veliká potřeba jest, n. p. aby se v nenadálých připad
nostech bližnímu ku pomoci přispělo, neb aby se bez pro
dlení veliká škoda zamezila nob odvrátila. K čemuž ale po
třebí dovolení duchovní vrchnosti.
„Prmnzuv—z—v
k nim (farizeům a Mm).
„mel neb vůl upadne do etud/nicea Mac

Ježíš, řekl: Čt :: mia
ho &'hned v den nobotníi“

Luk. 14, 15.

2. Všeckojiné dílo, které ten den buď zlehčuje neb pro
které ho světiti nelze,- jakož pranice a hříšné hry , daleké
cesty, nestí'ídmé pití a hodování.
„Blahoslavenýmuž, který! ostříhá soboty,aby ji nepořhrníl, 0 mm
„rukou tvých, aby nečinil m'a zlého.“ Jer. 66, 2.
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II. 0 povinnostech k sobě a k bližnímu.
n o z a 11 1.

0 ]mvinnmtech zvláštních.
Každý člověk jest živ v zvláštních poměrech, jako oud
rodiny neb církve neb státu, a má. také vzhledem na poměry
tyto zvláštní povinnosti , kteréž v sobě zdržuje čtvrté přiká—
zaní Boží.
'
s. 40. 0 čtvrtém přikáxaní Božím.

„Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl
a dobře se -ti vedlo na zemi.“

V čtvrtém přikázam' se vůbec velí , abychom ctili ty,
kteří o nás a o naše dobré péči mají. Jsou pak tito:

1. Rodiče a pěstounové, kteří vychovávajíce dítky své,
mají péči o jejich tělesné a duchovní dobré.
2. Duchovní vrchnosti , které spasení duše věřících na
péči mají.
3. Světské vrchowsti, zvláště zeměpán , kteří pečují o
časné dobré poddaných.
4. Učitelé,kteří rozum a vůli žáků vzdělávají a je pěstují.
5. Staří lidé, kteří mnohé zásluhy o mládež maji.

Protož také přikazaní toto netýká se jenom dětí a ro
dičů, ale i všech poddaných a všech jejich duchovních a
světských vrchností i všech učitelů, též některak i těch lidí,
jenž pro svůj věk a vážnost cti zasluhují.
I. Z ohledu rodičů velí se v čtvrtém přikazaní, aby děti
rodiče své:
1. Ctili, poněvadž rodičové u nich místo Boží zastávají
a o jejich tělesné a duchovní dobré pečují.
„Kdožse bqií Pána, ctít rodiče toč.
„vom' cti otce mlha.“ Sir. 3, 8. 9.

V akutku a řeči a' ve vší trpěli
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2. Milovali; neboť i rodičové dříve milovali je, ješto
jediné z lásky mají o ně péči.
3. Jim sloužili; neboť i rodičové jim prokazovali mnohé
_služby.
„Kdož' ae bojí Pána, cell rodiče své a jako pánům sloužiti bude těm,
„kteří ho zrodili“ Sir. 8, 8. 9.

4. Jich poslouchali ve všem, coby proti Božekým při
kázaním nebylo; čehož žádá jak slušná úcta, kterouž rodičům
prokazovati jsou povinni, tak též i vlastní dobré dítek. Za
touž příčinou jsou povinny dítky také s rodičemi radu bráti
a jejich napomínání a varování ochotně přijímati.
„Sy-novépodani-hej!; rodiči ve všech oboch: neb to jat líbí Pána.“
Ku Kol. &, 20. „Synové palmu-bejt: mdíč'ů ových o Pánu; neb to jat
„spravedlivě.“ K Efes. 6, 1. N. p. Dvanactiletý Ježíš.
Poůzam. Kdyby však rodičové dítkAm něco přihazovali, co jest proti Božakým

pňkámním, nejsou povinni, aniž nemají poslouchá jich. „Více aluš'í
poslouchali Boha než lidí.“

Skot. ap. 6, 29.

5. V duchovních i Masnýchpotřebách jim pomáhali, k če
muž je zavazuje vděčnost a láska synoveká..

„Synu,

starouotceníhoaijoožt'oblčjeho

... .

„almužnu zajidé otce (dobrá otci naučná služba) nebude v zqwuli“
Bir. 3, 14. 15.

6. Za ně se modlili: za živa i po smrti, by
Bůh
sám od-platil,co
sami odplatiti nemohou.
„Wm pakpřaie učím,abyčiněnybývalým, modlitby,W,
„daww

za ořechyna:“

1. k Tim. 2, 1. 2.

Naproti tomu se zapovída:
1. Rodičů neposlouchati, jejich dobrou radou pohrdati, a
pokáráni jejich nepřijímati, neb zpurně jim odpovidati.
„Budou lidé omni nebemgajulakwi . . . rodičů nepoaluhí, mdlčrl,
,babožní ..
A mh se vai-aj.“ 11. l: m s, 2. o.
„Měl-li by člověkcyna zpum'ého a protivného, ješte by Wada!

,lpřikásanlotcenabmdtcřc,ajca
tmtdn,

„a přivedou.k starším máta Lobok pandu . . .,a kamením

ubád lid.“

V. M_ojž 21, 18. 21.

2. Jich nenáviděti, zarmucovati aneb hanbu jim dělati.
3. Jimi pohrdati, aneb za ně se styděti.
,

epohnlej matkou svou, když ae sealant“

Přísl. 23, 2.
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4. Jim se pomnívati.
„Oko, které se pae—míváOtci, at vyklíku je krkavci potoční aneb mědí
,je aynwe' (mladé) orlice.“ Přísl. 30, 17.

5. Jich hančti neb klíti.
„Kdoíby zlořečilotci tvémuneb

a! umrtíumře.“ IV. Mojž.20, 9.

6'. V potřebách je opouštět-í neb jim ubližovati.
„Kdoby udeřil otce svého neb matku, elm-tí a! umře.“ II. Mojž. 21, 16.
„Kdo krade něco otci nímu neb matce a praví , že to není hřích, účastník

„jat omžedtníkaf' Příal 28, 24.

II. Z ohledu vrchností se přikazuje & zapovídá. se i pod
daným nejvíce z toho , co se dětem z ohledu rodičů přika—

zuje neb zapovídá, a sice:
1. Vzhledem na duchovní vrchnosti mqji věřící:
e,) Jžch ctíti a \mílovatz'; poněvadž jsou náměstkové

Boží a duchovní otcové jejich.
„Knaf, kteří dobřezpracují, dvojí a; hodnijmím' Me,
„proasjl vdovu Božím a určení.“

zum

kteří

I. k Tim. b, 17.

b) Jejích ustanovením se volně a ochotně'podrobíti, ježto
jediné jejich spasení vyhledávají.
„Po.zum budte zpráva; mých a poddání bude jím. oni: zajídé bdí
„nad vámi, jako počet vydatí majíce za dula vale, aby to smdoatí činili
„a ne .zgakánen: nebo to není užitečná vanu: K žid. 13, 17.

c) ne' se modliti, & k výživě jejich ochotně přispi
vati; ento nelze jim jiným způsobem o výživu se star-ati.
„Když Petr oatříhdn byl v žaláři, modlitba se ddta bez'přeatání od
„církve k Bohu za něj.“ Skut. ap. 12, 4.
„Pán nařídil těm, kteříž evangelium zoěatují, aby : evangelium živí
„byli.“ 1 ku Kor 9, 14.

Proti tomu jednají ti : &) kdož duchovní vrchností po
hrdají, ji tupí, haní & u lidu snižují ovšem k vlastní záhubě;
b) kdož se jí protivuji & strany & rozdvojení činí; c) kdož
k výživě jejich & k obstarání služby Boží přispívati se
zpěčují.
„Kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá, a kdo pohrdá "mou, pohrdá tím,

„kterýžme mm.“ Luk. 10, 16.
„ Umí!Pán
: pokušenívytrhnoutí,nepravýchpak ke dni aoudu
„dochovali kumučenf; zvldltl pak těch, kteří orAhnom'pohrdají, mm tobě
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„ce líbící, nebojí se uváděžt' sekty, muhajice ac. Titloudť ty, Honímaličko

„utíkajíod ták,
„otroci porušení.“

o bluduobcují,svobodu

ch'bujfce,
ježtonami

II. Petr. 2.

2. Z ohledu na avštaké vrchnosti maji poddaní:

a) Jich ctiti a sobě vážiti, zvláště pak zeměpána; neb
oni zajisté maji péči o časné blaho jejich.
„Boha ae bajte, krále v udivom' mějte“

I. Petr. 2, 17.

b) Jich ve všem, \co není proti Božímu přikázal,

po

alouchatž, &jim u věrnosti poddaní býti, jelikož od Boha zří—

zeny jsou.
.

„Každá dale mbamtem vyle

,jedínéodBoha,a Mjm,

poddána buď. Nebo není awauwtí,

tyodBoha

Bata!kdose

„momosti pmtt'vf, zřízení Božímu se protim' : a kteříž ae protiví , odmazat!
„aobě dobývají.“ K Řím. 18, 1. 2.
„Poddóm' tedy bude všelikému liduke'muzřkerd pro Boha; bude králi

,jakonejvymmu,baldavojvoddm
„čínaL (: k chvála dobrých.“

od něho

kuponutčzlo

1. Petr. 2, 13. 14.

c) Uložené daně volně dávati, ješto jich k zpravování a
řízení země potřebí jest a k obecnému dobrému se obracuji.
„Dávejte 056173,oož'jctc povinní: komu daň, (tomu) daň: komu do,

„(tomu) clo.“ K'Bím. 13, 7.- „Dávejtq cošjuz doařovo, dvoří, a noja:
„Božího, Bohu.“

Mat. 22, 21.

d) Jich, pokudž toho třeba, o' nasazením života svého
proti nepřátelům hájiti, a za ně se modliti.
„Prodm pakpřede očím, aby činěny byly pmaby, moďa'wy, žádali,
„díků čřnční za všecky lidí, za krále i za všecky, kteříž
!) WOOW/CÍL

„úřadechpoazavem',abychom
„a amer.“ !. !: 'm 2, 12.

a tichý život vedlive 93 poboínodi

Proti tomu se prohřešují ti: a) kdož vrchnosti pohrdaji
a jí nenávidí, ji tupi a haní; b) kdož uložené daně dávati se
zpěčuji; c) kdož bouři neb spiknutim aneb zradou jí se pro—
tivuji.
3. Z ohledu učitelů jsou žáci povinni:
1. Je v uctivosti míti, ješto pečují o mravní a duchovní
vzděláni jejich v mnohé práci a nesnází.
2. Ušlechtilými mravy a neunavnou bedlivosti a pilnosti
jim břímějejich usnadnili, čehož i vlastní jejich prospěch žádá.
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4. Z ohledu starých lidí jest mládež povina:
a) Je míti v uctivoati a jejich křehkosti trpělivé snáóeti

a bříměstáři jak možna

polehčiti.

„Před šodivou Maven powtaň a o:; osobu darem.“

m. Hejl. 19, 32.

„Nepohrdej člověkem o stáří jeho: nebo i : od; (nlktořť) autarqjí co.“
Hirsch. 8, 7.

b) Na jejich radu dbáti; poněvadž jsou zkušenější.
„Mezi množstvím ata.ch moudrých uhlí, a k moudrostí jejich : crch
„připoj se.“ Sir. 6, 36.

5. Z ohledu pak'dítelc v rodině ss velí: aby ve svornosti
& v láce živi byli, vespolek se snášeli, za sebe se modlili, sebe
podporovali, k dobrému se vzbuzovali a od zlého varovali.
„Elo jak dobré (int to) a
„dmtez“

Mond, když přebývajíbratří v je

Žalm 132, 1.

B o z d l 1 II.

0 povinnostech obecných.
Mimo dotčené zvláštní.poměry života stojí každý člověk
v obecnýchWeek,
z kterých plynou obecnáwpooinnogtikře
sťanské , týkající se života duchovního i tělesného, čistoty,
jmění a cti vlastní i bližního.
s. lí. 0 pttón přitánní Božím.

„Nezabij os.“
V pátém přikázani se velí vůbec, abychom o duši i tělo
náležitou péči měli, a to sice jak o vlastní, taktéž i bližního.

I. Povinnosti z ohledu duše.
Duše člověkajest důležitější část jeho, anal jest k obrazu
Božímu stvořena, rozumem, svobodnou vůli a svědomím ob
dařena a k spasení věčnému určena-. Člověku tedy přísluší,
aby přede vším pečoch o svou a bližního duši.
„Co je:! plotna člověk;, by předem wě't získal, dul'o pak své by 31:0ch

„zmar

Anebo,tama dá člověkOdměnaza duši m?“

'

Mat. 16, 26.

6

82

Záleží pak péče tato o duši v tom, abychom se snažili
vlohy & schopnosti duše, totiž: rozum, vůli a svědomí všemo
žně vzdělati & vycvičiti, a což nade všecko jest, spasení věč
ného dosáhnouti, zároveň pak, abychom k témuž i bližnímu,
seč jsme, napomáhali.

Jmenovitě v ohledu tomto se přikazuje:
1. Abychom vycvičili a obohatili rozum. svůj všelikými
potřebnými a užitečnými vědami a známostmi, zvláště pak dů
kladnou známostí sv. náboženství, sebe & bližního, & těch

věcí, které znáti nám povolání neb stav ukládá; zároveň
pak abychom k tomu též i bližnímu nápomocni byli: poučo
váním, radon, povzbuzováním atd.
Proti tomu se pohřešuje: kdo v netečnosti neb lenosti
potřebných známostí sobě získati opomíná, neb kdo škodlivě
zvědavosti se oddá; též i kdo bližního v nevědomosti a
v bludu nechává neb jej dokonce v blud uvádí.
2. Abychom vůli svou vzdělávali a šlechtili; & to sice:

krocením zlých žádostí anáruživostí, jakož i vzbuzováním se
k dobrému; též také, abychom bližního slovy i- skutky k do
brému vedli a vzbuzovali.
Proti tomu se prohřešuje: kdo všelikým žádostem úzdu
poušti & hříšným náklonnostem a náruživostem se oddává;
jakož i kdo bližního k dobrému nevede neb mu pohoršení
dává. a k zlému svádí.
3. Abychom svědomitosti šetřili, a pozorujíce vždy i při
menších věcech na hlas svědomí co na hlas Boží, útlé a be—
dlivé svědomí míti se anažili, a rovněž co možná k tomu při—
spívali, aby i bližní svědomitým byl.
Proti tomu se prohřeš'uje: kdo na. hlas svědomí nedbá,

je uspává aneb příliš ůzkostlivý jest; jakož i kdo bližního
svědomí mýlí, jej k nesvědomitosti zavádí , aneb ho příliš
ůzkostlivým činí.
4. Abychom o spasení duše své a bližního svrchovanou
péči měli, a s horlivostí užívali všech prostředků k tomu
vedoucích; rovněž i bližnímu k dosažení téhož co možná na
pomáhali: poučením, radou, pokárání'm a vůbec duchovním
vzděláním.
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„Mm—lo,Marlo, pomoc já a mms: se při "inckých věcech. Ale je
„dnath jest potřebí. María nejlepší stránku vyvolíla, kterážto nebude od
„jala od ní.“ Luk. 10, u. 42.

Proti tomu se prohřešuje: kdo nedbaje o spasení své,
pokáním odkládá neb v nekajicnosti setrvá, jakož i kdo bliž
nímu pohoršení dává neb !( hříchů“:jeho spolupůsobí.

II. Povinnosti z ohledu těla.
Tělo jest schránka a nástroj ducha nesmrtelného, chrám
Ducha svatého, kteréž Syn Boží svým vtělením a na nebe
povzneěenim—seoslavil, a kteréžto on jednou vzkřísí !: oslave
nému životu.
Nad to jest pozemský život náš příprava !: budoucímu
životu věčnému, tudíž i zachování těla neodbytnou výminkou
téhož.
ževašetělo
owďove'
Km'stooíř“I. ku Kor.6, 13.
„Kristus prvměm' mo pana—„:'naxeho, aby připodobnůto bylo k tělu

,jamasti jdu.“

K Filip. 3, 21.

„Zdalžž'vwvíte,
že medové
vaši

„uvás,

chrámDuda:svatého,

máteodBohaa nejstesvoji?Neb

zaDalího

„mzdu. Ooboqítež'a mece Boha v těle ovčín.“ I. ku Kor. 6, 19. 20.

Z toho tedy plyne sv. povinnost: a) Abychom tělo a tě
lesný život svůj i bližního hleděli tak dlouho chovati, pokud
Bůh je zachovati uložil. b) Že však tělo jest toliko nástroj
Ducha a tělesný život jen přípravou !: vyššímu životu, patrno
jest: že se nemá chovatz' tělo na ujmu neb na zkal'u duše

vlastni neb bližního, alebrž že 'se mai život obětovati, kde
toho spasení vlastni neb bližního žádá.
„Žádný zajisté nikdy ma mamma

vnanávíatí,alokňníachová

„je jako Kristin církev.“ K Efes. 5, se.
.
„Nebqite ae těch, kteří zabíjejí aw, ale Mc nemohou zabití: než bojte
„se raději toho, Ida-ý! může i "duši &'tělo zah-ati“ do pátečního ohně.“

Mat. 10, se

„Kdobycun daň mu Mautí,
„cm pro mne,Rakad jíl“

„mu: ji,- kdobypakztratilM

Mat. 16, 25.

„Ač že mi Duch sv. po všech městech omídčuje , řka, že okovy a wa
„žení očekávají mne v Jennalémě. Ale m'a se toho neltftím, cm'! číním

„5m m5 drum než nebe,jen abychdokonalběh„aj a po.an
„oem, které jsem přijal od Pána Ježíše.“

Shut. ap. 20, 23. 24.

olo—
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Zvláště pak se v tomto ohledu přikozqfe: abychom své
tělo slušně živili, odivali, zdravého obydlí a potřebného ob
čerstvení mu dopřáli, v nemoci pomoci a uzdravení hledali;
taktéž i bližnímu v této případnosti co možná radou —iskut
kem nápomocni byli.
Proti tomu se prohřešuje: kdo buď příliš o tělo své pe
čuje na zkázu duše své aneb bližního; aneb kdo své aneb
bližního tělo hubí; kdo sobě neb jinému života ukracuje, neb
iej násilně vraždou odjimá.

Z ohledu tělesného a duchovního života vlast
ního s, bližního zapovídá. se v pátém přikázani
Božím:
1. Jiného neb sebe zabiti neb raniti; což se přísně zapo
vídá, poněvadž a) nejsme neobmezení pani života svého, tím
méně bližm'ho, jelikož Bůh jediný jest svrchovaný Pán života
lidského; jemu tedy jedině přísluší člověka z tohoto světa po
volati. 6) Nad to berouce sobě život, byli bychom na nejvýš
nevděční k Bohu, jenž nám z pouhé lásky život daroval; a

m'a
vraždios neb “raníce bližního, činili bychom kí'ivdu,
kterouž mu nikdy nemůžeme nahraditi. c) Konečně samo
vnžedlník vrhů duši svou do věčného zahynuti a způsobuje
ovým pozůstalým náramnou ždost a hanbu.
Poněvcdž jest samovražda tak ohavné nepravost, nedo
volnýmcírkev samovrahu, nebyl-li na mysli pomatsn, křesťan—

důo pohřbu.
„m

mjaguznás mečž'w,

alddný„btm—„m, nebobuď

Pánujcmc
505:buďžcumúrdmc,
Ps.—wm M

„bud' še jm Hui, buď ie umíráme,136114?ij
1: Řím. 14; 7. s.
„Kdobykoli„„za krev lídakau, „yma budebchho;_mbo k mu
„Baa-. učiněnjat člověk.“ L Mojž. 9, s.

„NM
Pbm

dáti proti krvi MMO svým.“ III. Mojž-19, 16.

1. Nsšspovídé se, nebo neb jiného zabiti toliko nhilným způso

bem-, ale také co napovídá, zdlouhavým způsobem sobě neb jhému ži
vota ukl-Add. Děje se to vřak: nestřidmosti v jídle a pití, zvláště pak
pitím „_pUsných neb lihových nápojů, nsvčasným kouřením tabáku a

odde

na prudkým náruživostsm.

„Zóna-dek zopud'daldm od sebe, nebo mnohé xArt/mld: zahubí! a není
„145me cuá-n.“ Bir. 30, 24. 26.

_
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„Z mnohých pokrmů bude nemoc a pro obřadní need

mědi.“

Sir. 37, 84.

Pomam. 2. Jest dovoleno člověka zabiti: 1) vrchnosti k potrestlní uloů'nců;
2) vojínovi k zdkonnitémn obhájení vlasti; 3) každému k nutnému sa
chranění sebe; když totiž nelze jinak hezprávnému nhilnémn útoku
na sebe odolati.

2. Zapooída' se i hněv a nenávist a jakékoliv ublížení
bližnímu; poněvadž tímto sobě a bližnímu na zdraví škodíme,
života ukracujeme a často podněcujeme k vraždě neb ]: zra
nění sebe neb bližního.
„Big/Idijete, že jest řečenootavým:Naabíjd; a _kdo

tobíl,

„hoden bude mda. Alejdtpraoím vám, že každý, kdo co hně'odna bm
„tra foam, hoden bude amd-u.“ Mat. 5, 21.
„Každý, kdož nenávidí bratra tvého, vražedan ja!. A víte, že vm

„tedhuk„au ž'íoolaWm
„Zde

qufídho

:: tobě.“ 1. Jan a, 15.

a hněvabacují dnů Bible).“ Sir. 30, 95.

3. Zapovfídáse také pohoršení, t. jakékoliv jednání a
mluvení, čím se člověk k hříchu ponouká. neb svádí , tudíž i
horším stavů; a to proto, poněvadž kdo pohoršení dáva, po
dohaje se deblu, stává se ovšem vražedlníkem duchovního
života bližního & spolii vinným všech a snad nesčíslných
hříchů, které z pohoršení tohoto pocházejí, jakož i všeho

zlého odtud plynoucího; a tudíž uvaluje hroznou kletbu
na sebe.
„Kdoby pohorříl jednoho : nmh'čkýr—Ju
těchto, peří! ve mm om.

Ups

„byjemubylo, aby zaoů'enbylž'modič'ímhrdlojehoapohřů'mbyl
„do hlubokodí mořckč. Běda wčlu pro palm-ření.“ Mat. 18, 6. 7.

Pomm Kdyby však někdo se horší! : dobrých a pravých činů našich.
jako to činili fariseové; nemdme proto upustiti od nich, tehdáž jest
vina jeho. Ostatně sluší ee zdržovati i od dovolených činů, kdyžby
mdlý bratr Ie : toho hodil."
„Urdž'qííce uvědomímdlí, bth,
křečíkaproti Eridu.. Prošel pohor
„Íuje—lipokrm bratra mého, nebudu jhtt' mam na vlky.“ I. Kor. 8, 12. 18.

V pát ém přikázani se velí, abychom:
]. Pokoj a evaf—nosts každým i s těmi měli, kteří nám

ublížili , poněvadž tím sobě i jiným učiníme život utěšený a
vyatí'íhame se mnohých trpkostí a hořkosti; ač-neslušl pro
zachování pokoje ustavati od sv. povinností svých.
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„Blahoslavem' tiší ; nebo om' mí

vládnch

„kojní; nebo om' aynwe' Boží slov/tí budou.“

„Může-li to býfí, což na cd,: jat,

budou. Blahodavem' po—

Mat. 6, 4. 9.

se všemi lidmi

mějta“

K Řím. 12, 18.

