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ČAST PRVNÍ.
Hlavní pravdy křesťanské víry.

I. Jedno potřebné. — Nač jest náboženství.
Proč jsme na světě? — V čem tkví smysl života? Tyto
otázky jsou v duši každého člověka a žádají naléhavě odpo
včdi.

Člověk je na světě, aby Boha poznával
a miloval, jeho vůli plnil a tak dosáhl
věčného spasení.
Bůhchce,»abyvšichni

lidé byli spaseni«.

(I. Tim. 2, 4.)
Naskýtá se otázka: Co musíme především činiti, aby
chom byli spaseni?
Abychom byli spaseni, musíme především věřiti všemu,
co Bůh zjevil.
Tomu, co Bůh zjevil, učí nás církev katolická:
I. z Písma svatého a
2. z ústního podání.

Písmosvaté je sbírka knih, které byly
napsány zvnuknutí Ducha Svatého a byly
uznány Církví za slovo Boží.
Slova »z vnuknutí Ducha Svatéhoa znamenají, že Duch
Svatý spisovatele těchto knih zvláštním způsobem osvítil, ku
psaní povzbudil a při psaní chránil od každého omylu. Proto
se Písmo svaté právem nazývá i »slovem Božím.

Písmosvatése dělína Starý

a Nový Zákon.

Knihy Starého Zákona obsahují zjevení, které dal Bůh
lidem před příchodem Ježíše Krista.
Knihy Nového Zákona obsahují zjevení Boží, které jsme
poznali od Krista Pána a jeho apoštolů.

Starý

Zákon

obsahuje: 21 knih dějepisných,7 knih naučných

a 17 knih prorockých.

Knihy dějepisné.

Pět knih Mojžíšových (čiliPentateuch

= piti

svazek) popisuje zjevení Boží od stvoření světa až do osazení Palestiny
Izraelity. Napsal je Mojžíš v XV. století před Kristem. Pentateuch je
nejdůležitější částí Starého Zákona. Někteří badatelé tvrdí, že prý Mojžíš
čerpal zprávy své z díla Hammurabiho. Tomu však nelze přisvědčiti.
Zákoník babylonského krále Hammurabiho byl sice napsán dříve než
Pentateuch, ale zprávy obou jsou vzaty ze staršího zjevení původního,
jež je lépe a věrněji v ryzosti původního jednobožství zachováno v Písmě
svatém, kdežto v zákoníku Hammurabtho je původní zjevení skresleno
mnohobožstvím.

Kniha Josue
líčí dobytí a rozdělení zaslíbené země za vedení
Josuova. Byla napsána v době soudců
asi v XII. století před Kr.
Kniha Soudců
vypravuje o událostech z doby soudců. Napsal
ji Samuel v XI. stol. před Kr.
Kniha Rut jetdyla o Boazovia Rut. Pochází z doby Davidovy
v XI. stol. před Kr.

Čtyři

knihy

Královské

obsahujídějinykrálů Saula,

Davida a Šalomouna, vypravují o rozdělení říše a osudech říší judské
a izraelské až do babylonského zajetí. První dvě byly napsány ve stol.
IX. nebo VIII., druhé dvě ve století VI. před Kr.

Dvěknihy K ronik

(doplňků ke knihám královským)z V. století.

KnihaEzdrášova a Nehemiášova zV.století předKr.
KnihyoTobiášovi, Juditě a Esteře líčíjejichživoty.
Dvě knihy Makkabejských
podávajídějinyIzraelitů

za vlády syrských Seleukovců. Vznikly v II. a I. století před Kr.

Knihy naučné

podávají mravní zásady.

Jsou to: Job, kniha Žalmů, Přísloví, Kazatel, Píseň písní, kniha
Moudrosti a kniha Sirachovcova. Byly napsány v X. až v II. století před
Kristem.

Knihy prorocké,

atočtyři odprorokůt. zv.velkých.Isaiáš

uvádí mnohoproroctvío Spasiteli, Jeremiáš

předpovídáa oplakává

pád Jerusalema. K jeho knize jest připojena kniha jeho písaře Barucha.

Ezechiel

a Daniel žili v zajetí babylonském,Ezechielmezi li

dem, Daniel u dvora královského
Posléze dvanáct knih proroků t. zv. malých z VIII. až IV. století
před Kristem.