2. Každému dobré příklady dávali, poněvadž takto nej
lépe k spasení bližního přispíváme.
%,Takmě! wěllo vala před lidmi, ať

„Otcevašeho,

jen vM.“

17ka

Mat.6, 16.

vala dobré a dav!

3. Bližnímu duchovní i tělesná dobrodiní prokazovali;
poněvadž tim nejlépe pečujeme o tělesný a duchovní život jeho.
„Pozorujmejední dndiýdc,mbowujícese k lávcea k

únikům“

!( Žid. 10, 24.
„ Vy pak bratří nooblevujte :: činění dobrého.“

IL k Tea. 8, 18.

4. Dané pohoršení opě'tnapravilz': prosbou, napomlnaním,
varováním, modlitbou neb jinými spasitelnými skutky.
$. 12. 0 šedém přikánní Boiím.

„Nesesmilníš.“
IH. Povinnosti z ohledu čistoty těla.

Nepostači, bychom toliko tělo své
a na živě cho—
vali, nýbrž také třeba, abychom je chovali v čistotě. Aby
chom vžak
v čistotě, zřídil to dobrotivý Bůh tak, že, kdy
koliv by člověk něco činil neb činiti obmýšlel , coby proti
čistotě bylo, stud se v něm ozývá; t. j. on se z toho stydí neb
hanbi, pokudž není zcela: zkažen.
Všecko tedy, zač bychom se styděti neb hanbiti museli,
jest nečistota a zapovida se v šestém přikázani Božím.

V šestém přikazanl se zapovídá.:
1. Nečiatí skutkové; poněvadž
sami v sobě ohavnl
jsou, ješto člověka, kterýž jest obraz Boží a chram Ducha
svatého, pod nerozumné hovado snižují a hrozné mívají na—

sledky: vrhajíce totiž člověka v mnohé jiné nepravosti a
v časnou i věčnou zkázu; neb Bůh 'sám ohavnost tuto přísně
treoce.
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„ Utikejle před mílalvom. Včela—ýhřídt, klerýž'koli učiní člověk, bom!
„ilia jest,—ale kdo omílní, hře“ proti svému tělu. Zdaliž nevíte, že oudove'

„vašíjean chrámDuchaw.,
„woji?

v ván,jejž máteod Bohaa nejste

Neb vkaupem' jste za velikou mzdu. Oslavqjlež' a mate Boha

„v těle svém.“

I. Kor. 6, 18—20.

„Nemylleee: mam

nebudoukrólovdírhnBožímvládami“ I. Kor. 6, 9.

„Smilm'kům bude díl jejich v jezeře, klene! hoří ohněm a sírou; jenž
„jat smrt d
.“ Zjev. 21, 8.

?. Nečísté způsoby a řeči; dobrovolné zalíbení a svolení
v nečistém myšlení a žádostech; poněvadž toto samo v sobě
hříšné jest _a k nečistým skutkům vede.
„Smilatvo
pak, a „mam nečíatota aniž
buďmezivámi
„ . . . a 10117045
mrzkoat, neb bláznivé wduvenl, neb Iprýmooáni“

„Kdožby pohledů (nestydatě) na ženu
„mem.“

K Efes. 5, 34.

. . již cůoloH : ní v "dcf

Mat.. 5, 27.

3. I cokoli k mč'istotčponouká ; jako: zahálka, nestyda
tost v oděvu, přiliš svobodné jednání s druhým pohlavím,
Všetečnost očí, čtení oplzlých knih a. pohlíženi na. nečisté
obrazy, obcování nestydatým divadlům & tancům.
„Ai toto byla nepravou Sodomy . . . pýcha, sytost chleba a hojnost
„a prd.—zónou(zahálku) její a deer jejich.“ Ezoch. 16, 49.
'
„Neopljejte co vínem; :: nčmž'jut chlt'zmoJ-L“ K Efes. 5, 18.
„Odoml tvář wau- od ženy vyalmjene' a neohlídej se na krásu cizí.“
Sir. 9, 8.

Poznam. v pochybnosti, když nevime, zdali něco proti čistotě jest cíli nic,
mámu na Mautí zpovědníka svého, zatím pak se všeho, což v pochyb
nosti tuhne, vyutřihati.

V šestém přikázani se velí:
1. Abychom se podlé těla i podlé duše čistě chovali,
sice i v myšlení, v řeči i v způsobách.
„Ta: jat

vůle Boží, posvěcení vala: abyste se zdržovali od mildva,

„aby uměl každý : od: nádobou tvou vládnouti :: posvěcení o'cti, na :: ná—

„naž'ívoatiCíleně žádali,

i pohané,kteřížBoha nmzqíf. I. &Thea. 8, 4. 5.

„O
krátne'jat číalolne'
plán! v ohnutí: nwnrtedlná zajistéjat
„památka
nebot a' u Boha známéj'ut, iu lidí, kdgž'příamne'jeat,
„ndcledujl ho: a když se vzddlt', žádají ho, a na věky korwmané david—
„tčulvf, dowa odplatu bojů nepoílamtěnýchf' Moudr. 4,1. 2.
„Blahaalavoní čilého erdce, nebo om' Boha vaří.“

Md.. 5, 8.
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2. Abychom užívali všech prostředků k zachování či
stoty; jakovéž jsou: varováni se hříšných příležitosti & zlého
tovaryěetva, častá modlitba & přijímání svátosti pokání &
oltářní, zvláštní úcta Rodičky Boží, přeméhánl Bebe samého,
časté upomatovóni se na. přítomnost Boží , utrpení Kristovo
& na poslední věci člověka.
„Nedde muilm'dm duše evo v ničení, aby! neztratil tebe, t' (řídí:-ivf
„tvého“ Sir. 9, 6.

„Řekl Josef: Kterak tedy mohu to 11! ano; a hmm pm:; Bohu
„němu,“ 1. Mojž. 39, 9.
„Tv-aci tělo ové a o služba je POdMDUjI.,abych snad, on
kdží,
„adm nebyl morku“
I. ku Kor. 9, 27.

s. 43. 0 sedmém přikánní Božím.

„Nepokradeh “
1V. Povinnostiz ohledu
Aby člověk živ býti a- na světě blahodějně působiti
mohl, má! potřebí jmění.

Jest

jmění vše, cokolivčlověkuepravedlivěpřinálelí,

a čehož on pánem právě se nazývá. Svrchovaný Pán všeho
statku pozemského jest zajisté Bůh, který však lidem věci
pozemské k užívání zůstavil, z čehož pak mu jednou oučty
kláetl budou.

Všeliké pak povinnosti z ohledu na jmění sbíhají se

v tom:

1. Abychom spravedlivým způsobem potřebného jmění sobě

dobyli, a k W

i bližnímu, sečjme, nápomocnibyli.

2. Abychom dobytého jmění náležitým způsobem užívali.

Z ohledu jmění se zapošvldá v sedmém při

kázani Božím:

1. Krádež, t. j. přivlastněni sobě cizího statku bez vůle
& vědomi majetuíka; takéž i loupež, která jest násilné při
vlasměnl ei cizího statku při vědomi majemika.
„NemyUe ae, mn' zloději ani dračí nebudou [milovath

,Mi"

L'h Kor.6, 19:—

Božím vlá

89
Pomm. lil-Adele se dopouštějí také ti, kdož: zlodějům pomkbají, kradené
věci přechovaqjí , kupují neb prodávqjí, dluhů neplatí a bez potřeby
žebří, čímž pravé nuzně o almužnu okrádají.

2. Podvod v míře a váze, jakož i ve zboží , jelikož se
tím bližní, ač chytrým způsobem,; okrádá).
„Nečiňte m'c nepravého o loÍdu , o váze a v míře. Váha m'avedlžvá a
„rovná at jsou závaží, qn'avcdlivý kon-c, n pp)-overit;ij!ejdlfkf' m. Mojž.
19, 35. 86.

Poznam. Podvodn se dopouštějí také ti, kdož: za práci neb zboží víc než
alušno žádají, kdo neprnvé listiny zhotovují, nespravedlivé pře vedou atd.

3. Zadržová-ní cizího statku, buď si nalezeného, bud si
k uschování svěřeného; neb i tím bližní se okrádá.
„člově'k,

hřeš'il,a potupč Hocpodina, zapřelbyblíž—nímu
svému

„věcí kochovdní aobč dané . . . a neb že by ztracenou věc nalezl, upír-aje
„mu ji .
navrátí všecka“ ITI. Mojž. 6, 2. 5.

4. Zadržování mzdy, což jest také krádež, & tim oha
vnější, ješto obyčejně chudý utiekován & do bídy vržen bývá.
„Kdožkolí toč! něco dělal, hfced zaplat mzdujemu,

o mzda dělníka

„zneho“a: nikoli „ava
u tebe.“ Tob. 4, 15.
„Běda tom, . kterýžpřítele svého|||-lidmadarmo, a nudy
„vrdtí jm.“
Jerem. 22, 18.

nena

5. Liclwa, když totiž z půjčených peněz veliké úroky
se žádají & zboží se ekoupi , aby cena jeho zvýšena byla, a
vůbec když se zneužívá. nouze &.potřeby bližního k vlastnímu
nepravému zisku, čímž ovšem bližní ee okrádá..
„BljčiK—liperů lidu mému cht/dému, nebude! naň nastupovali jako
„df-dě, ani ho lichvami neobtížíší“ Il. Mojž. 22, 25.

6'; Jakékoli ublížení bližnímu na jeho jmění o. právech,
kterážto zhusta velkou cenu do sebe mají, & čímž se také
bližní okrádá..

V sedmém přikáznni se velí:
1. Abychom každénm, což jeho jest , nechávali, dávali _a
prokazovali; poněvadž jediné tímto způsobem jmění & časný
blahobyt obatáti může.
„deeth

tedy 1.7km,míjela povinni“

K Řím. 18, 7.

2. Odňatou věc navrátili , & učiněnou škodu zase na

hradih.
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„Navrátil-tí
bybaboínýulkčad,am1ítilbyw...,

am'žbym

„činil mpraoeďlt'vého životem, ňu bude, (: neumře,“ Enoch. 83, 14. 16.
„ Učřnil—h'
by kdo ňkodunazmli . . . rožkolz' nejlepšího míti bude
„za škodu, jenč by ve v.vdž'íla, nahradí.“ Il. Mojž. 22, 5.

Z ohledu náhrady sluší znamenati:
a) Náhradu činiti musí ten, který bližnímu statek od
cizil, a. neb mu škodu učinil; neučiní-li toho, maji ti nahra
diti, kteří hříchu jeho oučastni jsou, a neb bo nezamezili, ač
jsou mohli a neb k tomu z povinnosti zavázáni byli.
11)Nahraditi ve musí netoliko odňatá. věc neb cena. její,

a. učiněnáškoda; ale také užitek,

ušel z toho majiteli.

c) Náhradase musístáti

čijehodědicům;

není-li pak možno vypátrati tyto, staniž se chudým, neb uči
niž se zbožné nadání.
d) Stětí se musí náhrada co možná brzy, musí se však
také míti péče o to, by se to co nejdříve stalo; — kdo ne
můž věc nejednou nahradjti, učiň to částečně.
Hmmm Abychomna cizí Mk

nedbali, mLmeuvážiti: a) že smrt nám

všecko odejme, dříve než se toho nadějeme; b) že cizí statek nedědl;
e) že nic není spOzdilejš'iho,než pro pomíjející chtel: zbaviti ee statků
nebeakýcb.

;. n. 04.6.. „mm; mm.

„Nepromlnvlě křivého svědectví proti bližnímu
svému,“
V. Společenské povinnosti : ohledu pravdivosti a cti.

Bycbom vespolek žití a. blahodějně v společnosti lidské
působiti mohli, jet třeba:

1. Aby pravdivost panovala, t. aby každý tak jednal
& mluvil,
u vnitř dle nejlepšího přesvědčení amýšli.

2. Abychommy i bližní náš čest a dobré
t.

měli,

aby se o nás a. o jiných dobře smýšlelo.
„Lepil je.: W jmeno, na! bohautm' veliké.“ Přísl. 2—2,
1.
„Lépe jen mi umřítí, „em aby kdo chválu mou vypvňzdm'l (zlákal .“
L Kor. 9, 16.
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Pomam. Nejlépe pečujeme o čest a dobré jmeno své, když se snažíme
zbožný rozšaí'ný život vésti : od všeliké zlé tvářnosh' se udržovati.
(I. These. 6, 22.)

Tyto povinnosti obsahuje osmé přikázaní Boží:

V osmém přikázaní se napovídá:
1. Všelíká lež , kterouž se člověk prohřešuje i proti
Bohu, který sám jest věčné.pravda, a k pravdě člověka stvo
í'il, i proti své křesťanské hodnosti i pr'oti bližnímu, kterýž
lží v blud se uvozuje. Mimo to také lží ruší se důvěra spo
lečná k nemalé škodě společnosti lidské.
„Stožicevšedculd, ndwtež pravdu
„vegaoldc oudovéf'

: bližnímtvým: nebojsme

K Efes. 4, 25.

„0th zmnam

jestIdavn.m.W).

„mmm“

Sir. 20, 26.

Poznan. I žertoan i služební lež se napovídá.,ježto se jimi obecni důvěra
ruší : z nich se lehce do jiných lží pada.

„wwwajm

„wm“

bazedí: a hmabojg'íchjuťpřínichba

Sir.20,28.

2. Křivě'svěičiti a křivě žalovati, což jest také lež a
tim horší, jelikož se tím také bližnímu škoda &.bezpráví děje.
„Svědeka
(křívý)nebudeba poutaly,a kde 7% leč,matek.“
Přísl. 19, 5. 9.

„Meli nepravýmívá

eccoudu, :; úcta bezbvžrých
vžít-ujím

„vod.“ Přísl. 19, 25.

3. Všecko, čímž se bližnímu škodí na cti a dobrém jmenu;

jakož:
a) Ponduva , t.

vypravování cizích chyb těm , kteříž

toho vědět nepotřebují.
„ Vystříhtjtese reptófú, kteréžm'cneprwpfvd,(: Mju
„ua-hdmi,nebo řeč taná nepůjde na pribina“

jazyk;

Moudr. 1, 11.

Poznani. Když však to slouží k napravení chybqiícího neb k od'vrieem'
svedení aneb znamenitě škody od sebe neb jiného, sluší sjevíti chyby
cizí představeným neb těm, kteří maíí : toho znamenitou škodu: avšak
musí se to díti ne ze zášti, nýbrž : dobrého úmyslu, aniž se nemají
chyby zveličovati; aneb co nejistého jest, se jistě se vydivati.

b) Na cti utrhání , když se o bližním nepravdivé neb
nejisté chyby rozšiřují neb skutečně zveličují.
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„Odiol od nebe data napravd, a Nové utrham' atjwou dclka od tebe.“
Přísl. 4, 24.

„Nmtrhejtež'jaien druhému bratří.“ Jak. 4, 11.

c) Křivé podezření, když se bez dostatečné příčiny a bez
důvodu o bližnim zle smýšlí.
„Lávka mysu nic zlého.“ L Kor. 18, 6. „Zlého proti příteli mému
„nemyslete v n'dcídl tvých“ Zachar. B, 7.

d) Křivé posuzování , když se bez dostatečné příčiny
jednáni bližního na zlou stranu vykládá.
„Nuudu, nebudete cenami“

Luk. 6, 27.

„Nemas pm am,-m,dokudžnepříjdePán, W
„ností'otoťlff'

:“chytí „arcitan

1. 1m Kor. 4, 5.

e) Sočení, t.

vypravování tajných věci jinému, které

druhý o něm mluvil.
„NW
a tm,jen! je.: jazyka dajího, je.: zlořec'euý;
nebomu,
„kteří pokoj Mj:, zbouříf' Sir. 28, 25.

f) Polupa & hana, když se jinému do očí přodhnzuje
neb vyčítá, co jej u jiných snižuje & zlehčuje.
„Ráno ,bíčm pawa

modř-inu; rána pak jazykem zdmbí koní.“

Sir. 28, 21.

V osmém přikázani se velí:
1. Pravda a upřímnost v řeči & skutcích.
„Mluvaež'
pravdujeder-každý. umu.
x Efeo.4, 25.

„Zalfbazí
Hmm

juty wa.,lie-HW

„Zatocemodlím,
obydc
„mou.“

chodí.“m

11,no.

byla“
Wabaúwukodnin—i

x Filip. 1, 10.

2. Hájíti dobrého

svéhoi bližního.

„Otevři úcta cod němé-mua přem ořech tymi, kteří mino tcbcjdw.“

psu.

31, &.

PMI.

UM

se nim, mimo, žádá—litoho čzat Boží : MM

Nil—hihi), čovolqnými proudndlq

MVL-li

:

slušným způsobem se“ hbjiti; .

170,mLmoraději dle příkladu Kristova potnpn tn trpělivě

116506.

„thmjm

dobré náclůco před Bohem, ale i před lid/mi.“ II. Kor.

8, 21. „Tvpdo—lí
pohaan pro
:. Petr. 4., 14.

Kríuooo, Madman; budek.“
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3. Odvolatc'pomluvy a na cti wir/tání; jakož i nahraditi
škodu, která bližnímu z toho pošle..
Pomluva se odv'olává. tim, že se skutečně chyby rozši
řené omlouvaji a na lepší stránku vykládají, aneb že se i
dobré stránky pomluveného zjevné čibi. Kdo bližnímu na
cti utrhal , musi , co pravil, odvolati & vyznati , že to , co o
bližním křivě vypravoval, není pravda. Kdo pak jiného potu
pil a zhanobil, musí se snim smířiti, & žádá-li toho, musi ho
odprositi a čest odňatou mu nahraditi.
Poznam. Bychom lehce jazykem se neprohřcšili, debut: &) abychom nic
bez předložení nemluvilí; Io) abychom uvůžili, že z každého marného
slova počet klikatí budeme; c) abychom zachovali srdce prhzdnó vší
pýchy, závisti, nenávisti., zlosti. hněvu, hořkosti atd,
0) „Kdo oatříhá úst svých, oatřl'há duše ne'; kdož pak bez uvážení

„nde peca: zlých věcí.“ PřísL 13, 3.
b) „Bavím vám, % : kaňk'ho dom prázdného, Heréž mian-itíbudou
„lidé, vydají počet v den nudný.“

Mat. 12, 36.

c) „Kterak můíctc dobrí věcí mluvili, jemu-e_le nebo : ijnoatí srdce
„úcta mluví.“

Mat. 12, s. 4.

s. 45. 0 devátém : doúlém přikázali Božím.

„Nepožádáš manželky bližního svého.“
„Aniž požádáš jeho statku.“
Dvě poslední přikázani zapovidají vůbec všecku hříšnou
žádost, zvláště pak žádosti nečisté a žádosti ciziho statku, po
něvadž jsou již samy v sobě hříšné a ohavné a všeliké hří
šné skutky z nich pocházejí.
„Obáwwati (icon) Hoqodínu myllení dá.“ Přísl. 16, 26.
„Ze srdce zajicte' vycházejí zlá myšlení, vraždy , cizoložství, omílání,
„krádeže, křivé mazdu-;“ Mat. 15, 19.

Bch i naše toužení a maže žádosti zákonu podrobil; aby
nám ukázal:

1; Že jest Pánem srdci našich , a že mu nic skrytého
není, co se v našem srdci děje.
„Jako rozdání

,M

M;,

vod, tak ardcc královo :: ruce Hoapoďřnooě: kamíkoli

naklad ha

Váží srdce Hoepodim“ Přísl. 21, i. 2.
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„Hoqwdia zpytuje všecka wda,
L Paralip. 28, 9.

a rozumi včem rtg/čtením mytí.“

2. Že jest jeho zákon mnohem výborněíší , než _včetici
lidští zákonove', kteří jen naše zevnitřní činy, ne pak i našeho
vnitřního smyslu zříditi mohou; čehož ovšem k mravní doko
nalosti třeba jest.
„ Vímemime, že zákonjeqt W.“
3 Řím. 7, 14.

3. Že jest třeba hříchu, aby se vyplenil, hned v počátku,
to jest, zlé žádosti odpírati.
„Každý pokowřín bývá od cod žádoctí,joa zachvácen iPF-Vana..

„tomžádat, když'počne,

Po

hříchpak, kdyžjeatvykonán,zplo

„w'o cun-t.“ Jak. 1, 14„ 15.

„Ktcřlžjsou Kn'atom',tělocodukWi,

a

a a žádat-ni.“ Ku

Galat. 6, 24.
Paz-nam. Bychom zlé žádosti statné odpírali, třeba!., abychom: hned z po
čbdm ji odpímIi, Boh: na očích měli a o pomoc jej prosili, mysl svou
na jiné věci obrátili & prací se zabývali, & pak v „pum sobe se cvi
čili (n. p. postem). Poknd zlé žádosti odpiráme, nepřidá“ se nám za
hřích; abržjost nám !: zásluze, když k ní nesvolujome.

„Blahoslavený
muž,Ida-ý!MMM;
„vezme korunu žřwta.f' ka.

nebokdyžbudem

1, 12.

II. 0 cirkevničh "přikázanicm
s. It!. O těchto přikhuíoi

vůbec.

_Mimo přikázani Boží jsou křesťané také povinni zacho—

vávatipakma cirkean
Církevnípřika'zanš

takovápřikázaní, kterážpředsta

vení církve a nejvyšší hlavou ve jmenu_Kri3ta ku prospěchu
věřících udanovíli.

„Rozemávaji se od Božích přikázani tím , že tato od
Boha bezprostředně původ berou & vždy platnost maji , a po
všecky věky plniti se musejí , onano ale mají bezprostřední
původ svůj od představených církve a tím i prostředně od
.Boha; móhou pak se zrušiti neb změniti, jak toho prospěch vě
řících žádá; pokuď jich ale stává, musejí se svědomitě zacho
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vávati , lečby kdo zvlášť od zachovávání toho neb onoho zá
konu pro zvláštní potřebu od představených církevních vy
jmut byl.

Církevních přikázaní jest pět:
]. Svátky zasvěcené avětiti.
2. V zasvěcený svitek celou mii dutou póboěně slyšeti.
3. Ustanoveně posty nchovůvati.
4. Nejméně jednou v roce nařízenómu knězi a'e npovídnti, : při casu
velikonočním velebnou svátost oltářní přijímati.
6. V upověděný čas svadebního veselí nedržeti.

Věřícíjsou povim! přikázaní církevní zachovávati:
1. Hataše církev má moc od samého Krista věřící zpra
vovati a. všecko ustanoviti , coby napomáhalo ku pmqíěchu
jejich , jakož i nad plněním téhož bdíti, & přestupce círke
vními tresty treetati; n. p. z církve je vyobcovati neb cír
kevní pohřeb jim zapovědíti.
'
2. Protože i čtvrté přikázam' Boží věřícím povinnost
ukládá, aby i duchovní i světské vrchnosti poslouchali.
3. Protože Kristus, Božský vydavatel zákona, to zřejmě
velel ':

.

„Kdo-od: clyěf, mna alyň': a kdo vámi pohrdá, mnoupohfdý: kdo

„paknm M

pohrdáum,jm: m podal.“ Luk.10,16. „Jutlíž

„&církve ..a-mlada.,

budiž Lobčjakq pohon 0 publikám“ mu. 18, 17.

4. Protože církev přikázaní tato ustanovila—kuprospěchu
věřících, chtíc totiž: &) Boží přikázal určitěji vysvětliti,
a. b) věřící k zbožnému a. kajícímu životu přidržeti.
s. 47. První církevií přikhuí.