Nový Zákon

je sbírka 27 knih a listů, a to:

5 knih dějepisných, 21 knih naučných, 1 kniha prorocká.

I. Knihy dějepisné.
Skutky apoštolské.
1. Sv. Matouš

Jsouto čtyřievangeliaa

psal své evangelium pro židokřesťanykolem

r, 50 v době pronásledování křesťanův Palestině.Ukazuje, že Ježíš Kristus
je zaslíbcným Vykupitelem a že církev, Kristem založená,jest oním krá
lovstvím mesiánským, jež bylo zaslíbeno ve Starém Zákoně, proto se
často dovolává Starého Zákona. Znakem jeho je tvář člověka, ježto evan
golium jeho začíná rodokmenem Ježíše Krista.

2. Sv. Marek,

průvodce sv. Petra do Říma, napsal tam své

evangelium kol r. €0 podle Petrových kázání pro římské křesťany.Ukazuje
v něm,žeJežíš Kristus jest Syn Boží, původce nového učenía zakladatel no
vé společnosti náboženské. Znakem jeho je lev, neboť své evangelium začí
ná vypravováním o kázánía křtusv.Jana na poušti a králem pouště jest lev.

3. Sv. Lukáš,
průvodce sv. Pavla, napsal své evangelium mezi
r. 60—62, a to nejspíše v Římě pro jakéhosi Theofila. Tři pohnutky vedly
ho k sepsání evangelia, a to: a) pokusy mnoha jiných mužů, kteří hle
děli vypsati život Ježíše Krista, ač nebyli přímými svědky jeho; b) pře
svědčení, že zná dobře Kristův život; c) vědomí, že Theofil a jiní křesťané
nemají vědomosti o těch věcech. Dokazuje, že Pán Ježíš je vtělený Syn
Boží a Vykupitel všech lidí, Židů i pohanů. Znakem jeho je obětní zvíře,
býk, neboť začíná evangelium svévypravováním o starozákonném knězi
Zachariášoví a jeho oběti.
4. Sv. Jan, miláček Páně, psal své evangelium v Efesu ke konci
prvního století na prosbu maloasijských křesťanů.Prosili ho, aby je napsal
proti různým maloasijským bludařům i Židům, kteří popírali buď božství
nebo pravé člověčenstvíKristovo a jednak také proto, že si přáli, aby byly
zaznamenány také ty věci ze života Páně, které první tři evangelisté po
minuli mlčením. Znakem jeho jest orel, poněvadž své evangelium začíná
božstvím Ježíše Krista, povznášeje se tak hned na počátku k výšinám
nebeským, takřka na perutích orla.

Skutky

apoštolské

od sv, Lukáše asi z r. 63 jsou po

kračovánímjcho evangelia a ukazují působení apoštolů, hlavně sv. Pavla.

II. Knihy naučné.
14 listů

apoštolských,které napsal sv. Pavel

jednotlivcům,

křesťanským obcím a celému židovskému národu.

7 listů

katolických,

určenýchpro všeckyobce křesťan

ské; pocházejí od čtyř apoštolů, a to: jeden od sv. Judy, jeden od sv. Ja
"kuba (připomíná v něm, že víra bez skutků neprospívá k spasení), dva od
sv. Petra, tři od sv. Jana.

III. Kniha prorocká:

Zjevení sv. Jana, Apoka

Jypse, obsahuje zjevení o budoucích osudech církve.

Knihy Starého Zákona byly původně napsány hebrejsky (některé
aramejsky a dvě řecky).
Nový Zákon je psán řecky, nářečím hellenistickým; pouze evan
gelium sv. Matouše bylo napsáno aramejsky, ale zachovalo se nám jen
v řeckém překladu. Posvátné knihy byíy záhy překládány. Do jazyka

staroslovanskéhoje přeložili Gyril

a Metoděj;

také do češtiny

byly záhy přeloženy; za Karla IV. (13 6—1378) byly již přeloženy
všechny biblické knihy.

Ústní podáníje zjevení Boží, které
apoštolové sice kázali, ale nenapsali.