„Svátky zasvěcené světů.“
Svátky mwěaeně jsou ty , které církev k poctě Boží a

svatýchustanovila, a které se

neděle v církvi světí a

konají.
Zacvě'cené svátky Páně jsou: tři hlavní slavnosti čili
Boží hody: vánoční, velikonoční & evatodušní; pak i obře
zání, zjevení, obětování a na nebe vstoupení Páně; jakož i
svátek nejsv. Trojice Boží a Božího těla.
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Svátky Páně jsou ustanoVeuy, abychom tajemstvi, jichžto památku
Obnovujeme, sobě k srdci brali, jich bedlivě uvažovali, Bohu za ně děko
vali, a u zbožném rozjímání k cnosti a dobrým skutkům vůbec k násle
dování toho, co sobě připomínáme, ee povzbuzovali.
Takto sobě každoročně celý život Kristův na zemi připomínáme &.
takřka. v duchu Obnovujeme, bychom ovoce vykonpr jeho účastni byli.

Zasvěoené svátky avaty'chjsou: svátky Marie Panny, jakož
nepoškvměné početí,narozeni,jmeno,zvěstováni,navštiveni a na
nebe vzetí jeji; svátek sv. Štěpána, sv. apoštolů Petra a Pavla,
sv. anjelů strážných; jakož i svátky sv. patronů: sv. Jana.
z Nepomuku a sv. Václava; konečně i svátek všech svatých.
.

Marie Panny a' svatýchjsou ustanoveny: abychom děkovali

Pian :: dobrodiní, kteráž jim a skrze ně i nám prokázal; jejich pří
kladný život na očích měli &.jich následovali si předsevzali, pak i za
přímluvu je prosili.

V prvním církevním přikázaní se velí: abychom tyto za
svěcené svátky tak světili jako neděli, totiž: od práce odpo—
čívali a pobožné skutky konali. Zapovídá se tedy, aby se ve
svátek ničeho nečinilo, co se v neděli zapovídá.

Svátky zasvěcem'avě'títi
zajisté věřícímprospěšné;
jeěto sobě život Krista, jakož i svatých, též i sv. tajemství
viry jeho živě k mysli přivozuji a tim se duchovně vzdělávají.
s. 48. Druhé církevní přikázali.

„V zasvěcený svátek celou mši svatou pobozně
slyšetL“
V druhém přikázaní církevním se přikazuje : abychom
v zasvěcený svátek mši sv. slyšeli, a sice: a) celou, b) pobožně.

a) Slyší se pak mše sv. celá, když se žádné znamenité
částky jeji neobmešká, jakové jsou: evangelium, p_ozdviho
vání a přijímání.
a) Slgší se mše Srv.pobožuě, když pli nl na Boha vůbec
a zvláště na to, co se právě děje, mysl obrácenou máme, a
tak se chováme, jakobychom s Marii a s Janem u krvavé
oběti kříže přítomni byli.
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Abychom však neděle &své.ka podlé úmyslu církve svě.—
tili, máme i slovo Boží pozorně slyšcti, svátost pokání &oltá'mí

přijímati, i

popoledních služth

Jmenovitě sluší tmm

Božích přítomni býti.

posloucheti:

0) Protože náleží k službám Božím & tvoří část jejích.
6) Protože se v házení slovo Boží oznamuje & vysvětluje. čím se ne—
uměli učí, vycvičení ve víře ztvrzují & vůbec všem se Božské pravdy při
pomínají, & všichni k dobrému se vzbuzují & napomínqií.
„Kdo : Boha jat, dava Boží oly/FL“ Jan 8, 46.

Pomam. Ku elyšení mše sv. jsou všichni nevšední, kteří jsou dospělého
rozumu, vyjímnje ty, kteří pro nemoc neb obstarávání nemocných aneb
pro jiné důležité příčiny ji slyšetí nemohou.

Ačkoliv není přikázáno, v den všední mši ev. slyšeti,
pl'edc však to dobré & spasitedlné jest, pokudž k'tomu čas
& příležitost jest.
V druhém přikázani církevním se zopovídá: vůbec lenost
v službách Božích; zvláště pak se v tomto ohledu prohřešuje:
1. Kdo buď celou mši sv. neb znamenitou část jeji bez
důležité příčiny obmešké.
2. Kdo ji pobožně neslyší & slovo 'Boži [neposlouclnL

V zasvěcenýsvátek' mši sv. pobožněslyšet:"jest
prospěšné; jelikož tím živě Obnovujeme památku krvavé oběti
kříže & stáváme se ovoce jejiho oučsstni, jakož vůbec ducho—
vně se vzděláváme.
s. 49. Tim' církevnípřikimí.

„Ustanovcné posty \zachovévati“
Půst jest vůbec všelíká ujma, kterou sobě činím, zdržu
jíce se dobrovolně od dovolených věcí, zvláště pak od požívání
pokrmů.

Církevní však půst jest trojí:
1. Ujma na jídle bez rozdílu pokrmů, kde totiž dovo
leno jednou do sytosti se najísti & večer něco málo požívatí.
2. Půst od mam, kde se toliko požívání masa zapovídá,
ostatními pak pokrmy nasytiti se dovoleno jest.
7

3. Úplný půst jak od masa, tak i ujma na jídle.
Půst církevní jest:
a) Bohu/milý, jelikož jej Bůh sám již v starém zákoně
ustanovil a lid k zachovávání ho vyzýval,jakož i vyvolený národ
Israelský jej horlivě zachovával. V novém pak zákoně
Kristus Ježíš sám se postil i sv. apoštolé následujíce jeho
příkladu.
b) Spasitedlný, jelikož postíce se pokání činíme, tresta
jíce sebe za- své hříchy a krotíce žádosti těla, nadto i činínm
ducha k pozdvižení k nebeským věcem způsobného.
Ustanovene'posty církevní jsou:
1, Čtyřiceti-denní půst t. od popeleční středy až do
bodu Božího velikonočního, vyjímaje neděle, kdežto po každý
den jest ujme,- pak každou středu a pátek, nad to i v zelený
čtvrtek a bílou sobotu jest také půst od masa. Koná se na
památku 40deuního postu Pána Ježíše na poušti a ku přípravě
na velikonoce.
2_. Čtvero suchých dnů, totiž středa., pátek-a sobota o
čtyřech čtvrtletích, připadajících po třetí neděli adventní, po
první neděli postní, po svatodušních svátcích a po-povýšení
sv. kříže, tak sice, že: ve středu a v pátek jest půst od
mana, v sobotu pak toliko ujma. Koná se na poděkování za
obdržená dobrodiní a na pokání za zpáchaná hříchy minu—

lého čtvrtletí,jakož i na vyproěenídobrých

církve,

kteří druhdy v tyto dni. svěcení bývali.
\
3. Dní před velkými svátky, tak-řečená vigilie; jakož
jsou: předcházející dní před Božími hody, den před sv. Tro
jicí; před sv. Petrem a Pavlem , před na nebevzetím Marie
Panny, před věcmi svatými, kdežto jest úplný půst, vyjímaje
poslední tři dni, kde jest jen ujma. Konají se k náležité
přípravě k nastávajícím slavnostem.

4. Po celý_rok jest v pátek půst od ma
utrpení a smrti Pána Krista.

na památku
*

Pomam 1. Od masitých pak-Hmiu zdrželi jest zavázán každý, kdo ]: uží—
vání rozumu dospěl (obyčejně v 7. roce stáří), vyjímaje: nemocné, chu—

dobně. ty, kteřímají mami povolení. Ujmuna jídlo „*v M
ča: učiniti jsou povinni všichni od 21. roku, vyjímaje nemocné, staré
slabé lidi, numé, těžce pracující, vůbec ty, kteří bez patmě' škody po
stiti se nemohou.
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Po:-nam. 2. Kdo avévolnč padu Wood,
zhřešil, ne proto, jakoby poží—
vaní masa neb pokrmu vůbec samo o sobě bylo něco hříšného, nýbrž
protože neposloucha církve, což jest hříšné a poohodí ze zlého srdce.
„Na co vchází v úcta, počlam'íuje čbvčka . . ale co z úst pochází, jde
„ze ardce, to počktn—ňqíe
Ma.“
Mat. 15, 11. 18. atd.

Bychoxň podlé úmyslu církve'půet konali, má. býti půst
náš spojen s kajicnoetí, modlitbou a jinými dobrými skutky.
s. 50. Čtvrté přikázali církevní.

„Nejméně jednou v roce nařízenému kniězi se zpo
vídati, a při času velikonočním velebnou svatost

oltářní přijímati“
V čtvrtém přikázani se velí: každoroční zpověď a sv.
přijímání v čas velikonoční.

Autocírkevkaždéhorokuzpověď,

tím zpověď

neuetanovila, nýbrž ustanovenou od Krista Pana & a počátku
horlivě & často konanou, každoročně konati přikázala, když
mnozí z vlažnosti konati ji zanedbávali.
PHkazuje se však svaté přijímání při—časuvelikonočním,
poněvadž také Kristus Pán tuto svatost v ten čas ustanovil a
církev o velikonoci pamatku utrpení a vzkříšení Páně koná;
na kteroužto památku tato svatost ustanovena jest.
Tím, že církev jednou za rok Zpověď a sv. přijímaní
velí, nezakazuje často k svaté zpovědi a ]: stolu Pánčpřůtupo
vatí; ano jest to dobré a spasitedlní:
a) Poněvadž častěji kleaáme, aniž jsme jisti dne a líc-,
diny, kdy nás Pán na věčnost povolá..
b) Poněvadž tím se “proti hříchům a hříšným zvykům a

náklme

ozbrq'gq'eme.

_ c) Poněvadž se takto v duchovním životě posilujeme a

zdokonalujeme.
'
d) Taktéž i věřící za prvních časů církve často k stolu
Páně přistupovali.
\
„mám.

OW

byli poapolu . . g na každý den Majka-jednomyohlč
Shut.

„v chrámě a lámajíoopo daních chléb, přiilnmlí pokrm omelt'mJ'
ap. 2, 44. 46.

7.
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s. 51. Páté přikhuí církevní.

„V zapověděný čas svadebního veselí Bedrich“
Zapově'dčnýčas jest od

neděleadventníaž do svátku

sv. tří králů nebo zjevení Páně, a _od popelce až do neděle
provodm'.
Zapovódá však církev v tyto časy svadební veselí; po—
něvadž jsou to doby posvátné, které v shromážděnosti mysli,

kajicnosti a zbožnosti konati sluší, s tím! se však neshodují

hlučné radovánky &plesy, s

obyčejněsvadebni ve—

selí „se koná.

Z toho patrno:
s) Že netoliko svadebnl veselí, ale_ta.ké jiné hlučné ra
dovánky & plesy na. ty doby nepHsLuši ase i_vnich zapovidaji.
b) Že, kde toho potřeba, s povolením duchovní vrch

ností'i svsdební veselí v tyto doby dtžetise mohou, však bez
všelikého hlučnébo plesu.

II. 0 křesťanské spravedln'ontl.
Ochotným ; stálým plněním zákona Božího dospěje se
ke křesťanské spravedlností;
Záleží pak Již—estonskáspravedlnost v pevné vůli, vždy
a ve všem se zlého varovati & dobré činiti.
„U_dlýl cc pa zlého (: 51: dobré.“ mm

se, 15.

Bedává tedy křesťanská spravedlnost ze dvou dílů: an

pak: 1. díl-. Vsruj se zlého. II. díl: Čiň dobré.
3. o z d il I.

0 prvnímdílukřesťanů-ó
mámu.
„Varuj se zlého.“
;. 52. 0 slém vůbec.

Pravé a jediné zléjest hřích.
W

Božího.

jest vědomí“ a dobrovolnépřestoupení zákona
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Hřích jest pravé a jedině zlé; poněvadž všecko ostatní,
co zlým nazýváme, nečiní nás opravdu neštastny: ano když
Boha milujeme, musi nám i k dobrému napomáhati; hřích
jediný nás činí oprávdu nešťastnými, poněvadž: a) nás zha
vuje milosti Boží , b) činí nás, časný-ch i věčných trestů

hodny. '
Rozdilni druhové hříchu jsou:
1. Hřích prvotný & hřích skutečný.
:) Hřích prvotný jest hřích, kterého se Adam v ráji dopustil : my
(dle přirozeností) v Adamovi, & který jsme po něm zdědili.
b) EIch skutečný jest hřích, kterého se hříšník sám dobrovolně do—

poušti.
Doponštíme se pak skutečného hříchu:
:) Myťlením, když něco myslíme, co proti zákonu Božímu jest, a
v"tom si libujeme & trváme.

„HM

zajistí myšlerúodluč'ujo'od Boha.“ Moudr. ], 8. „Ze

„si-dodujme?

1Mmylhnů“ Mat.16,19.

b) Žádoatmi, když něčeho Mme,
co jest proti zákonu Božímu, .
tuto žádost nekrotime, nýbrž v ni zvolíme.
„Duchan chodu, a žádostí těla nevylu-audia“ Ke Gal. 6, 16.
c) Řeč, když něco mluvíme, co se zákonem B_ožýmzapovídá.
„Bavím vám, že z každého slova prázdného, kteréž "devítí budou lidé,
„oyddoají počet v den nudný.“ Mat. 12, 36.
d). Skalky, když něco konšme, co se zapovídá.

„ Všichni my zajiate' Mali te musímepřed nudnou stolicí Kn'dovou,
„aby přijal jeden každý vlastní vlci těla, jakž činži, budto dobrťneb zlé.“
II. lm Kor. 6,- 10._

e) Obmeškdním toho., co jsme povini činiti.

„Kdo umí dobřeGoin' a mění, W

má.“ Jak. 4, 17.

2. Skuteční křídlové jsou: &) buď těžcí 'čili smrtedlní,
b) neb malí čili všední.
Čím důležitější jest zákon, a čím lépe ho člověk zná. a čím více jest
svoboden v jednání svém, tim těžší jest přeetoupení zůkona Božího. Na
opak čim“ lehčí jest zákon a čím méně jest si ho člověk vědom : čím
méně jest svoboden, tim lehčí jest přestoupenl jeho.

Hřích smrtedlný

Mág/jat těžképřatoupenl zákovm_BošÍho,
kterým

se dní: duchovního života, tali! milostí Boží zbavuje a člověk ce dává nc—

thelen

Božím a vinnýmOW umrti.
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„Pakb'by ce odm-did opravedlz'oy'od apramdlnodí tvé, ;; Gmi-by „pm
„von, zdalíž' živ bude? Na žádné spravedlnoatíjeho, které! byl činil, „.
„bude pamatovánoJ' Ezech. 18, 24. „Na hřířnlky hledí hněv Boží,“
Birach 5, 7. „Jeatit' hřích k umrti“ !. Jak. 6, 16.

Poznam. Zlost & ohavnoet hříchu amrtedlného jest patrná odtud: že jím
hříšník se odlučuje od Boha, svého Tvůrce & Vykupitele, &. nechce
svého nejvyššího Pána poslouchati, svého nejíaskavějšího Otce & nej
vyššího dobrodince milovati, abrž raději slouží hříchu & ďáblu, Což
také vysvítá z věčného trestu, jímž Bůh smrtedlný'hřích trestá., jakož
i z hořkého utrpení a smrtí, kterouž Kristus Pán ku shluem' viny &
trestu hříchu podstoupil.

Hřích všední

Boat-ícequ

jest malé přecloupenízákona Božího, kterým nemilost

alenwší,ačlově7cseatdedmrym'
' danýchtrati

„Není zajaté človeka cpravedlivčlw na zemi, Icteyýžby (vazy) 55.51do

„M a nikdyWhřGčítfl

7, 21.

„Kdo ví, že bratr jeho zhřešil břichemna kmm',
„mu dán život hřečídmu ne k smrti.“ 1. Jan 6, 16.

Jsme

modlí u, a bude!

i hříchůvřed-dd:
mourovatí.-a)Pončvndiiviedními

hříchy Bůh ee uráží, & kdo Boha vroucně miluje, zajisté nebude chtíč ho
ani tím nejmenším hříchem hněvuti. b) Poněvadž, ač všední hříchové
člověka milosti Boží nezbevují, přede ale ji umenčují a_hočaenďch trestů
hodna. cini. c) Protože, kdo všedních hříchů ae nevarqie, lehce do těž—
kých pa'dA.

„.qu omdij

nepravý:íveočlšhnwovýjcdf'

3. Skutečníkřídlové

Luk.16,10.

všední tak též ismrtedlní jsou

(buď vlastní neb cizí.
Vlastní

hříchové jm,

které člověksám mobně'twu vladni vinou

zpdďcal.

'

Cizí hříchové jean, kterí čloočkricetónu-napadal,vlak
einen,že bylyodjiného Way.

Dle rozdílnéhozpůsobu,

se člověkvinen stává.

hříchů cizích, jsou i cizí hříchové rozdílní. Cité. se jich pak
obyčejně devět; a sice:
a) K hříchu-poradní; jako u. p. Kai“ radíl'
m. .by Ježíše
zabili.

'

„Jedaa'pak : níchjnwnemKaifáš, Wm
jaa toholéta, řekljiqn;
„Vy m'cnevíte,aniž na co myslíte,žejat užitečnáodm,
člověk
„umřel za lid, a ne aby všecka: tento národ zahynul.“ Jan 11, 49. 60.

.b) Veleti zlé činiti; jako David dal Uriňše zabiti.
„Napad David lis: Jankovi, a podal jó po UW.

,
(10110)
PN"
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„v h'atu: Poatavte Uridto proti boji, kde jee: mj.:-znaje bitva, a mam
„aby jaa poražen zahynul.“ II. Král. 11, 14. 15.

c) Zlého povoliti;

ho,

n. p. Pilát povolilžidům, aby Ježíše ukřižovali.

„Hodm'jcoumrú,ane£ola'kokteří',. věcičínůdetakétšktď—(M

„cím povolujů“ K Řím. 1, 32

11)K hříchu ponouhatl,

n. p. Eva Adama, Jeroboam Israelity

!: modloelužebnoati.

„I řekla jemu (Joboví) manželka,jeho: Ještě tmáž v produce“ má!
„Dej výhod Bohu, anebo wmv—i.“Job. 2, 9.

e) Hříchu pochválití.

„Bě'daedm,
%Wdémudobn'adobrórmsu, kladenath
„určila, a málo za tmy.“ hai.. 5, 20.

]) Hříchu tajiti,

hdyžbychom domlouvánímneb udáním u rodičů,

otce duchovního, představených hříchu mohli zebrAniti aneb klesleho na—
praviti.

„Uteůe: Babylonu,
a zachováte
„napr-amu jeho: nebo čaa pomaly ju!

g) H\říchu netreetati,

život

neničte
nad

to od Hoopodina“ Jerem. 60, 6.

pokudž můžemeneb k tomu zavázánijsme.

Jako Heli netreatal nepravost synů svých.
„Soužití budu dům
na věky, pro nepravou, protože věděl, % ne
„Ílcchetnč/činí synové
a. nehodlaljich.“ I. KrLL 3, 13.

h) Na něm podílu bráti.

Jakož Saul měl podíl vka'menovbní sv.

Štěpána.

„A „nadačním
„I kawaii

„a u nohmládence,
Ha!/fabulšavel.

Štěňata“ Shut.ap. 7, 57. 58.

i) Hříchu hůjiti.
„Kdo approvedlůajo babožne'ho, a kdo odnag'e tpmedlívíha , okoun!
,jm oba před Bohem.“
Pomm
Dle toho, jak méně neb více kdo vinen jen; že jiní zhřešili, jest
cizí hřích menší aneb větší.

4. Smrtedlnl hlíchové dle rozdílného stupně těžkostijeou:
L Sedmero hlavních hříchů.
IL Čtvero hříchů do nebe volajících.
III. Šestero hříchů proti Duchu svatému.
Powbuuní. „Synu můj, po všecky dny života svého v paměti měj Boha:
a vami ne, abys nikdy nesvolil k hříchu . . . Chudý eice_život vedeme;
ale mnoho dobrého míti budeme, jestliže se beti budeme Boha &jeetliře
odstoupíme od všelikého hříchu, a budeme—lidobře cinitL“ Tab. 4, 6. 28.
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s. 53. L Sedmero hlavních hříchů.

Kdo často se dopouští těžkých hříchů, ten se konečně
celý od Boha odvrátí, tak že posléz neplní zákon Boží, abrž
žádosti převráceného srdce, a hotov jest k nasycení jich každý
hřích zpáchati. Stav tento odvrácení se od Boha jeví se
zvláště v hlavních hHších.

Jaoutě'pak Mami hříchove'ti , ; leta—ýchmnozí

hří

chovépocházejí,a
následující:
L Pýcha jest přemění sebe apřílz'šná žídost cti a
tlyzyymeruíqxí.
„Počátek vraha hříchujen pýcha: kdož'by se jí pHdnřd, bude naplněn
„dořeťamtvm a podaní“
do konce.“ Sir. 10, 16.

Z 'pýchy pochází: Vypínavé přiosobováni si věci nepři—
náležejících neb opovážlivé baženi po věcech nepHslušících,
ctižádost, marnost, vychloubání & vypínání se, licoměrnost,
svéhlavost, sváry, hádky, neposlušnost a zpupnost !: předsta
veným, ukrutnost k poddaným, nevděčnost, nenávist, nevěra,
kacířství a. nenávist Boží. Čehož máxne přiklady: na Luci
ierovi, Nabuchodonozorovi, Holofernovi, Amanovi, Herodesovi,

Fsríseích.

2. Lakomstvi

natře/zmážádostčasnýchstatků,

abychomjich nmožství nabyli a zachovali, cm'! jich kdobrému
užívali.
„Kme
vídeoalo'hajest žádostpsala“ I. k Tim. 6, 10.
„Kteřížchtěj!Mí,
upadají017on a !: 011.leM1000,0

„„ W

„zah-M“

wwhéneužitečne'
: amu, Baráž„hw

.us; „ Wm

0

]. Tim. 6, 9.

Z ní béřepůvod: Nespokojenost, nenasycenost , Iakota,
neml'losrdenstvi, ůskok, nespravedlivost, podvod , zpronevěři
lost , ln'vopřiscžnictvi, máda, násilí , lichva , svátokňpectví,
vražda.

3. Smilstvo

nezřízenážádost tělesnýchrozkoší,

za které se člověk před počestnými lidmi hanln'tz' musi.
,',Nemyltato, ani mih-ici ani dzohrřnía' královstvím Božím vládami
„nebudou.“ [. ku Kor. 6, 9. 10.

„Srm'latvojest matka Májícnoatif'

(Sv. Cyprisn)
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Ze smMa plyne : Zaslepenost, lenivost, nerozvállivost,
marnost, oplzlé žerty a šprýmy , vrtkavost , nechuť k Bohu a
k Božským věcem, přílišná láska k světu, svůdnictvi, křivé
sliby a přísahy, krádež, nevěra, bezbožnost, pod—vrácenizdraví
a spokojenosti domácí, třeštění, žóufanlívost.
4. Závi st jest nezařízenýzármutek nad štěstím a před
nostmi bližního a hříšná radost z jeho neštěstí„ 05 z toho žá
dné-mu škoda se Nastává.

„Zám'stí
(Měla

smrtna ola-Mtaal;

„Hž' jsou ostrahy jeho.“

pakhotí, kte—

Maudr. 2, 24. 26.

Ze závisti pochodí: Nenávist, na cti utrhání , pomluva,
úskočnost, nevděčnost, rouhání, msta, i vražda. Výstražni
příklady na to jsou: ďábel, Kain, bratří Josefovi, Saul, Fa
riseoVé.

5. O bže r ství jest 'nqwfřádmížádostjídla a pití.
„Neopquíu se vínem, :; němž'jsst chlipmcu'

K Efes. 5, 18.

„Blade pak se, aby snad nebyla obtížemi srdte vak abies“de a

Luk.
21,34.

Z obžerst-vípramení-: Marnotratnost, lenost, opilství, otu

pělost ducha, rozpustilost, nestydatost, smilstvo, tlachavost,
chlípnost, podvod, krádež , kloní, potupa, vražda; a nekajic
nost. N. p. král Balthasar, boháč;

6. Zlost

nařízenéroq'itřenímyslinad něčím,co

se námnelíbí,

s žádosti,se mstíti.

„Vč'dikdÍwřkoltíhnčoínrzzlobenlleikřík,s'li

Madňdo

„od odo, se ví! jinou zlomí“ K Efes. 4, 31. „Hně'v muže udaná apra
„vedhmtí Boží.“ Jak. 1, 90.
*

Ze zlosti be'řepočátek: Nepřátelství, rozbroj , utrhačnost,
sečení, mstivost, radost z cizí škody, zlořečeni, rouhání, pro
klináni i pranioe i vraždy. N. p. Esau, Absolon.

7'. Lenost

nechuť:: ošklivostkpráci vůbec,zvlá

ště Pak k včoem, které se spaseúí'č'lověka týkají.

'

„me ski-(Icyto!, že nejsi ani utažený, am"

. . že jsi vlažný,

„o nejsi am' studený
Zjev. 8, 16. 16.

am' horký,

počnu_ car vywhovatí : úst ooýr “

ze následky lenosti jsou: Zanedbáváni povinnosti stavu
'svého, zlomyslnost, vlažnost a netečnost náboženská, zpup
nost, malomyslnost, roztržitost, zkáza jmění, lež, podvod.
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s. 54. Il. Člun

hříchů“ nebo volqjídoh.

Kdo od Boha jsa odvrácen, v hlavnich hřiěích setrvá, ten
zajisté netoliko nabývá jakési hbitosti v páchání jich, než
i vůle jeho se
zcela poddá.tak, že se nehrozí itěch nej
ohavnějšich neřestí a nepravosti, jen když může hříšnou a.
dost svou (náruživost) nasytiti. Takové neřesti, jichž'to se
hříšník v tomto stavu dopouští , jsou hříchy do nebe volající.

Slují pak takto; poněvadž jejich zloba a ohavnost jest
tak hrozná , že takměř k nebi o pomstu volaji. Jsou ná
sledující:

l. Zůmyslná vražda.
„Řekl Bůh Haim:

Cojn' nana? Hlao krve bratra tvého volá ke

„mně ze země." I. Mojž. 4, 40.

2. Němý neb sodomský hřích.

„KřikSodamakých
a
„př—Hill“ I. Moji.

muž-n jeat, a hříchobdařen
jest

18, 20.

3. Utiskovaní chudých lidí, vdov & sirotků.

„Zdalchoďovyna
líce
mtgmjl,
a

toho,

„vypada &líce„gw ulupqíí azda nebe,a Fashion! dyu, „M

„v ní:).

Bir.35, 18.19.

co

4. Zadržováni neb ujimání mzdy dělníkům.

„Aímíiadčktíků...]dao\djdo.jůnmdaídi,
„km jejich mm „ u: Pána mawa“

křičí(apomáuha

Jak. 5, 4.

s. 55. Šuster. hříchů proti Duchu svatému.

Kdo v převrácenosti své neřesti páže, ten posléze v nich
zcela zabředne tak, že duchovní jeho stránka zcela. upadne
v podrobonost těla, a on sám zatvrdí srdce své. V této za
tvnelosti nepoznává. ani hříchu, ani ohavnosti své, a péče je
bez studu & bez bázně, aniž může ku pokání & napraveni
pohnut býti.
„Udam budila olyš'eh', a aařommíte, a Medica budete hleděli, a ne—
„qmtříla: nebo zhrublo Urdu lidu tohoto, a učím laco alyřelt', a oči tvé

„M:

aby amd navidlli051150,
a uranu mlyš'elí, a srdcemnaraz

„wnllí a naobnítůa'cc, abych
hai. s, 9—10.

nevadi-od.“ Shut. ap. 28, 26. 27.;
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V tomto stavu zatvrzelosti srdce a zasíepenosti rozumu,
který jest vrch zlého, dopouští se člověk hříchů proti Duchu
svatému.

B?ují pak hříchovéproti Duphu sv..: poněvadž
hříš—
ník milosti Boží, která. se zvláště Duchu sv. přičítá., odpo
ruje, jí pohrdá a jí zneužívá..
„Tvrdé říje, a neobřczanýchsrdci a učí, vy se vždycky watémuDuchu
„protivaef' Skut. ap. 7, 61.

Hmmm—Otěchto hříších sedi,žesenoodpus£ímimtowuo,

am'naonmn

nitě, leč velmí Wee; ne jakoby Bůh takového hříšníka zavrhl, byl i
pokání činil; ale že takový hříšník odpuštění hoden není, ježto milost
Boží, které ku pokání ovšem potřebí jest, navrhuje neb jí neužívá
kpekajicnosti.
„Pravím vám: Welíký hřích &'rouhání bud; Zidan oďpul'táw; ale rou

„W proti pudu; sv. nabudeodmítán.“

Mat. 12, 31.

Jsoutě pak hříchové proti Duchu sv.:
1. Zúmyslně na milosrdenství Boží hřešíti. Hříchu toho
se dopouští, kdož hřeěí s tou nadějí a proto, že mu to Bůh
odpustí, ješto jediné ti odpuštění docházejí, kdož v pravé ka
jicnosti života svého napravují.
, „quříddoqi hříchu!: hříchu, a
„nřu'lujc
se nad wurldvímhříchů
„přicházejíod něho, a na Mlhy

&m'lovóní
Páně vdílcéjeat,
MMM
zajistéíhněvvydtlc

hledí hněvjeho.“

Kdo zůmyslně na milosrdenství Boží zhi-očí, ten velmi
těžce pokání činí; poněvadž doufá bez pokání a napravení
života odpuštění hříchů dosíci; on milosti Boží k nekajicnosti
zneužívá.
2. Nad milosrdemtvím Božím zoufat—i
; když hříšník při
vší kajicnosti odpuštění hříchů od Boha neočekává.
„Narmjzddoufaama
umu odilammáodplatu.“K Žid.10,as.
Kdo nad milosrdenstvím Božím zoufá., velmi těžce po
kání činí, jeěto milost Boží zavrhuje.

3. Poznalé křesme

pravdě odpírati; když totiž člo

věk, ač pravdu: křesťanskou poznává. a nic proti ní platně
namítati nemůže, přede jí odpírá. a nechce ji přijmouti.
„Kd bych byl nepřišel a
nemluvil, hříchu by neměli: ale nyní na
„mqjí ( íde') výmluvy zhř—íchutvého (M).“
Jan 16, 22.

„Tvrdéčíjeqna-břaanýchnddaučí,vyaeoldyakyDudmnatm
,M“
Skut—
7, 61.
"
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Kdo poalé křesťanské pravdě odpird, těžko pokání
činí, jelikož všelikou cestu k napraveni sobě zavírá.
4. Bližnímu svému milosti Boží nepřiti a závidětí ; když
se někdo proto rmouti & mrzí, že bližní dobrý & spravedlivý
jest, ač sám nechce se přičiniti, by takovým byl.
„[ shlédl Bůh na Ábele a na jeho dary. Na Kaz'na pak 0 na jeho
„dary nahlédl; " rodinám! ce Kain náramně, a opadlo tvář jeho.“
1. Moji. 14, 4. 5.

'

Kdo bližnímu milosti Boží nepřeje, ten také těžce bude
pokání činiti, ježto sám dobrým a spravedlivým býti nechce.

5. K spasíťedlnémumpomínání srdce zatvrzele míti; když
hříšník nic na dobré napomenutí nechce dbáti , aniž jich po
slouchá, poněvadž sobě oblíbil v nepravosti.
„Dnu mlyě'íIe—li
Na jeho, maratonuth "dd

ný.—h." K Žid. 3, 7. 8.

Kdo na spasitedlná naponiináni nedbá, těžce pokání
činí, ježto i tato jsou milost 'Boží, kterouž Bůh bo ku po
kání vzbuzuje, kteroužto však zavrhuje.
6. V životě mkajícím z úmyslu do konce set-mací; když
hříšník -v břišicb až _do konce žije, aniž se nechce napraviti,
a pokání činiti, sč k tomu času a příležitostí má.
,
\
„ň'eoi'I-líž', že dobrolívod Hoří ku. pokání lí vede? A ty podlé zatvr

„zdustí mě a nekajfdho m

nhhnnažaňg'ešsoběkazu ke dni rm,

„není oprwedčt'oaw soudu Baňka“

a eje

K Řím. 2, 4. 5.

Kdo v nekajicnosti z Mysla setrvá', zahynouti musí,
jeěto nikdy pokání neučiní.

Rozdil II.

0 druhémdílu Harum“ opravadlmsu.
„Čiii do b „s.“
s. 56. 0 mm

vůbec.

Nepostačuje, aby křesťan toliko zlého se varoval, než
on musi také v dobrém prospívati.
„ Vida (Ježíš) jeden kaový chom vedlé auty, přišel k nám:, a

na

„něm nmalezl, než toliko lidí; i díjemu: Nikdy nev—odnztcbo ovoce na
„vě/cy! I mech! hnedec E_k“ Mat. 21, 19.
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„ Wei pak král, aby pohledl na hodovní/cy, :: utřel tam čiově'ku neodl
„ného rouchem svatebním. [ řek! jmnu: Přítdi, kterak jsi sem vešel, ne—
„mqje roucha nod/bulka? Ale on ončmčl. Tedy řekl král slušebnlkům:

„Svaťa ruce í nohy jeho, u_vrzle
„a skřípční zubů.“

do temnou“ uvaaílfwích: tam! budepláč

Mat. 22, 11—14.

„ Vím .kuucy ted, že nejsi um“ "studený (mí horký: ale že jsi vlažný,
„pbčnu tě (Mn-Izaiáš s úst ových“ Zjev. 8, 15. 16.

Dobré jest, co se zákmzem Božím se srovná-vá. Neb Bůh
jest to nejvyšší dobré, tudíž i to , co přikazuje, nemůž leč
dobré býti.
„Jedinýdobrýjest
Mat. 19, 17.
„Lepší míjest zákon úst tvých, nad tisíce zlata. a,.stříbruf' Žalm 11s, 72.

S zákonemBožím se srovnávají: A. ctnosti
s k utk ov ě.

&'B. dobri

A) 0 ctnostech.
]) 0 ctnosti vůbec.
Ctnost vůbec jest pevná a stálá vůle, a milostí Boží a
z lásky k Bohu vždy a ve všem zákon Boží plnicí.
Křesťanská. ctnost jest stálá & pevná vůle s hnilosti Boží
a z lásky k Bohu vždy a ve všem to učiniti, co se s záko
nem Kristovým srovnává & života věčného hodno jest.
Jestit tedy ctnost křesťanská. skutek milosti Boží & svo—
bodné vůle člověka.
Chlapi jest čhatek'nu'lmií Boží; jelikož milost Boží rozum člověka
osvěctúe, aby, co dobré jest, poznal, & vůli jeho ponouká, aby záhon Boží
plnil, s jej sílí .. podponúq, aby v plnění zákona Božího sudý byl.

Chaode Walid:

svoboda!valoMa;

jelikožto leží" svobo—

dně vůli človčln, eda—ii. milostí spoluouč'ukuje em nic a jedině dobro
volným spehpůsobením s milou“ Bqží se ehosurým navi.

Jakož vůle člověka jest jen jediná, rovněž jest i „atmo“
vlastnějedna, však ale poněvadž přikázani Božíjsou, rozdílná.
a člověk v zachování toho neb onoho přikázani Božího hoto—
vost & hbitost míti může, jest více rozdílů ctnosti, kteréž má,
křesťan konati.

Rozeznávají as: .I. Božské & II. mravně ctností.
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2) 0 ctnosti zvlášť.
s. 57. l. 0 Botskjch olnsslech.

Božské ctnosti jsou ty, které přímo k Bohu sméřzg'í. Jsou

pak: vím, naděje, láska.
„NynípakM17de víra,naděje,láska,tyto tři věc-í
: ale

z nich

,je.:th láska.“ I. Kor. 18, 18.

Mam.

Tyto ctnosti přímo směřují k Bohu; jelikož v Boha a pro Boha

věříme, do'uítme &jej mihúeme, tudíž Bůh sám jest hlavním předmě—

tem s pohnútkou jich.

Jednotlivých ctnosti těch výklad jest tento:
1. Víra jest ctnost, v kteréžto člověk z fiadpřimzene'mi
losti Boží vždy hotov jest, za prave'mn'tí. všecko, což Bůh zje
vil, a proto že to Bůh zjevil.
Vírajed dar mdpř'vmad na“

Boží, jelikož jest to nadpřirozené.

milost, že se nám Bůh zjevil & že se nám víra We, jako! i milost
Boží to jest, že ze pravě mánie, co nám zjemní Boží předklAdL

„K!emkuolříoloho,ončmžnulyželí' a herak uslyříbeelmmulef
„a herak budouumi,

„žena,.. . WM

nebudou—lí
„Muir“

M_-

KŘím. 10, u 15. A jedna

jqíížlosrdceamu Pán,řepo

_„coma byla na to, co se od Paola pray—%.“ Skot..

16, 14.

Víra
hlad skvele vůle a činnostílidské, jelikol také ochotně .
dobré vůle k tom potřva aby chvil; uvěřil, ! !! víře w Promil-.

2. Naděje jest ctnost, v kteréžto člověk z nadpřirozené
milosti Boží všecko důvěrné očekává, co Bůh slíbil, a proto že

to Bůhslíbil.
Jakožvíra,jesti nadějedar.WM

Boží,jelikožjestto

nedpřimsenb milost, že an'Bůh věčnou blaženost : proctředkyk dose
žsníjí nelíbil; táž ijestder Boží, že my toho důvěměočekivůme. Zá—
roveň pak jest nadán také chatek molupůaobmí Hodlal, ječt'o: dobré vůle
ochotně a dobrovolně zaslíbení Boží přijímá. a. splnění jeho důvěrně s

toužebněočekka

3. Láska

ctnost, kteroužtoz naďpň'rozenémilostí

Boží člověk miluje Boha nade všecko a pro něho samého; bliž
ního pak pro Boha jako sebe samého.
Láskajest takéJar MMM
milostiBoží,ježto bez ní by čloka
k milování Boh: neplilel., ano srdce lidské porušeno jest.

lll
„Láska Boží rozlitan

osv-ddd: míša-)A,
okna Ma

w., který! dán

„jat nám.“ 11 Řím. &, 5.
Láska jest také skutek člověka, jelikož jeho jest to skutek, že s milo—
stí Boží spolupůsobí & po Bohu se nese.

Jeví se pak láska Boží tím, že —vBohu a. v Božských
věcech máme zalíbení, po něm toužíme &s ním se spojujeme.
„Bůh láska jest: a kdož mam
„0 nám"

v Mace, v Bohu zůstává, a Bůh

1. Jan 4, 16.

Důležitost těchto ctností jest patrná odtud, že jsou základ
všelikých jiných ctnosti , jakož i nevyhnptedlná výminks.
spasení.
„DůmBqč?se na vířezakládá,nadějíWje
a v Meadow“
sv. August.

Poněvadž ale Božské ctnosti'tak důležité jsou, jest po
třebí, abychom je často vzbuzovali. Vzbuzují se pak Božské
ctnosti tim, že sobě člověk živě k mysli přivodí, čemu věří,
co doufá & koho miluje, a. proč věší, doufá &.miluje. Tímto
způsobem netoliko vědomi náboženské v sobě oživuje, ale
také se v dotčených ctnostech ztmuj e &.upevňuje.

Butan

pod smrtedlným hříchempovinen, tři iBož—

ská ctnosti vzbuditi:

1. Když nabude rozumu; jelikož sluěno, aby člověk, po
znávaje jiné věci, také poznal a. si uvědomil; čemu věří, co
doufá. s. miluje.

'

2. Častěji za živu; poněvadž v těchto ctnostech živ býti
musi, zvláště pak třeba. zbuditi je: když proti těm ctnostem
velice pokoušen jest, aby v pokušení neklesl; též i když ně
jakou svatost přijímá.
3. V nebezpečím života, a na s_mrtedlnéposteli, poně
vsdž jako v těchto ctnostech živi byti, zároveň i v nich
umí-ití máme.

„me45

umíráme
mm.“ X mm u, s.
s. 58. ||. 0 ranných chatech.

Mravně ctností jsou ty , kterými se mravove'ikřeaúma tak
zřizují, že se Bohu líbí.
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Mezi mravnými ctnostmi , které

má křesťan konati,

stojí v čele čtyry hlavni ctnosti, a sice: opatrnost,

stříd

most, spravedlnost a síla.

_

Nazývají se však tyto ctnosti hlavními ctnostmi, poně
vadž jsou zaklad ostatnich ctností, anto u konání všelikých
jiných mravných ctnosti jich potřebí šetřiti.

„Miluje-li
kdoWodlmntí:pndcetétomjí
Mi:
utříd
„moatí
a opatrností
a q'praosdlností
; dle,nadnížm'c
„mí

:: (tomto) životě.“ Maudr. 8, 7.

Výklad jednotlivých těchto hlavnich ctnosti mravných
jest následující:

,1. Křesťanská opatrnostjest

ctnost, skrze kteroužto

křesťan pravých prostředků k dosažení spasení [užívá a všeho

se hledí vystříhati,

mu.v tompřekáželw

Rozeznává se od světské opatrnosti tim, že tato výhradně
k dosažení pozemských věci směřuje a i nešlechetných pro—
středků kdoshže'nl 'zúměrů svých uživň.

tohoto„aa“ Mn

jm nežlisyrovécomav pokolení

„tečnu“ Luk. 16, s.

Opatmoatjegthlatmí ctnoct,poněvadž toliko s ni můž ctnost
obstáti, jelikož jedná povážlivě a výsledkem dobt'ým jista
jest; be'z'pravé opatrnosti ale člověk přiáé nejlépěf vůli nic
pravého nevykona.
'
„Bude opatrní

hodová,a modníjako hdubim“ Mat. 10, 16.

2. Křesťanská střídmosfjest ctnost, kteroužtokřo
dan věcípozemskýchtolika tak užívá, aby nebeskýchWl,
hotovjod, všech čamýchžádosti se
, když toho žádá ži
vqt věčný.

Jest to hlavní ctnost, poněvadž, kdo není s to, aby sobě
něčeho odřekl, v oblasti nikdy daleko nepokroči, a života
věčného nedosáhne.
„Každý, kdo o závod bqitg'e, odo vkch věcícs Me;

„(to činí), abypoqu

a oni zajisté

korunuobdrželi,mypak warn-Helm . .

„protož tremi tělo ové, a volužbu jepodmbuji, abych . . .

nebylMan.“

I. kn Kor. 9, 25. 27.

3. Spravedlnost

jest—ctnost,kteroužto jsme vždy hotovi,

každémunechuti,dáti 'a prokazovali,což
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Jest to hlavní ctnost, jelikož přede vším sluší sprave
dlivu býti, dříve než—lijakou jinou ctnost konati chceme.
„Dávejte tedy okn, ooljota povím': komu daň, (tomu) daň; komu
„da, (tomu) olo; komu báseň, (tomu) zmen,—km. Jm, (tomu) an. Žd

„dndmu Madonu
Řím. 13,7. s.

m'a důlní,

na! abych: to oeqaoldc milovali“ K

4. Sila jest ctnost, kteroužto jsme botami vždy dobré ko
mm', bytby se to zdálo liebe wm a obtížnější, a raději „tacho
"pěti a snáletí, než abychom něco zlého činili.
Jest to hlavní ctnost, poněvadž konání dobrého býva
zhusta spojeno s obtížnostmi a nesnázemi, jakož i zlé ne—
zřídka se zdá příjemné býti; bez síly pak nemohli bychom
ani dobré vždy a stále konah', ani zlému zmužile odporovati
a tudíž nemohli bychom v ctnosti proapívati.
„Poalňtomnodttnaoalábnoumccode: nebobudetcmaínudupróas
„cau“ IL Paralíp. 15, 7. „Dále, chyta“ víře,M
www—du,
„0 mm
n." L ku Kor. 16, 18.
S. 59. II]. 0 ctnostech, které im proti hlavním iříolln.

Jakož nepostačí křesťanské spravedlnosti , abychOm ae

jediné hříchůvarovali, ale třeba také, abychomdobré
rovněž není dosti, abychom toliko hlavních hříchů ae vystři—

hali, než i sluší, bychom i ctnosti konali, které jsou hříchům
těmto na odpor. Tyto jsou:

]. Pokora, kteráž stoji pýše na odpor;jest'avmt, Ido
noučtomu závislost od Boha a své nedodadcy rádi uznáváno,
a proto se mižujenw.
„Bdhupyhýmpmh'ugabpokavnývndávdmmM“ I.Petč,6.

„Nebbydnmďodatobdbylimydítinčoomízoubhjabaomwúu

„au,meij

den" u.kuKor.8,5.
N.p.Abra

ham, publiqu Pavel.

2. Štědrost,

jenž odporuje lakomatvi;

ject ctnost,

kteroužto jme volm', přůpě'ti ku pomoci chudým aneb k do
brým účelům z toho, což nám Bůh udělil, a pokud! možno.

„Dam :: budevám
Luk.s, se.
„Nadabmůmadpakanazdlhwdnaaymbqitešnebolakouými
„obema bývá soka.. Bak.“

1; Žid. 13, 16.

_

8
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„Co jste učinili jednnnu. : bratři Echto.npjmenřídz, mně jste učinili.“
Met. 26, 40. N. p. Tobiáš, první kňeehqé.

3. Čistota, kterážje na odpomemiletvu,

ctnost,

kteroužto se všech ohyzdných žádostí a vůbec všeho bedlivě va
mjeme , z čehož bychom se před ctnými a vážnými lidmi han

biti a zarditi museli.
„ Vevšemse
„atd.“

jako služebníci
Boží. . v čistotě,v umění

1. k Tim. 6, 4“—N. p. Josef egyp., Susanna, Marin Panna.

4. Láska. bratrská., jenž odporujezávisti, jest ctnost,
kteroužto bližnímu vs'e dobré Maja-me a jak možna' prokazujeme ,'
a v jeho radosti neb žalosti upřímně účastenství máme.
„Láskou bratr-ukon sc vespolek milujte

v potřebdcťac malými sc

„mju,
hostinstvl ochotněprokazuth . . . radujte se . radujte—iná,passes?
„&plačtdmi“ N. p. Rut, Tobiáš.

5. Střidmost, kteráž stojí na odporobžeretví, jest
ctnost, kteroužto člověk svou žádost na uzdě drží a jen tolik jí
dla a pití požívá, co k zachování života potřebí jest.
„Bdčte a atřízlivi bude.“

1. k Tes. 5, 6.

„Wdtnců naponu'nqj,at

atřleivif' Tit. 2, 6. N. p. Daniel

a třemi mládenci v Babyloně, Jan křtitel.