Ústní podání se nám dochovalo:
I. Ve starých Vyznáních víry (apoštolské, nicejsko-caři
hradské, athanasianské, tridentské a vatikánské).
2. Ve výrocích papežů a církevních sněmů.
Sněmů církevních bylo 20, první byl nicejský (325), neizname.
ritější tridentský (1545—03) a poslední vatikánský (1869—70).

3. Ve spisech církevních Otců a v církevních památ
kách, jako jsou katakomby; pomníky, nápisy a j.
Nejznamenitější církevní Otcové jsou:

"Na západě:sv. Ambrož

Augustin

Athanáš

(1 397),sv. Jeronym

(f430),sv. Řehoř Veliký

(1 420),sv.

(f 604);na východě:
sv.

(1373),sv.Basil (1379),sv.Řchoř Nazianský

(T 389),sv. Jan Zlatoústý
(Ť 407).
Ústní podání obsahuje stejně neomylné slovo Boží jako
Písmo svaté.
Protože církevní úřad učitelský pozdějších dob čerpá
z Písma svatého i z ústního podání jako z nějakého zřídla,

nazývámeoboje, Písmo svaté i ústní podání — prameny

VÍry.

Církev katolická, v níž Žijeme, jest k tomu ustanovena,
aby pravdy Boží neporušeně chovala a hlásala je všemu světu.
Již skoro po dvatisíce let plní tuto úlohu a dějiny lidstva po
tvrzují, že se ještě nikdy od pravdy neuchýlila a ji neporušila.

Nač jest náboženství?

Učení katolickécírkve nazýváse katolické
ná
boženství.
Obsahuje předně poznávání Boha a jeho
vztahu k stvoření a dále uznávání Boha, a toto uznávání
se projevuje zase jak v úkonech bohopocty, tak v ochotné
a pohotové vůli, upraviti se zřetelem k Bohu celý svůj život.
Jediné katolické náboženství přesvědčivě odpovídá na
základní otázky životní. Člověk prahne veškerou
silou své duše
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po tom, aby si je zodpověděl, avšak ani věda ani filcsofie mu
nedá uspokojivé odpovědi. Katolické náboženství zušlech
ťuje srdce a v duši vlévá lásku ke všemu dobrému; posiluje
vůli, neboť jest pramenem útěchy a mravnístatečnosti (síly).
Katolické náboženství zabezpečuje mravní řád a tím blaho
i trvání lidské společnosti.

2. Bůh jest. — Důkazy jsoucnosti Boží. — Tři
božské osoby.
První základní pravda náboženskáučí: »Jeden to
liko jest Bůh.«c (5. Mojž. 5, 6.) Není více Bohů.
Kdo jest Bůh?
Bůh jest nejvyšší bytost, jež má nejdokonalejší rozum, nej
lepší vůli a všecky dobré vlastnosti v míře nejvyšší, ale vidi
telného těla nemá. Bůh jest pouhý duch, nepovstal od nikoho
proto říkáme, že Bůh je sám od sebe.

Vlastnosti Boží.

Bůh je věčný, nezměnitelný, všudypřítomný, vševědoucí,
nejvýš moudrý, všemohoucí, nejvýš svatý, spravedlivý, dobro
tivý, milosrdný, pravdomluvný a věrný.

Bůh je věčný:

Bůh byl vždy, jest a bude vždy.

Bůhjest nez měnitelný:

jesttentýžod věčnostido

věčnosti »fá, Hospodin, se neměním«. (Mal. 3, 6.)

Bůh je všudypřítomný,

znamená:Bůhjevšudy,

na nebi 1 na zemi.

»Kam mohu zajíti před tvým duchem nebo kam utéci
před tvou tváří? Kdybych na nebe vstoupil, jsi tam ty, jestliže
do pekel sestoupím, tys tu.« (Žalm 138, 7, 8.)

Bůh je vševědoucí,

to znamená:Bůh ví všecko,

co bylo, co jest a co bude, zná i naše nejtajnější myšlenky.
»Všecky mé cesty jsou ti známy, neb není na mém jazyku
slova, o němž bys, Pane, nebyl již věděl.« (Žalm 138, 4.)

Bůh jest nejvýš

moudrý:

má při všem nejlepší

úmysly a dovede všechno dobře zařídit. »Jak velicí jsou
skutkové tvoji, Hospodine! Všecky věci moudře jsi učinil.«
(Žalm 103, 24.)