6. Trpělivos.t,

ktenáž odporujezlosti, jest utnout,kte

roužto, krotice hněu a nevoli, vželike' nesnáze osudu., jakož i
křivdy & protivmutvi— bližního s tichosti a odevzdanosti do vůle—

Boži snášime.

„Trpčlioostí zajisté odm potřebíjest, abyste „ali M

„mladi“
!! žid, 10, se.
„Jeden druhéhobřemenam

4
a tak mam

auta, dosáhli

wem Kristův.“ K Gil.

6, 2. N. p. David, sv. Štěpán.

7. Horlivost

v dobrém, jenž stojí na odporu leno—

eti,_j_est almost, kteroužto rádi a achat/něBohu sloužíme a po
vinnosti své věrně plníme, jakož vůbec, do dobréhojest, konáme.
„Bude !:pašování„zadní, duchemmu.-(, Pánu amu“
K'Ěím. 12,11.
„8 bami a otřesením spasen! ová Mn.“
K Filip. 2, 12. N. 2.
Maneta, sv. Pavel.

II) 0 dobrých skutcích.
S. 60. 0 dobrých skutcích vůbec.

Křesťanská spravedlnost'neni planá., aniž zůstává u vnitř,
abrž jeví se také ze vnitř, v skutcích, a přináší hojné ovoce.
„Každý strom dobrý ovace dobré nese: zlý pak strom zlé ovoce nese.
„Nemůžu dobrý strom zle'lw ovoce néati: umi strom zlý dobrého ovoce vydá
„vazi.“ Mat. 17, 16. 17.

Ovoce pak spravedlivého a ctného života jsou dobří
skutkové, t. vůbec šifrové, kteří se Bohu líbí a křesťana, kte
rýž je koná, k zásluze jsou.
_
Zásluha pak dobrých skutků křesťanských záleží v tom,
že působí: l. rozmnožení posvěcujicí milosti Boží, 2. věčnou
blaženost.
„Každému wtzjídnm (mdo dáno, a budu hojně MŠ.“ Mat. 25, 29.
„Howe“ bratří vlají umíte se, abyste skrze dobré skutky jisté činili
„ave'pooohíní a Wool: .“ IL Petr. 1, 10.

sznmn. Tím však se nezmenšqjí neskoučené zásluhy Ježíše Krista; jeřto
skrze ně se dostává nám síly a milosti ke konání dobrých skutků a
skrze ně naši dobří .ekutkové ceny a shluky nabývají.

Aby však činové naši Bohu se líbili a nám k zásluze
byli, jest třeba:
1. aby se srovnávali &vůlí Boží,- jelikož všecko, což jest
proti Vůli Boží, jest hříšné a nepravé, a vede k_zahynuti;
2. aby se konali a dobrovolně, jelikož co nevědomky a
nuceně konáme, nemůže se nam přičítati, aniž býti nám
k zásluze;

_

3. abychomje vykonávali » stavu milosti Boží ; neb skutr
kové, které konáme v stavu nemilosti, byt i sebe lepší byli,
nemohou k životu věčnému prospívati nám , ač prosplvajl
k dosažení skutečné milosti Boží;
4. abychomje konali z pravého úmyslu, totiž pro Boha a
z lásky k Bohu.
„Kdož'bykolizajisté dal vdmpíli číši vody vejmenu mém: amen pro
„oím odm, neztratit odplaty své.“ Mar. 9, 40.
kladnice v chrámě. Viz Mar. 12, 41—44.

..

N. p. Chndá vdova 11po—

ge
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Ncy'přednějšídobří skutkovéjsou: modlitba,

almužna.

půst a

„Dobráť jest modlitba s postem a almužnou, více nežli poklady zlata
„schovávali“ Tob. 12, 8.

Panama-dni I. Dobří uhlíkové tt'lojsou sýra.: vřelt'kýchMch

a mrav

ných ctností. V modlitbě totiž se projevují Božské ctností: víra, naděje
a láska; v postu křesťanská střídm0st, statečnost a síla; v almužně
pak se jeví křesťanka spravedlnost. Opstrnost však khaůmská. po—
užívá všelikých dobrých skutků co výdatného prostředku k dosažení
cíle věčného.

Foam. 2. Dobřísktdkoee'tílojsou takénwaýpmuřsdek kpokroku okře
danske' opravedlnosti; jsouce totiž pevná. hrá.: proti trojí hříšné žádosti,
žádostí totiž těla, očí a pýchy života (1. Jan 2, IS.), & silice & podporu—

jlce i vůli v konání dobrého.

Přídavek
0 křesťanské dokonalosti.
;. m. 1) o křesťanskédokonalostivino.

Kdo jsa křesťansky spravedliv hojné ovoce dobrých
skutků přináší, nezůstává na započaté cestě ctnosti státi, abrž
kráčeje od ctnosti k ctnosti, zdokonaluje se_denně více, a touž

x'něroui milost

v něm se víc a více rozmáhá, až pak

dospěje ke křesťanské dokonalosti.
„Costa„,ch
jako svčllostkvwd,pokruňajea rostea! do dne
„dobmalčhaf'

W“

„Kdo

Přísl. 4, 18.

oproocdlt'oý,
budišjeíičoopmoaťaů,:: svatý
Zjev.sv.Jana22,11.

Křesťanská dokonalost záleží v tom, že láska Boží člověka

zcela naplňuje a jej pudí, aby , prostý vší ne.-zřízenélásky
k sedm a k sobě samému, Boku sloužil netoliko plněním po—
vinovaného zákona, ale také dobrovolnými skutky lásky, ks
kterýmžto není zákonem zavázán.
V křesťanské dokonalostí jest člověk ouzce spojen s Bo
hem svazkem lasky nejvroucnějěf, a požívá. již zde na zemi
předchut blaženosti nebeské.
„Kdo tedy nás odloučí od lásky Kristovy? zdali naučení, zdali ouz
„lcoct' zdali hlad? zdali nahota? zda-li nebezpečenství' zdali protívenstvn
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„zdali meč? Ale v těchvšechvícech

pro toho, kterýžmi: za—

„mz'loval. Jů!
zajisté, že ani 371178,
ani život, ani anjele', am“knižni
„otvo, ani mocnosti, am' melávajlcí věcí, ani buqu
ani víla, ani vyaokosť,
„cm' hlubokosť, ani jiné stvoření, nebude moci nás odloučiti od lásky Boží,

„kterážjed v Krůta:-Ježíši Pánu
g 52. 2) o umim“

\

K Řím. &,35. 37. 38. 39.
dokonalostiunáší.

Bychom dospěli k dokonalosti křesťanské, třehat k tomu
užívati náležitých prostředků.
Prostředky k dosažení dokonalosti křesťanské jsou:
]. Následování Krista Pánu, zaplráni sebe samého a
snášení všelikého kříže & protivenstvi.
„Kdo chce za mnou příjíh', zapříž sebe sám, vezmiž kříž svůj, a náde
„duj mne.“ Mat. 16, 24.

Záleží pak zapíráni sebe a snášení kříže v tom : že
z lásky k Bohu tělesné žádosti & náklonnosti potlačujeme
a krotíme, jakož i protivenstvi, utrpení a pronásledováni to
hoto světa pro Boha rádi a trpělivě snášíme, ba. i milujeme.

?. Evangelickérady,- jakož: dobrovolná

chudoba,

ustavičně čistota a dokonalé poslušenství vrch
ního.

Nazývají se takto: poněvadž je plniti není v evangelium
přikázáno, ale mnohým radino co prostředků k dokonalosti;
tak že kdo je neplní, nehřeší, kdo je ale zachovává, lepe činí.
3) Dobrovolná chudoba záleží v tom, že se člověk do
brovolně odřlká všelikých statků a ničehož nemá, jakož
vlastniho jmění, aby“se tím Kristu připodobniI, & prostý všech
péči p0zemských, toliko nebeských věcí vyhledával.
„Chcel-liMým

býti, jdíž, prodej, co má!, a rozdej chudým:

„budu“ míti poklad !: nebi: a pqiď, následuj mne.“ Mat. 19, 21.

b) Ustavičná čistota záleží v tom, že se člověk zdržuje
netoliko všeho, coby bylo proti čistotě, ale také imanželstvi,
aby s celým a nerozděleným srdcem Bohu sloužiti mohl.
„qu paníoově, kteří se sami v pam'rlvť oddali pro království nebal-té.
„Kdo může pochopízi, pochop“ Mat 19, 12.
„O panndch pak přikázam' Páně nemám: ale radu dávám . . . Za to
„tedy mám, že jm! to dobré člověku tak býti...
Chci! pak, abyste vy
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„bezpečováníbyli. Kdo bezmanželkyjest,

o věci,které

Páně,

„by ta líbil Bohu
. . Blahoslavenějří pak bude, zmiana-'b' tak podlé me'
„rady: mám! pak za to, že a'já. mám. Ducha Božího! I. ku Kor. 7, 25.

c) Ustam'čně posluše—nstvízáleží v tom , že člověk

svou

vlastní vůli podrobuje vůli duchovního vrchního, aby, prost
vši svévole, tim bezpečněji cestou spasení kráčel.
„Lepm jm ijiaze „Mama,

nežli obětí.“ L král. 15, 22.

Evangelické ,rady jsou výborný prostředek k dosažení kře
sťanské dokonalosti; protože plněním jich:
a) Přemáhá člověk tři ouhlavní nepřátely spasení, jakož
nezřízenou žádost statků pozemských i rozkoší tělesných pak
i pýchu světskou.
b) Následuje Krista bez vši překážky a dokonale, &
c) Přináší sebe se vším, co jest a co má, Bohu za oběť.
Poznan K snadšimu plnění a uskutečnění evangelických rad slouží roaliční
duchovní řádové katolické církve.

3. Bratrstva , jež jsou zbožné od papeže neb biskupa
schválené spolky, jichžto oudové ku vykonávání zvláštních
pobožnosti neb dobrých skutků dobrovolně se spolčují a
sjednocují.
„Kde
dva71:th shromážděni
vejma—7m
mém:
upno—
,

od nich,“

Mat. 18, 20.

„ mam; také, kteříž„mu, byli Wa,

a „cu „tedy „arciobecné.“

Sint. ap. 3, 44.

Bratrstva přispívají hojně k dosažení křesťanské doko
nalosti , jelikož věřící spojenými silaníi ke konání skutků
ctnosti a blaženosti se mocně povzbuzují a jedni druhých
podporují a snáze nákaze a porušení světa odporují.

Třetí hlavní částka.

() prostředcích
k dosažení milosti.

Bychom určeni svého, ——spasení věčného došli, třeba nám
milosti Boží; — jeěto bez milosti Boží ani pravě věřiti,
ani zákon Boží věrně plniti, vůbec nic spasítelného k životu
věčnému kOnati nelze.
Bychom však hojné :milosti Boží dosáhli, tš-ebxrt, aby
chom pilně užívali prostředků k dosažení ji od Boha ustano
vených.

_

Prostředkové tyto jsou: I. svátosti a II. modlitba.
Svátosti působí v nás milost Boží; modlitba pak' nám
ji s nebes vyprosuje. V svátostech nsbjwáme těch o.takových
milosti, pro které ustanoveny jsou; modlitbou však získati mů
žeme všeliké milosti, ne pak ty, kterých toliko v svátostech
nabýti lze. V svátostech takřka Bůh vstupuje k nám & spo—
juje se s námi; v modlitbě pak my se k Bohu povznňšíme
a duchovně s nim se sjednocujeme.

_

A) 0 svátostech.
B.o : wdi!

0 cválal tech vůbec.
S. 63. Pamětí, počet : rozdílové svátostí.

Súátost jest m'dz'tedlné, od Krista Pána ustanovené zna—
mení, ala—zekteréž se nám mviditedlný milost Boží ?: našemu
posvěcení uděluje.
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V každé svatosti sluší tedy znamenati tři části, a sice:
1. Powě'cujíci mílost, kteroužto Pán náš, Kristus Ježíš,
nám vydobyl skrze vykoupení své, 'a kterou nám skrze Ducha
svatého uděluje. Posvěcující milost ta jest v podstatě své
jedna, v způsobu svém dle rozličných duševních potřeb člo
věka rozdílná., jelikož Bůh v rozdávání svých milostí se dle
potřeb našich ridi. Jest pak milost tato muiditedlná, ješto
smysly se viděti neb pozorovati nemůžeftudiž aby člověk o
přijití jí ubezpečen byl, jest třeba viditedlného znamení.
Nadto i mimo posvěcující milost uděluji se ve svátostech
také ty skutečné milosti, pro kteréž ustanoveny jsou.
2. Viditedlně znamení, kteréžto záleží v nějakém činu
neb v nějaké věci do očí padající, k čemuž připojena jsou
jistě. slova. Znamením tímťo netoliko posvěcující milost Boží
ce vyobrazuje a vyznamenává, ale také, když se řádně děje, člo
věku milost Boží skutečně se uděluje, on pak sám ubeZpečen
bývá, že se mu milosti Boží dostalo.

8. Ustang

Krista Pána, jelikož znamenítato sama o

sobě přirozenou mocí svou milost Boží nepůsobí, nýbrž skrze
ně a prostředníkem jich Ježíš Kristus.
Sedm jest svátostí, poněvadž pravě tolik jest poměrů
v životě pokolení lidského, kde člověku zvláštní milosti po
tí'ebí jest. Tyto jsou:
1. Křest při vkročení do živ'ota pozemského k nabytí
nadpřirozeného života duše.
2. —Biřmován£ v ča's dospívajícího

mládí, k posilnění

ve _víře.

3. Svátost oltářní ku posile duše.
\
4. Svátost pokání v době poklesnutí, k dosažení odpu
štění hříchů.
5. Svátost posledního pomazání v čas nebezpečenství ži
Votg ku posile a občerstvení v posledním boji.
6. Svěcení kněžstva, a

7. Stav

k dosaženípotřebných
milostí,když

někdo v tyto stavy vstupuje.
,
Z těchto svátostí k/řešt a pokání posvěcujici milost a
ospravedlnění řádně udělují , a protož slují svátosti mrt
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vých (duchovně); poněvadž ti, jenž ku přijímání těohto svá
tostí přistupují, nejsou, aniž musí býti v milosti Boží, kteráž
jest život duše; ostatní pak svátosti milost Boží v nás I'OZ
máhají , & slují proto svátosti živých, poněvadž přijímající je

v stavu milosti Boží

býti muší.

Z těch také svátostí jsou tři, ježto ostavují v duši zvláštní
nem—ušitelne'
znamení, t. dodávají přijímajícimu je jakési dů
stojnosti a vznešenosti, kteráž věčně zůstává buď k osla-voní
neb odsouzeni, tak že kdo je přijímá, na vždy se rozeznává
od každého je nepřijavšího, a protož nesluší jich více při
jimati než jednou; právě tak, jako kdo jednou pasován, více
mu nesluší se pasovati, an povždy rytířem jest. Tyto svá
tosti jsou: křest, biřmování a svěcení kněžstva.
Některé svátosti jsou pro všecky lidi, jakož křest., biřmo
vání, sv. oltářní, pokání a poslední pomazání; ostatni pak
jsou toliko pro ty, kteří buď v stav duchovní neb manželský
vstupují.

Rozdíl II.

0 mátodech zvlášt.
s. M. L 0 křiu svatém.

Křest svatý jest svátost, v která bývá člověk skrze vodu
a slovo Boží od hříchu prvotne'ho i od všelikých jiných skuteč
ných hříchů, jestli se jich před křtem dqmstíl, očištěn a v Kri
stu jako nové stvoření k žiwtu věčnému znovu zrozen a po—
svěcen.

Z toho jest patrno:
1. M i l 0,st , jaková se člověk; na křtu svatém uděluje,
totiž: znovuzrození v Krietu k životu věčněnm; t. přenešení
ze stavu onoho, v kterém se člověk rodí jakožto syn prvního
Adama, v stav milosti a vyvolení synů Božích skrze dru
hého Adama Ježíše Krista, Spasitele našeho. Ze jmena pak
působí křest sv.:
8) Odpdtční hříchu prvotného i všech jiných před křtem svatým zpá—
chaných hříchů, i Všech věčných i'časných trestů.

„Petr mz ): ním (Židům).- čim pokání, pokřtěnMjaia-hxždý : 040
„ve j.,.óm Ježíše A'J'íata „„ odpuštění hříchů ných“

Shut. ap. 2, se.
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„Podle pouhého milmrdaulvl ove'ho cpaseny mia učinil, ala—zeobmyt-l chm
„he'ho narození a obnovení Ducha ev.“ K Tit. 3, 6.

„Když se člověk dle tělo rodí, táhne hřích (dědičný od Adama), když
„vl'ak bývá duchem znovu mm,
doaahqje netoliko prvotnčho hříchu odpu—
„řtčnú ale také i :hdačriých“ Sv. Augustin.

„V novomených není ničeho,coby Bůh Weida , poněvadž nic ): za
„l—moenf
Je fundaci na oněch, kteří pohřbení
cpolu : Krůlem skrze

„ka

vanu.“

Sněm Trient. sez. 6, c. 4.

b) Dali naši se na křtu svatém Boíakd milost uděluje, kterouž bý—
vůne ospravedlnění1 syny Božími & dědici věčného spasení učinění.

„Takoví (totiž-Mihai,

„aau' jste, ale orper

modláři, zloději, iakanci) jete byli, alepomč

jete ve jmenu Pdfm našehoJežíle Krista a

„» Duchu Boha mnicha.“ I. ku Korint. 6, 11.

„Bůh ná: madonyMehr-ze
„oapraeedhuě'm', jeoucc milou“ jeho,
K Tit. 3, e. 7.

obrny“druhéhoMWÍ

abychom

byli dědicové podlé mdéje života.“

c) Ti, kdož křest svatý přijímají, vcházejí do církve a stávají se oudy
jejími., : bývaji tudiž oučsstni veškerých milosti a prostředků k spasení,
kterých poakytuje věřícím.
„Ti, kteříž“(ochotně)přijali řeějeho (ov. Petra), pokřtěni jean: a při
„pojilo se (k církvi) dal? v ten den okolo tří lidmi.“ Sknt. ep. 2, 41.

d) Další se naruňtd—M'mad

vtiskuje, t.

přijetím křtu sv. roze

znává. se duše od nekřtěných po všecky věky, a. tudíž netřeba níž lze
křtu sv. vícekráte než jednou platně bez mrtelnébo hříchu přijmonti.

Po:-nm 1. Z toho jde: 1. Že křest sv. jest nejprv:le

svátost: protože

člověk dříve pokřtěn býti musi, než kterou jinou svátost přijíti může.
2. _Že jest také mjpotřebněíčí svátost; protože bez křtu nelze komu,
ani dítěti, aby bylo řádně spaseno.
'
„Neuwerk—líu kdo z vody a : Dudm cv., namiíe ojíti do královnu!
„Božíhof' Jan. 3, 6.
Poznani. 8. Křest vody ustUpuje hře:: krve nemožnéžddoati; totiž/ti, kdož
pro viru Kristovu krev prolévsji, neb snažnč žádají, pokřtšnu býti,
ač nemaji k tomu přístupu, dosahuji těchže milosti, jakoby byli vodou

Mně pokřtěni.

2. Viditedlné

znameni sv. křtu jest: voda (pi-iro

zenň) a slovo Boží. Vodou zajisté dobře se vyznamenává
působeni křtu sv. 3 milost, jaká se tuto uděluje; neb jako
voda podlé přirození svého umývá škvrny těla, taktéž duše
bývá obmyta všech hříchů křtem. Slovo pak Boží jest ono,
v kterém sám Kristus Pán apoštolům křtiti rozkázal, totiž:

„Já tě křtím vejmenu the atd.
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3. Ustanovení křtu od Krista Pana.

Neb ačkoli

již Jan předchůdce Páně křtil, byltě křest jeho toliko příprava
na Vykupitele, vyznamenávajlcí čistotu a spravedlnost ducha,
nikoliv však milost Ducha sv. působící. Svatost křtu tedy od
Krista Pána samého jest ustanovena, když posllaje apoštoly
do světa, křtíti jim rozkázal.
„sz křtim vás vodou ku pokdní: um pak, kterýžpo nmě'přijde . . .
„bude vás křtili Duchem at:., a ohněm.“ Mat. 3, 11. „Jdmwe učte vratky
„národy, křtícc je ve jmenu Otce i SW i Ducha cv.“ "Met. 28, 19.
Paz—nam.1. Jelikož tato svatost jest nejpotřebnější, může 0 čas potřeby ka—

ždý křtfti; mimo to mají toliko biskupové & farm právo křtili, &jejich
pak povolením mohou i jiní kněží &jibnové křtíti.

Poznan. 2. Ještp se křest děje na způsob smlouvy, v kteréžto se dítko za
vazuje všemu věřiti, co Bůh zjevil, a dle viry této žití: berou se kmo
tmoe' co nědkooe' : rukojmí, že budou o to péči míti, aby, co zdi uli—
bqjí, dítko toto, když povyroste, samo vyplnilo. A protož mají kmo—
b—ovébýti dospěli a pravověřici, a jsou povinni, ty, kterým kmotry
byli, nemají—liIrodíčů, neb jsou-li rodičové nedbanliví , v křestnnakórn
náboženství dobře cvióřti.

K'mtan má : ohledu na' přilíalý křest svatý, s vděčností umbvaje
prokázaného mu dobrodiní na křtu sv., vromxí díky Bohu za to vzdám-ti,

Mdibnakřtnav.

dosmrti

sám Kato obnova:onavživotě svémvřmčnž

s. 65. 0 svátosti biřinuiní.

Sv. biřmování jest svátost, v které pokřtěný člověk skrze
křižmo a slovo Boží a vzkládání rukou biskupských od Ducha
svatého v milosti Boží bývá posilněn, aby vím svou stále oy
zndval a podlé ní ším byl.
Z toho viděti lze:

1. Milost, která se v této svátosti uděluje, a sice:
a) Pokřtě'ný člověk bývá od Ducha ev. posilněn, aby víru
svou stále vyznáVal, a podlé ni živ byl. Toho zajisté má.
potřebí, ješto jest svatou povinnosti jeho, aby viru svou skutky
a slov)' vyznává, což však plniti nesnadno, jelikož tu zhu—
sta mnobo překážek křesťana se namítá.
„Bůh jest, kterýž i mamma! nát,
„naše.“ IL ku Kor. 1, 21. 22.

a dal zóvdavck Dudm av. 13ardoe
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b) Rozmáhá se také v něm posvěcující milost Boží , po

něvadž kdo svaté biřmování přijímá,
býti musí.

v milosti Boží

c) Vtipkuje také sv. biřmování duši nezmšz'tedlné zna
mení; pročež nelze než jednou platně a bez hříchu biřmo

vánu

2. Viditedlné

znamení, skrze kteréž se milostDucha

sv. vyznamenavá a zároveň i uděluje, jest: a) vzkládám' ru
kon biskupských, čímž se trefně přijití milosti Ducha sv.
shůry a udělování ji vyznamenává; b) mazání sv. křižmem,
smřšeuinou to oleje olivového a balšámu vonného, což zna.
mené. posilu k boji proti zlému , též i ochranu od porušení
hřišného světa, kterouž Duch sv. v biřmování působí. c) Slovo
Boží, které biskup biřmujici řiká, jest: Znamenám tebe zna.
mením kříže a biřvnujítebe olejem spasení ve
Otce atd.
Z toho jest i patrno:

3. Ustanovení Pána Ježíše Krista.

Což patrno

odtud, že takovýmto způsobem již sv. apoštolové biřmovali,
jakož 11př. sv. Petr a Jan a sv. Pavel; čehož by nikdy ne
činili, aniž mohli činiti, kdyby to nebýlo od Krista Pána
ustanoveno.
„Unlyíevš'eapoštole',kteří! byli „ Jawalémč, že Samaří

slovo

„Boží (uvčříoši řÉlt'povi, hlásajícínm o království Božím, křtili se vejma-nu

„Ježíše Krista), padali km'm Petra a Jm; kteříž přikáže modlili se za
„ne, aby pv'ů'alíDuda: cv., nebojcúě byl ha žádného z nich Mel,
ale
„byli tolikoveij
Pána Ježíšepokřtěni. Tedy ukládali na ně ruce, a

„oni

Duda: ev.“ Slint.ap. 8, 14—17.

„I stalo se, že Pavel přišel do Efesu, a nalezl tu některé učedníky; i
„řekl kním: Zdali! uvěřívš'epřijali jste Ducha col? A ani řekli k němu:

„Ba, ani

neslyřelí, že Duch svatýjest. Onpak řekl: 7 kom tedy

,jdopokřtěm'? _Aom'řeŘli: Křtemerým...1pakřtčníjoou

ve

„jmenu Pána Ježíše. A kdyžPavel nančvzkládalruoe, přišel nauč
„Duchcv.,a ndmn'lí
a pmmkooaú“ Shut. ap. 19, 1—6.
Ustanovení této vaosti od Krista osvědčují také sv. otcové, jenž ji
nazývají: biřmováním, nakládáním rukou, pomazanim, kňžmem, tajem
stvím Ducha sv. „Svátost křižma, dl sv.Augustin, jest rovněž tak svatá
' jako křest.“ Též i : církevního dějepisu patrno, že již v nejstarší době
biskupové po církvi své cestovali, skládajíca na pokřtěná ruce a Ducha
sv. jim udělujíce.
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Poznam. Svátost tuto řádně

toliko biskupové,a sice dospělým &

vycvičeným ve víře; s jejich povolením zvláštním mohou i jiní kněží
biřmóvati. Svátosti této není k spasení nevyhnutedlně potřebí; však
ale hřečíl by, kdoby ji : netečnosti přijmouti opomenul.
Křesťan má : ohledu této wdtoatí: [říshxpuie !: ní, jen ve víře dosta
tečně vycvičen, v milosti Boží býti & k hodnému přijetí jí. modlitbou &
jinými dobrými skutky se pHprsvovnti; jako! i po sv. biřmování všeho
se vystříheti, coby jej ve víře a v křesťanském životě mohlo zvíklati, a
všeho se chopiti, co by ho v tom utvrdilo.
'
Penam. l 1:sv. biřmpvůní kmotrové se berou, aby těm, kteří se biřmují,
potomně v duchovním boji radou i skutkem nápomocni byli. Protož
třeba, aby byli prqvověřící již dospělí & bezouh0nných mravů.
s. 66. II]. 0 nejsvětějšíutkali

oltářní.

Svátost oltářní jest nejsvětější svátost: jest pravé tělo a
pravá krev Pána našeho Ježíše Krista v způsobách chleba

a vim
1. Kristus Pán ustanovil tuto svátost příposlední

večeří, když se svými učedníky beránka velikonočního jedl.
„A když oni več'eřeli,vzal Ježíš“ chléb, a doMečil

„dáool učedníkůmsvým ařeld:

(Bohu) &'Lámal, (:

Vezměteujede,- tolaťjuttě'lomá

Amco

„kalichdíkyčínil,adaljímřka:meetohov5ckní;nebtojutbwmd
„navéhozákmqkterdžzamkčoylítabudemoďpuúčním Apřz'
„quíh

To čřňtena moupornállaa“

2. Odtud jest i patrno , jaká milost

se v nejsvětější

svátosti oltářní člověku uděluje: jest to sám původce vší mi
losti a svatosti Kristus Ježíš, který tuto pod způsobami chleba
a vína celý s tělem i s'duší, jakož Bůh a člověk, s tělem i
krví svou v pravdě, skutečně & podstatně přítomen jest.
Tomu nasvědčují:
&) Slova jako, když tuto cod/ost znelíbil, v které netoliko své pravé
tao za. pokrm dm přislíbil, ale i Židy, kteří se z toho horšili, svntč
ubezpečil, že ben požívání těla a krve jeho spasení dojíti nemohou, Aniž
upustil od toho, ač i někteří učedlníci od něho odešli.
„Chlěb, který jd dám, těla mějut, (ie-!vydán) za život měla. Tedy
„hádali se Židé vespolek ř'kouee: Kterak nám může tento dáti ma „4

„k jedla“

Bola? řekljůn Ješa: AM,

amenpravím odm; Nebudete-li

„jistí těla člověka, a pfii jeho krev, nebudete míti !) sobě žíoota.

„mnozíz 115an
,;:lyíetí?

slz,/kuleto, řekli: Tvrdá

I řekl jim Ježíš:

Tedy

tato řeč, &'kdožji může

Ta-lí ods poker-tuje,

Což pak když tu?—ae

1—26

„Syna člověka, an vetupqie, kdďpme' byl?. . . Od toho čau mnozí
„: učedníků jeho oddlo' zpět, a již s ním nechodili. Tah; řekl Ježíš ke
„dvana'cta': Zdalíž chcete i vy odejítiř“ Jan 6, 62-70.
b) Slova Kristova, která mluvil, když tato nedbá Mamma:
jest tělo mé; to jest krev má“ atd.

0) Slava ov. Pavla, který v ten mal

„Totot

mluví:.

„Kalich požehnání, který! řekněme, zdali! není apolečemtvíkrve Krí

„etooyf a chléb, který lomem, zdali! není oučoatmtm' těla PM“
I. Kor. 10, 16.

„Kdokolijistí bude chlébtento, aneb pití kalich Páně M,
vinen
„budotě'lemakrvíPánč. Nebokdojíapijenebodnč, odommíaabčjťa
„pije, jelikož nemaje

Lč'laPáně.“ l. Kor. 11, 27. 29.

Č) Woobecná víra církve dodá, která povždy ze to měla, že Kristus
Pán v nejev. svátosti skutečně přítomen jest a vím tuto v mnohých ob
řadech jevila & zřejmě osvědčovnla.
„Bludařt' ee zdržují večeře Páně, protože a námi zářoveň za to nemají,

„že|:de

nalehofež'íchf-ůta
Loeame',
M20 naše

„hříchyhnwčeno bylo. (Sv. Ignac, učedník

„JakoKríotmalazealoooBož'íaeatalčknWtanutčbaknomnak
,;paaem' na se vzal, tak se stal pokrm tento skrze slova v modlilbě'jeho
„obtažené tělem a krví téhož děla—(ho IC,-im.“ (Sv. Justin. v 2. věku.)

„Zprwučlemmčmaoymóváz—řejmě'apmdč, ře vnejaoáčjčímd

„todiolldívdpopaněwd
MaaofnaPán nam

Jďšoopmoý

„Bůhačhpěkopraodu, okráočrdapodrtatnlpod způmbanúočdtčchto
,jest příhnm“

(Sněm 'hient. eee. XIII. e. 1.)

Ztoho
1. ŽeKrůhuJďGjed „M&M

&vknždéiv ténejmenší

čistec každé způsoby všechen : tělem i s krví příwnmn,ježto živé tělo
není bez krve & živá krev bez těle.
2. Že se Kristu v neim). 0944055kladli máme.
„Žádný nepollvej toho těla, leč by pro! ee klanů.“

Augustín.

3. Že Jam Kristu-a, dokud se tyqůeoby natníví, v nich vždy přílo
men octávó. Tady se i nejev. svátost chová v svatyní chrámu, s ni se
nemocným přísluhuje, & procesní neb slavné průvody konají, tém k poctě
věřícím ee vystavqje.

\2_ Viditedlná
chleba a vína—,t.

znameni

v této svátosti jsou způsoby

podobe. či tvar, chuť a. barva jejich &

vůbec, co v smysly padá, kteréž zůstávají, ena podstate jejich
se v podstatu těla a krve Ježíšovy měni. Těmito způsobami
chleba. a vína nejlépe se vyobrazpje duchovní i nebeská. krmě,
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kteráž se v nejsvětější svátosti oltářní duši uděluje, zároveň
pak dává se na srozuměnou: že, jakož člověk bez chleba a
pití býti nemůže, takéž duše k životu věčnému bez Krista.,
co pokrmu duchovního, ostati nemůže.

Kristus Pén jest v nejsvětější svátosti oltářní přítomen:
a) Aby se za nás Otci nebeskému obětoval, což se děje
při mši svaté.
b) Aby se duěem věřících za pokrm k životu věčnému
podával, což se stává v ev. přijímání.
s. 67. a) 0 mši svaté.

Mše svatá jeat nekrvavá oběťnovéhozákona, vždy trvající
památka krvavě oběti, kterou Ježíš Kristus 'na kříži dokonal.
MI. malá jeu: oběť, poněvadž se tato Kristu; Pán sám v xpůsobéch
chleba a vína Bohu Otci za nás obětuje. Jeut pak neb-vaná oběť,ježto

se tu žádná krev neprolívé, jako se to dělo na kříži. Nazývá upak
obětí novčho zákona, ento v novém zákoně vykonána. jegt & se rozeznává
od owd starozákonných, které sice lidu hříšnost jeho &.potřebu dekonalé'
oběti připomínaly, však ale hříchy jeho chladič nemohly; a. tudíž byly

toliko předobrazením oběti mše svaté. Jest i vždy trvající paráda: nc
kmaoé uběli, kterou Kristus Ježíš na kříži dokonal, poněvadž se tuto tLž
oběť kříže nekrvavým způsobem obnovuje, : eice abychom měli ustavič
nou pambtku krvavé oběti Krutov na kříži, & zásluh jejích účutni byli,

dle slov Pinč: „To čiňle na mou pum,“

& to sice až ke skoném'

světa, jak dí Bv. Pavel: „Kolíkrdtekoli budete jmí

chléb tento a kalich

píli, mrt Páně začatovatibudete,dokavadž nepřijde.“ (I- kuKor. 11,

Ježíš Kňetue ustanovil mši svatou při poslední večeři,

když Bohu Otci v způsoth

chleba a vína své tělo a krev

svou obětoval, & je v zevnitřních těch věci znameních dal
těm, kteréž byl tehdáž za kněze nového zákona ustanovil,

aby jich požívali; pak i jim a. jejich náměstkům velel, aby
tu oběťkonali, těmi slovy: „To čiňte na mou památ .“
(Sněm Trient. s. 22, c. I.)

Církev, poslušna toho rozkazu, konala

od počátku

a koně. až posud obět mše ev. proměňujíc chléb v tělo a víno
v krev Páně a obě' Bohu obětujíc a. věřícím ku přijímání
zdělují'c.
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„ Všichni také věřící byli pocpolu

lámaij

po domtch chléb.“

Slint. sp. 2, 44. 46. „Mdmeť oltář, : něhož' nemají moci jistí, Hořl—stánku
„slouží.“ !( Žid. 13, 10.

Podobně o tom svědčí sv. otcově s sněmy církevní, & prastaré boho
služebné obřady a modlitby církevní.

Při měi sv. obětuje se Ježíš Kristus neviditelně nebe
skěmu' Otci za. nás; viditelně pak kněz tu obět koně.
Kněz koně oběť měe svaté:
&) Na vyznání Božské nejvyšší vlády, a nejvyšší moci,
kterou Bůh nade věím stvořením má.

l)) Na poděkování Bohu za dosažená dobrodiní.
0) Za dosažení od Boha odpuštění hříchů.
d) Za vyprošení od Boha všech potřebných milosti.
Hmm
Ovoce mše svatá stěvsii se účastní všichni pravověříci (pro obco—
vání, kteréž mají vespolek), zvláštních pak ovoci dochheji: &) kněz,
jen! mši svatou slouži; b) ti, na které ji zvlášť slouží; c) všichni, kdo!

ji pobožně slyší, neb nemoboruce,slyšetiji vroucněW

Oběť mše maté se obětuje, &.můž se jedině Bohu oběto

vati; ke cti svatých se koná v ten smysl, že se'při ni koná.
památka jejich, na poděkování Bohu za dobrodiní, jimiž je
oslavil, k úctě svatých, též i k dosažení jejich přimluvy.
Obětuje se od kněze za živé i za mrtvé na způsob
přimluvy.

Věřícíchpovinnost jest,

možná, mši svatou celou

pozorně, uctivě a. pobožně slyšeli.
s. 68. 3) 81:16 přijímání.

Sv. přijímání

požívání těla a krve Kristovy co po—

krmu duše k životu věčnému.

Kristus Pán sám pokrm tento dušemi Židům přislíbil
a.jeho požívali všem přikázal.
„Prath

o pokrm, m (o ten,) kterýž hyne, ale HevýžMod

!: životu

\„vččvw'mg
jejž Syn člověka dd vám. Já! jsem ddd: m;, jenž jsem ancbc

Bude—líkdojůtizchlebatoho,
žíobudemočky:„hus, kw

„lýž'jdddm,tčloméjeot,

(iež'vyda'm)zažňwtwěta. . . .Amen, amen

„pravím odm: Nebudete-lijisti těla Syna člověka,a pití
„mítižt'oota o tobě.“ an 6,27. 61. 62. 54.

krve, nebudete
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Duševní pokrm tento zůstavil v skutku Kristus Pán
svým věrným, an
při poslední večeři své tělo a svou
krev v způsobach chleba a vína k požívání dal, a totéž
konati velel.
Kristus Pán ustanovil pokrm "tento duchovní ve dvou způ
sobách, totiž chleba a vína; poněvadž chtěl timto i krvavou
obět kříže dokonale představiti; protož i ti, kteří mši sv. ko
nají, až posud pod obojí způsobou přijímají.
Ješto ale Kristus'Pán strany způsobů nic zřejmého ne—
přikázal, on pak sám pod každou způsobou s tělem i s krví
celý přítomen se přijímá., bylo
záhy v církvi obyčejem,
pod jednou toliko způsobou přzjz'mati , až posléze církev při—
jímáni věřících pod jednou toliko způsobou, totiž chleba zá
konem ustanovila. Tím chce církev:

a) Krev Páně uchovati od zneuctění, ješto by se lehce
mohla vylití, aniž se dá tak lehce uchovati jako svatá hostie.
b) Zameziti, aby lidé sv. přijímání se neštítili, poně
vadž mnozí neradi by z též nádoby pili , neb vůbec vina
snésti nemohou.
c)
všechny
d)
způsobě

Zachovati jednotu u svatém přijímáni , kteréž má
křesťany sjednotiti v jednu čeleď Kristovu.
Skutkem ztvrditi článek víry, že Kristus v každé
celý a nerozdílný přítomen jest.

Kristus Pan se nám dává. v sv. přijímáni za pokrm:

1. Aby nám dal zřejmý. důkaz své mkončm'

lásky.

„Fm dnem clamým velikmzoádm, „zde Jao, že přišla hod:-aa, aby
„IelztohotouyčZakOtci: když'miloval má, kteřáž'bydína sveze, ada

„1:0ij

molooaL“Jan 13, l.

2. Aby se s námi duchovně spojil a v tomto spojeni nás
svych milosti účastny učinil.
„Kdojt' mé tělo opije mou krev, ve mnčpřeby'vdajd v něm. Jako
„mm poslal živý Otec, ajd živ jsem pro Otce: tak a'ten, kdojí m, živ
„bude pro mne.? Jan 6, 57. 58.

Svaté přijímiíni působí v nás všecky milosti, jichžto nám
třeba, jelikož pramena všech milosti přijímáme; zvláště pak:
a) Rozmnožzqíev nás posvěcující milost Boží.
9
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b) Jest prostředek, kterým býváme osvobozeni od vše—
dních hříchů a ochraněni' od hříchů emrtedlných; jelikož
hříšné žádostí v nás umrtvuje a posily nám k dobrému po
skytuje.

c) Jest závdavek budoucího našeho vzkříšení a vůbec
života věčného.
„Kdojf má tělo opije nwu krev, má život věčný, a já ho "Wm
„v den nejpoalednějět“ Jan 6, 55.

d) Jeet to znamení jednoty církve; totiž onoho těla, je
hožto on jest sam hlavou a my ůdové.

Abychomvšak účinkůtěchtoBv.

zakusili,-mu

síme hodně přijímati, a tudíž náležitě se k tomu připraviti.
Příprava, které jest k hodnému přijímání velebné svá—
tosti oltářní třeba, jest dvojí:
a) Příprava těla, která záleží v tom, bychom krom ne
bezpečné nemoci od půl noci nic nejedli ani uepili, jakož i
v slušném oděvu a velmi uctivě k stolu Páně přistoupili.
b) Příprava týkající se duše žádá., abychom čisté svě
domí a pobožné srdce měli.
M málem! míti, jest, nejméně beze všech těžkých hříchů býu'. Kdo
tedy eobě hříchu evědom jest, mů dříve pokání činiti, neb nema-li příle
žitosti se zpovídati, mě dokonalou lítost v srdci svém vzbudili.
Pobožioat erdce žádá: aby ti, kteří 1;sv. přijímáni přistupují:
!. Víru, nhdějí a látku vzbuzovoli, t. j. pevně věřili, že Kristus Půn
v nejevětějů svátosti přítomen jest; v jeho pomoc dauřali, že je k životu

věčnému h'miti bude, : jej vroucně milovali, ježto i on miluje je, a se
jim na pokrm duše podává—

2. Nejsvětější svátosti oltářní oe klančli, poněvadž v ní Ježíš Kristus
co Bůh a. člověk jest přítomen.
3. Smrt Ježťie Krůta ei vděčněpřipwmhali; jelikož světost tato na

památku její ustanovena jest..
4. Bohu ee kořili, :. jiné křesťanské skutky konali, zvláště skutky
lnky kbližnímu; jeětuoKristus Pán vtěto nejsvětější "Masti i nám nej
světější lásku svou prokazuje.

Při svatém přijímání máme, když se „Conjitem“ čili
obecná. zpověď říká, hříchů želeti; pak když se ev. hostie
ukazuje, pokorně se ekloniti & u skrouěenosti se bíti v prsy,
říkajíce s knězem: „Pane nejsem hoden“ atd.
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Po svatém přijímáni máme:
a) U hluboké pokloně Kristu děkovati, že k nám při
jíti ráčil.
b) Jemu se občtovati, ještoď' on v nejsvětější svátosti
zcela nám se obětoval.

c) Jeho prositi, aby stále v nás se svou milostí byl,
poněvadž bez milosti jeho nic spasitedlného činiti nemůžeme.
d) Víru, naději q lásku vzbwovati a dobrá předsevzetí
v sv. pokání učiněná obnovovati.
e) Jemu v důvěře všecky své potřeby těla i duše po
vědíti.
Poznan. Den svatého příjímání, jakožto den, kdež Kristus Pán v duši naší
vešel, máme zvláště nábožně ztxůviti, jakož: v modlitbě, navštěvování
chrámu, 1 čtení duchovních knih a konání dobrých skutků; a tudíž
máme se vystříhaň všelikých roztržitostí , hlučných radovánek neb ve
selí a rozkoší; jinak bychom byli velmi nevděčni ke Kristu Spasitelí
svému.
S. 69. IV. 0 stálosti svatého polili.

Svátost avate'hopokání jest svátost, v kteréž k tomu zří
zený kněz na místě Božím hříšníka hříchy po křtu svatém zpá
chamáodpouští, když pravě pokání činí.

1. Báře pak svátost pokání_ původ svůj od.samého Kri
sta Ježíše. Kristus Pán zajisté, pokud tělesně na světě pře
býval, kajícím hříchy odpouštěl, jakož : malomocnému (Mat.

Q.), Marii Magdaleně

?.), Zacheovi (Luk. 19.) atd.

Když pak dokonav vykoupení lidské, po svém vzkříšení apo
štolům se ukázal, vdechl na ně a dal jim moc , hříchy od
pouštěti , řka: „Přijměte Ducha svatého, kterýmž' odpustíte

hříchy, odpouštěj—íť
se jim, a

je udržíte, zadržám:

jsou.“ (Jan 20, 22, 23.) Tímto způsobem ustanovil svátost
pokání. Moc ta, kterouž byl apoštolům udělil, přešla na ná
městky jejich biskupy a skrze ně na jejich pomocníky kněží,
kteří musí k tomu od biskupa zvláštní dovolení a právo míti
t. náležitě zřízeni býti. Jelikož ale tito ne .svou mocí,
nýbrž mocí jim od Krista Pána propůjčenou hříchy odpou
štějí, jsou tedy na místě Božím.


9'
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ného.

2. Milost pak, které se dosahuje v svátosti pokání, jest:
a) Odpuštění hříchů a věčného trestu , ne však čas

„Paklí budeme vyznávali hříchy ové, věrný! jen Bůh a spravedlivý,
„aby nám odpustil hříchy mše a očiatil nd: od všelíké nepravostí.“ 1. Jan
1, 9. Viz též Jan 20, 22. 23.

b) Ospravedlňující milost Boží, kteroužto byl hříšník
hříchem ztratil & kteréž zde Opět nabývá; jakož i zvláštní
skutečnou milost, aby v dobrém setrval.
„Bude radoct před unjely Bažina nad Mm

hříčnfkempokání činí

„cínL“ Luk. 15, 10.

c) Poqu'né svědomí, poněvadž hříšník očistěn & ospra
vedlněn, nemusí se více báti hněvu a trestu Božího.

3. Viditedlné

znamení,

kterým se hříšníka milost

tato uděluje, jest: rozhřešení, totiž slova kněze: „Jef tě roz

hřešují od hříchů tvých ve

Otceí Syna :: Ducha sva

Milo,-“ při čemž kajicm'ka žehná znamením svatého kříže.
Toto rozhřešení však uděluje se jenom těm, kteří vyplní vý
minku, pod kterou se hříchové odpouští. Výminka tato jest

pravě pokání.
Pravé pokání činiti, jest: zase se obrátiti ]: Bohu, od kte
„ehó jsme se hříchem odvrátili.

„Obraťte
ceW
nea uzdravím
odvrácení
cafe.“Jer.3,22.
Čeho ale třeba k pravému pokání, učil sám Pan Ježíš
v podobenství o marnotratnérn synu. (Luk. 15, ll'-—23.)
Dle toho jest ku pokání patem částek třeba. Jsou pak:
]. Zpytovaní svědomí.
2. Žel a lítost.
3. Pravý úmysl neb pravá vůle.
4. Zpověď.
5. Dostiuěinění.
s. 70. I) Zpylowálí uvědomí.

Svědomí zpytovati jest přmnýšleti, jak a čím jsme od po
slední zpovědí, neb od té doby, když jeme počali hříchypozná
vatí, zhřešili.
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Při zpytování svědomí máme:
1. Nejprvě Ducha svatého vzývatí, aby nás osvítil a dal
nám poznati, jak a čím jsme hře'sili, ješto lehce na hříchy
své zapomínáme &nezí'ízená. láska k sobě samým nás zaslepuje.
„Ty osvěcuješ' svíci mou Hospodim:
Žalm 17, 29.

Bože můj, owčl tenmoati mě!“

2. Pak se máme sami rozponwnoutí:
a) Jednali-li jsme proti desateru Božích přikázaní, nebo
proti pěti přikázaním církevním, při tom, jsme-li svými neb
cizími hříchy vinni.
b) Obmeěkali-li jsme skutků milosrdných bližnímu pro

kazovati,neb jinak, jsouce povinni,dobře
c) Plnili-li jsme povinnosti stavu svého čili nic.
Na ten konec mámo si jednotlivá Zříkázaní Boží a cír
kevní, jakož i rozličné druhy hříchů pilně pi'ipomcnouti. Při
tom máme se také rozpomenouti, hřešili-li jsme: a) myšlením,
majíce dobrovolné zalíbení v hříšných myšlenkách; b) žádostmi,
svolivše v ně, byť se bylo i skutku nestalo; _c) řečí, zlé a po
horšlivé řeči .vedouce, neb jich se zalíbením poslouchajíce;
d) skutky, neb Opomevmtímdobrého, co jsme povini konati. Při
čemž třeba rozpomenouti se na rozdíl a na počet těžkých
hříchů, i na : případnosti, které hřích znamenitě zveličují,
neb proměňují; konečně sluší také uvážiti &pozorovati, který

jest ten hřích, jemužto nejvíce jsme oddáni & který tudíž se
stal naším hlavním hříchem.
Při tom pak se máme varovati: abychom dílo to zběžně
a povrchně nekonali , svých oblíbených chyb sobě netajili,
aniž dle soudu lidského všecko za nepatrně měli, aniž byli
příliš úzkostlivi.
Poznam. Zpytovlmí svědomí se velmi usnadňuje každodenním konáním :;
častou zpovědí.

;. 71. 2) Žel : mm

Lítost jest ošklivost hříchu nade všecko zlé, a vnitřní bo
lest_z uražen! Boha.

Lítost má býti:
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l. Vnitřní, mame netoliko ústy , ale i srdcem litovati,
t. j. vnitř v srdci lítost cítjti, a srdečně sobě přáti, abychom
Boha nikdy neurazili.
„OběťBohu přfjmná

„ným, Bože, mmm“

duch zkormoucený: crdaem akronč'mjm a pako-r

Žalm 50, 19.

2. Nadpřirozená, t. j. mame skrze milost Ducha sva
tého z nadpřirozených příčin hříchu litovati; totiž z lásky
k Bohu (dokonalá) , neb z ohavnosti a záhubnOsti hříchu
k lítosti býti pohnutí (nedokonalá. lítost).
„Nebosám.-ak, ul,-rum

: Boha, půmbf atáldpokání k-opaomí; ale

„zármutek měla zpdmbuje cm:-t.“ H. Kor. 7, 10.

Přirozená lítost, kdežto člověk z přirozených příčin pro
časné následky zlé hříchů lituje, nepostačuje k dosažení od
puštění; poněvadž nevede k obracení a napravení mysli.

„Imodlílactenmfledzdnťk
(Antiochem)
Pánu, od MMM
„mila—„davali“ Makabi

3. Nade všecko, t. j. máme více litovati, že jsme Boha
urazili, než abychom byli všecko na světě ztratili; poněvadž
hřích jest největší zlé.
4: Obecná, t. j. máme všech hříchů litovati, žádného ne
vyjímajíce, ješte každým hříchem Boha urážíme.
Abychom takto dokonale hříchů litovali, máme:
l. Boha k tomu za milost prositj, peněvadž k dokonalé
lítosti milosti Boží jest potřebí.
2. Dobře uvážiti, koho jsme urazili.
3. Ohavnost a zhoubnost hříchu živě sobě představiti.
4. Často se cvičiti v želení hříchů. Velmi prospívá
hned po každém zpachaném hříchu neb každého dne hříchů
dokonale želeti, zvlášť než jdeme spat.
Panam— Dokonalá lítost působí odpuštění hříchů včem těm, kteříž ne
maji komu, neb se nemohou :povídati, opravdu však míní , kdy budou
moci nejdříve se zpovídati.
S. 72. 3) Pravý imysl čilí pravá vůle.

Pravý úmysl jest upřímná a pravá vůle, života erného
polepšil—ia nikdy více nehfešiti.
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Pravý úmysl jest nerozlučitedlně spojen s pravou lístosti,
tak, že kdoby ho neměl, opravdu by hříchů nelitoval, anižby
odpuštění dosáhl.
„Když'by se odvrátil bezbožný od babžnosti ové, kteraušzšdchal, očím?
„by soud a opravedlnoat: ten! duň' tvou obíhat“ Ezech. 18, 27.

Kdo má pravý ůmysl , musi míti pravou vůli, zvláště:
1. Že se chce varovatí hříchů ; všech blízkých příleži
tostí k hříchu, t. j. takových mist, osob, společností a zaměst

nání, v kterých člověklehce k hříchusveden býva,
by opět hřešil.
„Kdo! maluje nebezpečemtví, zahyne v něm.“ Sir. a, 27.

2. Že chce vši náklonnosti 'k hříchu odpírati a všech
k zachování milosti potřebných příležitostí užívati.
&) Náklohnoni k hříchu se musí odpírati, neb z m povstávají hříchové.
„Žddoot když počne, porodí hřích.“ Jak. 1, 15.

b) Bmtředky k zodwvánťnúlostijsou: Modlitba, pamva

na pří—

tomnost Boží a. na věčnost, : pilnost u vykonávání povinností.

3. Že vrátí cizí statek, že napraví, kde koho hříchem
pohoršil, a komu'na cti, na statku, neb jinák ublížil; poně
vadž, pokud toho neučení, v hříchu trvá, aniž ho má v oškli
vosti.
„Zadna

řekl ku Pánu: Ai pobm'm'statku mého, Pane, dávám chu

„ďýng a oklamal—Zijsem v čem koho, navracujz' čtoemdaobně.“ Luk. 19, 8.

4. Že odpustí ze srdce všem nepřátelům a škůdcům;
poněvadž by jinák Bůh i jemu neodpustil.
„Odpad nám noře víny, jako! i my odponltfmanaším Mm“
Mat. 6.

5. Že bedlivě vykoná všecky pwiníwatz' stavu sve'ho, jeli
kož, kdo těchto zanedbává., opět do předešlých hříchů lehce
klesá.
s. 73. |) zpověl.

Zpověď jest skroušené vyznání, v kterém na sebe hříšník
před knězem k slyšení zpovědi náležitě zřímzým ze svých. zpá—
chaných hříchů Gedawtlivých) žaluje, na ten konec, aby od něho

rozhřešení dosáhl.

_
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Z toho patrno:
]. Žc vyznání hříchů při zpovědi musí býti skroušené,
t. takové, v kterémž se jeví lítost & kajicnost srdce, tedy
ne pouhé odříkání hříchů.
2. Že vyznání toto se díti musí před knězem, a to sice

k slyšení zpovědi náležitě zřízeným, t. takovým, který
zvláště oprávněn jest od biskupa k slyšení zpovědí; jinak ne
může tento bez hříchu zpovídatí.
3. Že při zpovědí se vyznati musi hříšník z jedmllz'vých
hříchů zpáchaných zvláště, ne tedy vůbec , že před Bohem
zhřešil.

Hříšnik, který odpuštění hříchů dosáhnouti
chce, musí se (leč v pádu nemožnosti) zjednotli—

vých zpáchaných hříchů zpovídati; poněvadž to
tak Kristus Pán ustanovil; cožvysvítá:
a) Z vlastních slov jeho a z piana svatého.
„Komu odpa-díle hříchy, budou mu Mišny,
komuje adr-Hle, budou
„mu zadrž'óny.“ Jan 20, 22. 23. Bez zpovědi však by nemohl kněz roz
eouditi, kdo rozhřešení hoden jest, jakož by nebyl s to, aby mu dal pO
třebnň ponaučení a přiměřené prostředky k upravení, :. jemu uložil do—
statečné udostnčínění.

„Mnozí
z om

Mzda" (k se.PavluoEfuu) ijfce

„pmmqjlce skutky né.“

a vy—

Slint. ap. 19, 18.

b) Z oustm'lwpodání
„Žádnýmaz—Ma.

od prvních časů církve.
býziodhmu, lečby hříchu-vého
ne

„ mal.“ (Ambrož)
„Není! žádný: V tídwoh' před Bohem činímpokání: Bůh, Hed mne

„má,oQooecvmddděie.

Také-ližnadannoecřekb: Co ron—dieta
na

„zemi, bude modzáno na nebi? Nadarmo by se cirkvi udělila moc klíčů?

Putnam Že pak v 12. století ustanoveno jest, aby každý nejméně jednou
za rok svému nařísenémn knězi se zpovídal, tím zpověď nebyla M\a—
novenn, toliko určen čas, kdy věřící se zpovídati mají, ento mnozí
: chladnoati zpověď zanedbůvnlí.

c) Konečně i ze spustitelných účinků , kteréž

vyznání

hříchů působí; jelikož vede 'hříšníka k spasitelnému poznání
sebe & skroušení ducha, brání mu do hříchu opět klesati , a
ulehčuje tíži srdce jeho.
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Zpověď má bytí:
1. Celá & upří ná, t. hříšník má se Zpovídati netoliko
ze všech hříchů, tak jak se po pilném zpytování svědomí
vinen uznává, nic se nevymlouv 'e, aniž co zmenšuje neb
omlouvaje; ale má. také počet tak ch hříchů & okolností
času,
dlouho v hříchu trval, místa, kde, a osoby, s kte
rou hí—eěil,vyznati; při čemž má pozorovati, aby žádnou
osobu ze jména nejmenoval, a nic zbytečného nevypravoval.
Pomam. Který hříšník u bázně neb etydlivosti, neb že svědomí zběžně
zpytoval, těžký hřích v zpovědí zamlčí, téhož zpověď netoliko jest
neplatnL, ale takový hříšník ee dopouští nového těžkého břichu, kterým
svátost svatého pokání zlehčuje. On musí tuto zpověď, jakož i jiné zpo
vědí, vkterých ten hřích tajil, opakovatzí1ježto jsou neplatné. Kdo však
nějaký hřích ač bezděky zapomenul, poeučí, když se naň rozpomene,
aby jej knězi při nejblížší zpovědi pověděl.

2. Zřetelná, t. hříšník má každý hřích ze jmena. udati
& tak mluviti, aby zpověde
mohl všemu dobře rozumětí &
to náležitě posouditi; ovšem tak, aby ho jen zpovědlník sly—
šel, ne pak, kteří okolo něho stojí.
3. Počestná, t. má se varovati při tom všeho, co by
neslušné, hrubé a surové bylo, a. čím by mohl bližnímu na
cti UškOditi.
Poznam. Obeaíá čili generál/nf zpověď jest vyznání hříchů způchených ce
lého života neb znamenité části jeho. Jest užitečná včem, zvláště těm,
kteří nějakou novou dráhu života. nastupují; nevyhnutelně pak potřebná
jest těm, kteří předešlé zpovědi neplatné konali.
s. 74. 5) Dali-činění.

Dostiučině'ním mím' se skutkmze', které kněz hříšníka I: po

kám' za hříchy, z nichž se zpovídal, ukládá, aby dle možnosti
napravil křívdu Bohu učiněnou a č'kodu bližnímu zpáchaku.
]. Aby hříšník Bohu učí-halou křivdu napravil, ,ukládají
se mu kající skutkové, kteH dle povahy své proti třem panu
jícím žádostem čelí: modlíti se, postih“ se a almužnu dávati;
jakož i jiní kající skutkové, podlé velkosti a povahy hříchů.
Ačkoliv Kristus Pán sám za nás smrtí svou dostatečně
zadost učinil, „jsa obětí za hříchy všeho světa“: předc však

jsou
hříšníci

Bohu

138
a) Aby dostiučinění Kristova hodni a oučastni byli.
b) Aby tím spíše dosáhli odpuštění i časných trestů,
sami sebe trestajíce, a aby potomně tím pilněji hříchů se
varovali.

Uložené pokání máme vykonati:
a) S polem-luhuerdcem, totiž máme uznati, že jsme to a
mnohem více zasloužili.

b) Věmě', totiž v ten čas a tímž způsobem, tak

uložilo.

se

0) Bez odkladu, co možná. nejdříve, ješte odkládáním se
na ně zapomíná & pak se dokonce opomíná..
szbuuní.
Mimo pokání od zpovědlníkn uložené mát hříšník také dobro
volnými skutky kejícími & trpělivým máčením protivenství života epra
vedlnoeti Božské dostiučiniti.

2. Aby hříšník také bližnímu svém dosti učinil: má.
škodu, kterou mu buď na. těle neb na duši, na jeho cti, jmění

neb statku byl učinil, nahraditi,

uloženo.

mu to od zpovédlníka.

Pomam. Po zpovědi má kající především o to dbátí, aby do předešlých
hříchů opět nepadl, což zajisté činí stav duše jeho horší & nebespeč—

nější. (Luk. u, %.)
Na ten cíl &konec\má: 1) věrně plniti, co mu zpovědlník poradil
& přikázal; 2) hříšných příležitostí se varovati; 8) rud srdcem & myslí
svou pilně bdíti; 4) často se modliti & svátosti přijímač; 6) často roz—
jímnti poelední věci člověka.
s. 75. 0 olpnloíoh.

Odpadkové jsou odpuštění čamých trestů , kteréž bychom
po odpuštění viny hříchů, buď v pozemském životě neb po smrti

» očistcitmě'ti měli a k

chlazenídruhdy cirku. sama

křižníky brumla.

Odpustkové jsou dvojí:
ve) Plnomocní, t. odpuštění všech časných trestů, které
hříšník zasloužil.
b) Neplnomocm',t. odpuštění toliko části těchto trestů,
n. p. 40 dní, t. j. odpuštění tolik časných trestů, jakoby mu
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odpuštěno bylo, kdyby dle staré kázně církevní po 40 dní
pokání konal.
K dosažení odpustků se žádá.:
a) Abychom byli v stavu milosti Boží.
b) Bychom předepsané výmink'y vyplnili.

Anto církev odpustky uděluje, neosvoboije nás zúplna
od povinovaného Zadostučinění, abrž chce toliko:
a) Ducha pokání v nás vzbudili , a odměniti horlivost,
s kterou skutky pokání vykonáváme.
b) Ku pomooipřispěli naší slabosti a nedostatečnosti, ježto
nam někdy překáží, že Bohu tak zadost nečiníme, jak by
chom měli.

Katoličti křesťané mají věřiti o odpustcích:
a) Že .pravá církev dosáhla od Krista Ježíše moci od
pustků udělovali. A to dle slov Kristových: „Cožkoliv roz
vážete na zemi, bude i rozvázáno na nebi“ (Mat. 18, 18.); čímž
jí moc udělenaest vše ustanoviti, coby k prospěchu věřících če—
lilo, kteréžto moci již sv. apoštolé a jejich nástupcové od po
čátku církve užívali. N. p. sv.'Pavel. 1. Kor. 5. a 2. Kor. 2.
'b) Že nám nemálo prospěje, abychom od církve udělené
odpustky získali. Poněvadž tímto netoliko odpuštění časných
trestů dosahujeme, ale i býváme ke kajicnosti a k přijímání
svátostí pokání a oltářní, jakož i k horlivosti v konání do
brý ch skutků mocně povzbuzováni.
s. 76. V. Svámí pilotního pomazání.

Sv. posledního pomazání jest svátost , v které nemocný
skrze ponmání sv. olejem a skrze nařízenou modlitbu kněžskou

MastiBožíkuproq>ěchu
duše,a
1. Ustanovení

i těla

této svátostijest patrno.

a) Ze slov sv. Jakuba 14. 15.): „Stával-li kdo z vás, wve
„diž kněží církve, a nechť se modlí nad ním, mažícejej olejem,

„ve
„číť

Páně: a modlitbavíry uzdraví nemeckéhoa poleh
Pán: a jestliže jest v hříšíckLbudoumu odpuštěny.“
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Dojista sv. apoštol by takto nemohl přikazovati, aniž by
mohl mazání

se sv. olejem & modlitbě

takové účinky při—

čítati, kdyby Kristus Pán sam poslední pomazání byl ne
ustanovil.
b) Z ustavične'hopodání oustního, dle kteréhož sv. otcově
poslední pomazání mezi svatosti čítají, jakž i sněm Trientský
dokládá.: „Di-li kdo, že sv. pomazání není svátost, od Krista,
Pána našeho, ustanovená , budiž z církve vyhostěn“ (Sez._14.
can. l.)

2. Ze slov sv. Jakuba jest i viděti: viditedlné

zna

meni svátosti této, totiž: modlitba kněze a mazání sv. olejem,
což se děje na očích, chřípích, rukou a nohou, při čemž kněz
dí: „Skrze toto svaté pomazání a neskonalé mílom'denstm'od
„pustiž tobě Pán, čímž/colijsi se prohřešil, zrakem, sluchem,
„čichem“ atd.

3. Podobně i vysvítá milost,

kteráž se v této svátosti

uděluje, a sice:
a) Milost ku prospěchu duše:
a) Wan!
poco!ij nálootiBoží,ještojiž ,musív stavumilosti
býti, kdož tuto svatost přijímá.

bb) OW

ol'ednírh,i těchtakých ma,

. kterýchse nemocný,

ačkoliv se přičinil, spovídati zapomněl neb nemohl, též i odpuštění ostatků
hříchů. , cetlíž'ejest v hřďích, budou mu odpuštčnyf'
cc) Pomoc proti příliš velikému atv-acha smrti, která se blíží, a soudu,
který nastane, jakož iposiln v pokušení a v posledním boji. „Polehčlť
„jemu Pan.“

b) Milost k prospěchu těla, t. polehčení v bolesti, ba i
častěji tělesné zdravi, když to duši k spasení prospívá.
„Modlitba víry uzdraví natom—! ."

Nemocný se má k poslednímu, pomazání přípravy:“ , a

sice má:

a) Zprvu svátost pokání a oltářní přijmouti, neb jestli
se mu zpovídati nelze, dokonale hříchů svých želeti.
b) V živé víře a pravé důvěře v Boha zcela se do vůle
Boží odevzdati.
Hmm
Z toho patrno, že se má tato svůost přijímati, pokud člověk při
vědomí a rozumu jest.
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Zpozdílé jest to & hříšné, touto svátostí z bázně smrti odkládati neb
jí opomínnti; jelikož slouží také ku prospěchu těla s. zhusta k poleh
čení s. uzdravení nemocného; je—liale nemoc k smrti, napomáhá k šťastné
& utěšené smrti, což sobě každý přáti musí. Velice se prohřešuií také
ti domácí, jenž epomínají těžce nemocného v čas dáti zaOpatřiti.
s. 77. Vl. Sválosl svěcení kněíslvn.

Sv. svátost svěcení kněžstvo vůbec jest svátost, kte-rou se
těm, jenž se službě církevní oddávají, skrze vzkla'dání rukou
a modlitbu biskupa duchovní moc a zvláštní milost uděluje, aby

církevní úřady ke cti Boží a ]: spasení duší náležitě a
svaté vykonávali.

l. Viditedlné

znameni

této svátosti jes_tvgkládání

rukou a modlitba biskupa.
„Napomlndm tě, aby jsi zase vzbudil milou Boží, kteráž.jest v tobě
„skrze vzlcládání mkou mých“ II. k Tim. l, 6.
„Tedy panice a madla-e se, a vzkládajíee na ně ruce (M_Šavla a Bar

„nabdle)Wutílí

je.“ Skut. np..13, 3.

2. Odtud jest i zřejmé ustanoveni
svátosti této od
Krista Pána; ješte by apoštolé bez zřejmé vůle a ustanovení

Páně nikdy tuto svátost neudělovali,

to ústní podání

ztvrzuje.
„Obě“(křw i duševníMiva)

svátostí, o čemžnížddnýnapady

„buje.“ Aug.

„Dt-li kde, že wčocní Wm

není opravdu o !: akutku svátost od

„Pána internovaná: budiž : církve vyhaslěm“

(Sněm Trient. nez. 23,

can. B.)

3. Milost, která se v svátosti této uděluje, jest:
a) Udělení duchovní moci k vykonávání jistých úřadů
církevních, kteráž dle řádu, na který se s_věti,jest rozdílná.
Ti, kdož zs biskupy svěcení bývají, obdržuji veškeru moc, kteréž
udělil Pán Ježiš apoštolům; jsouce ustanoveni, aby zpravovali církev Boží.
Ostatní pak služebníci církve jsou jejich pomocníci &jsou toliko ve jménu
biskupův věřícím představeni. Jmenovitě těm, jenž se na kněžství světí,
uděluje se moc nad pravým nducbovnlm tělem Ježíše Krista. Aby však
služebník církve úřad svůj vykonával, třebat k tomu ještě zvláštního se
slám' od náležitého vrchního pastýře.

b) Rozmnoženi'posvěcující milosti, jakož i milost zvláštní
k náležitému & svatému vykonávání kněžského úřadu.
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Pomam. Aby se věřícím dobrých duchovních pastýřů dost-slo, mají za to
Boba vroucně prositf, však i láskou & oddanosti !: církvi a vážností
k duchovnímu stavu tě milosti hodni se státi.

s. 78. VII. Stálost stavu manželského.

Sv. svátost stavu manželského jesi nerozvížitedlný svazek,
kurým se dvě svobodné křesťanské osoby, muž a žena, řádně
s sebou oddávají ; k čemuž jim Bůh v té sv. svátosti milosti
uděluje, aby v svém manželském stavu až do smrti bohabojně
setrvali a dítky své křesťansky vychovávali.

Stav manželský jest

v ráji od Boha ustanoven; Kri—

stus pak ho svou milostí posvětil a za svátost povýšil.
„Řekl Hospodin Bůh: Není dobn' slovesu, býti samatnému: „mw
„mu pomoc podobnou jemu. I vzdělal Hoamdín Bůh : žebm, kteréž vyňal
„: Adama, ženu, a Iň—ivedl
ji !: Adami.“
I. Mojžíš 2, 183 22.
„quemawí toto (nwaždství) velikéjest, ale já pravím vám v Kristu a
„v církvi.“ K Efes. 6, 32.

„Di-li kdo, že manželstvínení o.pravdč a. „ .kuucujedna : .W
„máma, od Krůta Pána utlumena, budiž : církve(';/W.“
(Sněm
Trient. nez. 24, can. l.)

Svátoststavn manželskéhojest:

a) nerme

svazek;poněvadžza živobytídruhéstránkynemůže

žádná strůnkq v nově manželství vstoupili, jak toho pravě láska, na které
manželství spočívá, a blaho manželské samo žádá, coži Kristus Pán
sám ustanovil. '

„Alahojišnejowdoa,ale(tabnčř)jednotě'lo
„Bůh qm'il, člověk nerozluční!

„Každý, kdoMu
„pojímá Měnou

Aprolož'ooi'

Mat. 19, 6.

manldlm svou,a jinou pajim, cizoloří
: a kdo

od muže,cizoložt'f' Luk. 16, 18.

b) :mad: mezi dvěma mbodnýwm osobama a to křesťanským; poně
vadž jinak mezi nimi pravého obcování a lásky, na které co základě
manželství spočívá, obstáli nemůže.
„Synové svatých jcme a můžeme se tak spojili, jako pohmw', ježto

„»ij

Boha.“ Tob.8, 6.

Poznam. Ačkoliv církev katolické. smíšená manželství t. j. mezi katolíky
a nckatolíky připouští, přede ale neschvaluje jich, poněvadž při tako—
výchto manželstvích schází hlavni věc: obecenství víry, jakož i katolické
vychování dítok se dobře nedaří & katolická stránka snadno v chlad
nost & netečnosť k náboženství neb dokonce i k odpadnutí od pravého
náboženství svedena, ba i—odnekatolické opuštěna býti může, ktoru.
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ovšem znovu v stav manželský vstoupiti může, což ale katolíka není
dovoleno.

Svátost stavu manželského působí:
]. Rozmnošem' posvěcující milosti Boží ; ješto ti, kteří se

oddávají, v stavu milosti Boží býti musejí.
2. Zvláštní milost, aby v svém manželském stavu, jak
sobě slíbili, v lásce a věrnosti až do smrti bohabojně setr
vali; sobě vespolek pomáhali a dítky své křestansky vycho
vávali.
„Jako církev jmdddno jest Kristu , tak ženy mužům ovým (podddny
„bude) ve olem- Muží milujte manželky své, jakož i Krůta: miloval
„drkea, a vydal aebe samého za ni.“ K Efes. 5, 24. 25.

Pro vznešený účel manželství a pro milost, kteráž se
v svátosti této manželům uděluje, jmenuje sv. apoštol Pavel
tu sv. svátost „velikým tajemstvím v Kristu a církvi jako",
ač pro zvláštní osoby stav svobodný jest dokonalejší.
„Tbjematvl toto velikéjest; ale já pravím vám v Krůta a v církvi.“
K Efoa. 5, 32.

„Pram'mmagnum.-

dobre'jeatjimsůatatí
tak,jakoijá. . ..

„Chci! pak, abyste vy bezpašování byli. To pak k vašemu užitku pravím, m
„abych na od: 081"leWM, ale k tomu radím, cožpoč'ubzéhojeot a co by
„dalo svobodu, bez překážky Pánu audia.“
[. lm Kor. 7, a. 32. 38.

B) o modlitbě.
s. 79. l) 0 modlitbě vůbec.

Modlitba jest pozdvižení mysli k Bohu, na ten cíl , aby
chom Boha, nejvyššího Pána, ctili, jemu za dobré, kterého
jsme nabyli, děkovali, i za to, čeho by nám třeba bylo,
prosili.
Máme se modliti; poněvadž:
1. Jsme povini Boha jakožto Mce
svého a nejvyš
šího Pána nebe i země ctíti a chváliti, jemu za nesčíslná do
brodiní, kteráž nám prokazuje, děkovati, a jej prositi, ješto
cele a ve všem od něho závisíme.
.
„Chvála
vypravovali
budouústa má, a dobmřeč
ořelíkď
„zězojw-emwazamjehomony,imvayoěmu
Žalm144,21.
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„Ze všeho díky čiňte; nebo to! jest vůle Boží v Kristu. Ježíši o všech
„vás.“ 1. Thea. 6, 18.

„Ib-asto, a bude vám dáno; hledejte a naleznete; tlucte a bude vám
„otevřlnof' Luk. 11, 9.

2. Kristus Pán to sám zrejmě rozkázal a příkladem svým
žtvrdil , v čemž ho následovali také apoštolé & svatí vůbec.
„Bez přestan se madlem“ I. !: Tess. 5, 17.
„Potřebt'jest ddycky se modlili a mwtdvatiJ' Luk. 18, 1.
„I stalo se, že (Pán Ježíš) vyšel na horu k modlení, a přes noc trval
„na modlitbě Boží.“ Luk. 6, 12.

3. Modlitba přináší mnohý užitek: jelikož modlitbou ve
ctnosti se cvičímea ji v sobě rozmnožujeme; modlitbou podpory
k dobrému, posily proti pokušení, útěchy v zármutku a vů—
bec pomoci v obecných i zvláštních, ve svých i bližního po—
třebách od Boha nabýváme.
„Modlete se, abyste nevešli v pokušean
Luk. 22, 40.
„Je-lí kdo z vás !) zámwtku, modlíž se.“ Jak. 5, 13.

„Tehdy mývalí bude; a Hamas: walyěí w: volali 5M.:

řeknd:

„Ai tu! jsem“ Isai. 58, 9.
„wa,
a vezmete,aby 'adoat vak dokum.“ byla.“ Jan 16, 24.

PWM.

An Bůh chce, bychom jej za to, čeho nim potřebí jest, prosili,

nemíní, bychom mu tím potřeby svě teprv zjevné činili, abrž bychom
svou závislost od něho uznali a na. jevo pronášeli, jakož i darů jeho
sobě tím více vážili.

Aby modlitba naše byla pravá., musí býti:

l. Nábožné; t. máme se modliti netoliko ústy, ale i
srdcem, tudíž třeba, abychom všeliké roztržitosti všemožně
se vystí'ihali, sbirajíce mysl svou a živě !( mysli sobě přivo
zujice přítomnost Boží.
„Lid tento úcty mne ctí, ale srdcejejídz dalekoth

ode mne.“ Mat.. 16, 8.

„Před mdlítboupřipmv dušiwou a mbuďjakoaoučk, klerýžpokodí
„Boha“

Bir. 8, 23.

2. Pokorná; t. modllce se, máme sobě býti svědomí
své nehodnosti a hřišnosti před Bohem, a mocně to v srdci
cititi.
„Modlitba hořícího se oblaky pronikne“

Sir. 38, 21.

„BM ocpyšnýmzmiňuje, ale poth

dává tvou milana“ Jak. 4, 6.

Viz podobenství o fsriseovi & colném.

Luk. 18, 9—14.
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3. Důvěrná; t. j. mame doufanlivě od Boha očekávati,
že prosby naše vyslyší, ač nepomáhá-li to k našemu dobrému.
„Žádqjž' pak (kdo oc male . dává-nutí, m'a nepochybuje; nebo kdo!

„pochqu

podobenjat vlnám mořckým,které! oc větremženoua M.

„At se tedy nedomnívd človůc ten, aby co na:“ mě? od Pána.“ Jak. 1, 6. 7.

4. Konami & odevzdaností' ďó- vůle Boží, t.

mĚme to

Bohu zůstati, zdaliž naši prosbu vyslyší čili nic; jelikož on
nejlépe ví, co nám prospívá.
„Otče chcel-li, převzatkalich tento ode m;

„ted M“

ale vlak nc má vůle. ale

Luk. 29, 42.

5. Konami ve jmenu Ježíše Krůta, t. j. v důvěře v jeho
neekončené zásluhy.

„Aman,
ampmvfmedm:

„dál vám.“ Ju; 16, 23.

6. Uctavičnó; t. j. byl i "se zdálo, že Bůh prosby naše
neslyší, mame předce na modlitbáicb setrvati.

„mm je.: vždycky
ee
„RIMM
Kanaánu;

m

a nikdy„mat“-

Luk.18,1.

můřeMilča opmeedlíoům
udatn'M“ N. p. žene

nezbedný pžítel. Luk. 11, 6—10.

ŽoBdh cum medlilbynlšenulyůl,děje .a proto,žebuďse
neprůvě modlíme, neb že u nepravé věci prosíme.

Mam;pmtoi$depwfu.“

Jak.4,8.

Modlitba se může konali dvojím způsobem: a) u vnitř
čili rozjímavč', když život neb utrpení Páně aneb jiné Bož
ské pravdy v mysli nebožpě rozjimMe a uvažujeme, aby-,
chom v srdci svém dojetí„ ]; dobrým a apaeitedlným před-'
sevzetim Be povzbudili; 5) ze vnitř čili ústně, když zbožné
city, jimiž u pozdvižení mysli k Bohu srdce naše naplněno
jeet7 ústy neb slovy pronášíme.
Máme se bez přestání modliti, t. j. nahe vždy mysl
SVOUk 1301111pozdviženou

míti a jemu

všecko

zvláště se mene modliti: 1) v pokušenícb a v
Osobnícb potřebách; '2) ráno i večir, před jídlem
3) zvláště pak při službách Božích v chrámě,
dům modlitby.
Nejznamenitější druhové ústní modlitby jsou;
Páně) b) pozdravem aniehké.
10

obětovali;

obecných 8
a po jídle;
kterýž jel!t

a) modlitba

II) 0 modlitbě zvlášť.
s. so. A. sednu: Páně.

Modlitba Páně jest modlitba, kterou nás učil Kristus,
náš Pán, & modliti se přikázal.
„I stalo „, když se na jednom mlatěmazu, jak! předal, mz ]: němu
„jeden : učainďkůjeho: Pons nauč nó; modlili,
a'Jan učil učedníky
„ch. I řekl jím: Když cc modlito, říkejte: „OtčeMJ“ atd. Luk. 11, l. 2.
Poznam. Od slova, kterým počinů.,nuývL se také modlitba tato „Otče nu “

Modlitba Páně obsahuje: předmluvu & sedmero proseb.

I. () předmluvě.
Předmluvazní: Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Těmito slovy voláme“k Bohu a nazýváme ho:
&) Oteem; protože lidi k obrazu svému stvořil a otcov
sky o ně pečuje.
„Zdab'ž' on není 0m tvůj, kterýž učinil 'a stvořiltebe?“ v. Moji. 32, s.

„Marečde tedy, Hkajícc: ooWim,

(: nebocobudmopítí, (:

„nebo čím se budemeodívatí? Nebotohovlohapohané

V“ zajisté

„0m 1:41,že toho emo potřebujete.“ Mat. 6, 31. 32. '

„VÍdíkoupéčicvouuvrhwcavahwnebomMpéčíovda'
L Pet 5, 7.

b) Otcem svým; protože, ačkoliv o všecky lidi otcovsky
pečuje, křesťany, kteréž skrze Ducha sv. na. křtu sv. syny
svými, svými dědici, i spoludědiciKristovými &vespolek bra
tl'lmi Kristovými učinil.
Mimo to nazývajlce Boha společným Otcem všech, zna
menáme tím, že jsme bratři vespolek, a že ze sebe vespolek
se inodliti máme.
„Přiialijatc duchaWW má,
„Abba(M):
K Řím. s, 15.

:: „mno důvěrněvoláme&Bohu:

„A jutliž'c pak synové, :“dědioové: dědicové„jené Ban, golu pak
„dědicovémami,“
K mm. s; 17.

„ Vypak „mm.“ mm jm; nebo jeden jat 0m „a, který! o nebe
„dch je.-t.“

Mat. 23, 8. 9.

c) Otcem,jenž jest na 1:6th
všudy jest,

; protože Bůh, ačkonv

predce zvlášť na nebesich bydli, kdež 110jeho
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vyvolení tváří v tvář vidi, a s nim se radují; jakož i proto,
abychom modlice se nezapomínali, žet jsme putující zde na.
Zemi, a že u pokoře & v důvěře máme mysl i srdce povznésti
vzhůru k nebesům, kde pravá jest naše vlast.
„Kdažbykoli modlil co na mlaw tomto, vysly! : příbytku tvého, totiž
„: nebe, a miloatt'v buď,“ II. Paml. G, 21,

„Povstalí-lí
' Kristem, těch věcí,Íderčž : vmhu jean, hledejte, kdež
„Kristu jat ud! na pravicí "Boží." Ku Kolos. 3, 1.

II. '0 prvních třech prosbách modlitby Páně.
V prvních třech prosbách modlitby Páně prosíme za
to, co se ctí Boží týče, poněvadž sluší vždy &.nejprvé pro

siti za to, čim se Bůh cti a potom teprv zato, čeho nám
neb bližnímu třeba.; nebo! jsme povini více milovati Boba.
než sebe samy.
„Hledejte nejprv! královstvíBožího a opraocdlnodí
„Indo oómpřiďdnaf'

a toto of.

Mat. 6, 83.

1. První prosbazní: Posvět se jmeno tvé.
V této prosbě žádáme:
a) Aby všichni lidé na zemi Boha poznali &.křesťan
ským životem nejsvětější jmeno jeho všudy oslavovali.
„Tak měl „emo vala před lidmi, a! vidí skutky vala dobréa slaví

„0m Maha,jen!jat 0 M“

nm 5, 16.

b) Aby se nejsvětější jmeno jeho nikdy, ani kacířstvtm,
bludy &.nevěrou, ani rouhúnlm &.nekřesťanským životem ne
zlehčoválo; tudíž i aby se hříšníci k Bohu obrátili &.kůli se.
„Přůl'iímaijinčndmdy, km'mž'odls' apofkwm'lijmw maté má,

„kdyíseHbóoalo
o nich:Lid

jat lado,a uumčjehovyšli“

Ezech. 86, 20.

„Obmdní co! wmipolmny mejte: dobré, aby

„od;

. ., vdebíla'
Boha.“I. Petr 2, 12.

2. Druháprosbazní: Přijď království

: dobrých skutků

tvé.

V této prosbě prosime:
3) Ab? lin'ÁIOWWÍ
Boží zevniň'ni, což jest církev kato
lická, po celém světě se rozšířilo.
„Ron mldodána tvého,a košeatdnůových
nďetĚ':. . . .
„neboťna pmvo i m levo mik-na:“
ma hořčičnóm)

hai, 54, 2. (Viz podobenství 0

10'
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b) Aby se království Boží vnitřní, ježto jest milost,
pravda a ctnost, v nás rozmohlo & upevnilo.
„Hk králbvatuf Hoříjuta'ť'maí' vámi.“ Luk. 17, 21.

.,de

„Království Boa mc pul-An ;. „am.- ale oprtwwůnod a pokqj, a m
:: Duchu malém“ 1: Řím. 14, 11.

c) Aby ném Bůh po tomto živétě nebe uděliti ráčil.

„Pajda

„od mm!

acemího,
0M królomtofm
odm

měla.“ Met.26, 84.

3. Třetípřósbazní: Buď vůle tvá, jako v nebi,

tak i na zemi.
V

lprosběbrousíme:

.a) Aby mím. Bůh nun mama udělitif.abychom Jeho

vůli na zemi vždy tak dokonalea tak rádi plnili,

stu-,

jelé & svatí v nebi plní.

„Nebomysl o mymnllidake7zo
"víceketymuodmla—
„doni jejiz—)?“ I. Moji. &, 21.

b) Aby ráčil Bůh odvrátítivšecko,

y plněníjeho

Božské vůle; překáželo, jakož: pokušení,: blízké příležitosti &

nebezpeme

webu atd..

„

.,

„Kmkynxétprwquodk'řaňeoé;ataquujenademiauudndno
„proud.“

Žalm 118, 133_

1111“() 'čtyre'ch' pesleůhlich 'proshůchÍ
í Čtu-w prosbu a. potom 5 ostatní, kterýmiž vlaetně : ae
jmena žádáme duševní i tělesné pomoci, potehuji se na pře
dešlé prosby; nebot modlitba Páně má. ten pořádek: aby po
proěeni za věci Božské následovala prosba za to, což se- tělo.
&'mhovéní živote týká; nebot jakož žádosti lidské ): Bohu
co k poslednímu cili maji směřovati: právě týmž způsobem i
lboži lidského života podlé: Božských věci se Hditi' mají.

4. Čtvrtá prosba mí takto: Chléb nás veddejši

dej! nám dnes.
V této prosbě' žádáme:
&) Aby nám Bph dáti ráčil všecko; čehož nám k za

chování tělesného i duchovního života třeba..
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„Žcbroty a bohon

naddoq' „..-.—
toliko dej rm:

mé „tmm-;

Přísl. 30, &

„ij“

pokrm,nc Íderýlhyne,016Halíř Mod kň'ooluoll

„nému“ Jan 6, 27.

b) Aby nám Bůh dáti ráčil ne k zbytečnosti, cupra
vného & rozkošného pokrmu, ale toliko potřebného !; apoko
jeni přirozené potřeby.
„Bědavám. kteří!MMM dům * domu)a M ' Palm void*.
„až ku kom;mido: .dazi we bydlitioycaniuprodředmzlr bai. 5, &
„Nepečujtežo uy'třojlťden: nebo „wr—gudn M;
„nebe. Dom't má den na m; zlouů“

Mat. 6. 34.

M

odmo

'

.5. Pátá prosba zní: Odpuat mím naš-e rviny, ja

ko) i my odpouštíme našim Vinníkům.
V páté prosbě
stil, jako i my těm
(Viz podobenství o
„Juřb'řcW

žádáme, aby nám Bůh-hříchy. naše odpu
ze srdce odpouštime, kteříž nim ublížili,
dvou dlužnícich.)
"de."Wy 58.5%W“ " 94.01
W "41"560317

„Hiday
ook; jezdilavlakneodpth lidem,

„hf-(didmm.,

M.:. 6,314. 15.

'

Olio?

odm

'

6. Šedá prosba zm': Neuvoď' nás v pokušeťqí.
„ .Bůh nim nepokonši ně?, alef dopouští na nás .mkušenio
a) aby nás zachoval v horlivosti a'.v_pokoře, a. aby b) naši

99196?upeypil &Féqluhy
rozmnožil
„Bahneniphzlíklem
oeM:;dntpak zda—4M

„BMW,

Ha-ýlmálípohďml;
neboW'M

,

M,

Joh 1,13.

váma

„I-mw svou“ m. 1, 12.
4
Bůh zkouší také ctnosti pobožných &spravedlivých lidi:
nemoci, chudobou a. jiným ooožonlnp.

„Žeo'n'-byt-PříjamýBohu,Mpotřabí
„tebe.“

pohání .sk—do

Tob. 12, 13.

Nejvíce nás pokoušívá: ově't, totiž"zlí lidé; tito, to jest
naše zlé žádosti, & ďábd.
..Wecko,oož'jul na má!,jat

„Ha—džncnlzaca,

„Kme

záda.: ma, :: záda.: očíapýcho života,

zetoho.“ [. Jm 2, 16.

Wodwéžádootí,jmmdcodcmapřílamf

Jak. 1, 14.

bude,::Mae,-*naprotivník
od!ij
ndláfí, Nadqje, kohoby cár-al.“

1. Petr 5, Q,

zaoHoudob
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6. Šestou prosbou žádám: aby Bůh pokušení od nás od:
vrátil, v pokušení pak nám pomocí své neodepřel. aniž do
pustil, abychom vpokuieni klesli.
Abychom však v pokušení nepoklesli: nemáme se v po—
kušeni vydávati, aniž svoliti v pokušení, alebrž bedlivosti &
modlitbou je přemáhati.
„Bdčtež' a nwdlctež'se, abyste mení

» polmíenc“ Luk. 22, 46.

7. Sedmáprosba zní: Ale zbnv nás od zlého.
V 'této prosbě žádáme:
a) Aby nás Bůh zvlášť zlého duše, kteréž jest hřích,
zbavil, & nás od časného i věčného trestu hříchu chránil.
b) Aby nás Bůh i tělesných neřesti zbavil, jestli nám
k spasení neprospěji.
„Mm

ara-u mnohá toulat! „ja: do království Boží/w.“ Skut.

s.p. 14, 21.

c) Aby nám Bůh milosti udělil, bychom všecku strasť
a bídu, kterou na nás d0pustI, trpělivě & stále snášeli.
„Nádobí hrnčířakeho zk.;ajo oheň a lidí spravedlivých pak-ním! zd

„th“

Sir.27,s.

Amen, slovo heberejské, znamená tolik, jako staň se,
neb stane se; a stojí tuto, co pečet modlitby Páně, že vysly—
šena jest modlitba naše; aby, jakož se modlitba naše vroucně
započala., také pobožně se zkončila.
&. 81. !. Postranní niobu.

Kstoličti křesťané připojuji obyčejně k modlitbě Páně
pozdraveni anjelské, snažice se přimluvou Marie Panny do
sáhnouti toho, zač jsou v otčenůši' prosili.
Pozdravení anjelské jest modlitba, kterou svatou Pannu
Marii, matku Boží , více než anjcly a jiné svaté, ctíme a
vzývánw.
Ctíme a vzýváme Pannu Marii více než anjely & jiné

svaté:

liv

1. Poněvadž ji Bůh sám poctil nade všecky tvory, zvo
ZBmatku Syna svého.
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2. Poněvadž Maria Panna se stkvěla ctností a milostí
nade všecky svaté a vyvolené Boží.
„Nm dýchám od věků, aby kdo od Boha „ma.

byl, jmž' Je k Marii

„utekl a ji o přímluvu vzývalJ' Sv. Bernard.

Záleží pak pozdravení anjelgké: a) z pozdravení arch
anjela Gabriele, b) z zdravení Alžběty, a e) z prosby cirkve
svaté.

a) Pozdravení a'rcba'njelaGabriele zní: „Zdrávas

milostiplná,
nami.“

buď

Pán s tebou, požehnané. ty mezi že

Luk. ], 28.

Nazývá se Maria milosti plnou, poněvadž od prvního po
četí svého všelikými dary a milostmi Ducha sv. ozdobena se
stkvěla, a na zemi k nejvyššímu důstojenatví, na nebi pak
k nejvyšší slávě povýšena jest.
Slova „Pán &tebou“ znamenají: že Maria se stala zvlášt
ním předmětem péče a lásky Boží, jehožto Syn jediný u ní
příbytek svůj vzíti a s ní se úzce spojiti ráčil.
Pozdravení pak „požehnamí ty mezi ženami“ vyznačuje:
že Maria jest nejblahoslavenějši a nejblaženějši matka Syna
Božího, kterážto dadouc světu Spasitele, napravila, co prvni
Eva byla pokazila.

b) Pozdě-averziAlžbětyzní: „Požehnaná

ty mezi že

nami, a požehnaný plod života tvého.“ Luk. 1, 42.
Dí se „požehnaný plod života tuším,“ ješto Kristus Pán,
jehožto Maria porodila, jest „požehnaný Bůh na věky“ a ja—
kožto Spasitel neskončené spasení světu vydobyl. Tím se
také značí, že Marii ctíme pro Božského Syna jejího, a že
pocta obou nerozdílně.jest.
c) [Církev sv. připojivši k pozdravení tomuto slovce „Je
žíš“ vykládá., který jest ten požehnané. plod života Marie a

pak přikládá.prosbu: „Svata Maria, matko Boží, pros
za nás hříšné nyní, i v hodinu smrti naší.“ Amen.
Říká se: „svatá Maria, matka Bo! “: protože svatá.
Panna Maria Ježíše Krista porodila, jenž jest pravý Bůh
Dí se: „pros za nás)“ atd., abychom na přímluvu Mafie
Panny V0 Všech potřebách života, zvláště pak v hodině smrti
potřebné pomoci a milosti u Boha došli.
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Katolická církev cti matku Boží pozdrervenímanjelským
zvlášť, když se ráno, v poledne a u večír k modlení zvoní.

Zní pak toto modlení takto:
1. Anjel Páně přinesl poselstvi Marii Panně, & ona po
čela z Ducha sv. Zdrávas Maria atd.

2. Řekla Maria: Ai, já divka. Páně, staniž mi se podlé
slova tvého. Zdrávas Maria. atd.
'3. A slovo tělem učiněno jest, a přebývelo mezi námi.

Zdrávas .María. atd.

_

4. Oxoduj za nás svatá Boží Rodičko, abychom hodni
učinění byli zaslíbení Kristových.
5. Milost svou, prosíme o Pane, reč v mysli našeuvliti,

abychom,kteřížjsme skrze

zvěsmjicíhovtělen!Krista,

Synni tvého poznali, skrze umučení a kříž 'k slávě vzkříšení
přivedeni b_yli. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista. Amen.
Máme si. při, tom modlenl nejvice vtělení Syna Božího
vděčně &;pobožně phipominati, abychom v každé době denní
pemětlivi jsouce vkanpeni svého, 7celý den dobře strávili &
spravedlivě a nábožně živi byli-.
Poznan. K živému připomínán!na vtělení, život, utrpení a. bdsm!

jm; &,ku peca deitky

v;něm

se

.elouiltakémoc,

Plně,

jen! cuptajemství

bolesmý
:.slavný.