Bůh je všemohoucí,

znamená:Bůh může učiniti

všecko, co chce. »U Boha nic není nemožno.« (Luk. I, 37.)
»Vše, co chce Hospodin, činí na nebi, na zemi, v moři a ve
všech propastech.« (Žalm 134, 6.)

Bůhjest nejvýš

svatý;

chcea milujevšeckodobré

a má v ošklivosti všecko zlé. »Já jsem Hospodin, Bůh váš;
buďte svatí, nebo já svatý jsem.« (3. Mojž. II, 44.)

Bůh je nejvýš

spravedlivý,

znamená:Bůh

všechno dobré odměňuje a všechno zlé trestá. »Odplatí kaž
dému podle skutků jeho.« (Řím. 2, 6.)

Bůhje nejvýš

dobrotivý,

znamená:Bůhpečuje

otcovsky o své tvory; všechno dobré máme od něho. »Bůh
jest láska.« (I. Jan 4, 8.)

Bůh je nejvýš

milosrdný:

odpouštínám hří

chy, Činíme-li pokání.

Z té příčiny je Bůh nejvýš shovívavý:

trest, aby poskytl lhůtu k pokání.

Bůhjest nejvýš pravdomluvný:

odkládá

cozjevil,je

pravda; Bůh se nemůže mýliti a Bůh nejvýš svatý nemůže

pI9.

»NeníBůh jako člověk,aby klamal.«(4.Mojž. 23,
Bůh jest nejvýš věrný: Bůh zcelaurčitěsplní, co

slibuje nebo čím hrozí.
Jak poznáváme Boha?
I. Pozorujme, že jednotlivé věci kolem nás vznikají a za
nikají, že mohou býti a mohou nebýti, to jest, Že jsou naho
dilé, podmíněné. Jestliže svět se skládá z podmíněných jed
notlivých bytostí, jest i sám vcelku podmíněný, mohl býti a
mohl nebýti, má také on svůj vznik a není tedy věčný.
Žádná bytost nahodilá sama sebou nepovstává, má za
původce jinou bytost od sebe rozdílnou a pevnější, nežli je
sama. Jako každý dům má svého stavitele, tak má svět svého
Stvořitele — Boha.
2. Ve světě je stálý pohyb. Příčinou světového pohybu
není hmota, neboť ta jest nehybná (zákon o setrvačnostt).
Z toho plyne, že pohyb světa jest podmíněn, že nemá příčinu
pohybu v sobě, nýbrž mimo sebe, v popudu ze zevnějšku.
Musí zde býti tudíž bytost živá, která svět v pohyb uvádí
a pohyb ten řídí. Bytostí touto jest Bůh. Bez Boha nebylo
by ve světě pohybu.
3. Na zemí jest život. Jest tu Život rostlinný, živočišný,
lidský. Odkud se tento život na zemi vzal?
Byla doba, kdy na zemi nebylo života. Život nemohl
Vzniknoutí ani z neživé hmoty, ani sám sebou. Hmota proto
není a nemůže býti příčinou Života.
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První příčinou všeho života na světě může býti zase jen
bytost živá, která má život sama v sobě a od sebe — a tato
bytost dala pak život všemu ostatnímu. Bytostí tou je věčně
živý, neumírající Bůh.
|
Život se pak ovšem na světě vyvíjel a vyvíjí podle zá
konů, daných Bohem.
4. Ve světě přesvědčujeme se o účelnosti. Každá bytost
má svůj cíl vytčený a je vybavena takovými vlastnostmi a pro
středky, aby mohla toho cíle dosáhnouti. I tvorové rozumem
neobdaření si počínají s překvapujícím vědomím cíle, na př.
pták, když staví hnízdo. Světem vládne pevný zákon a řád
a při veškeré rozmanitosti jak v celku, tak v jednotlivostech
svrchovaný pořádek a soulad. Musíme tudíž uznati, že nad
přírodou vládne nejvýš dokonalý rozum, který vymyslil jak
pro celek, tak i pro jednotlivé jeho části tento účelný pořádek,
a svrchovaná vůle, která mezi přemnohým:i možnostmi, jak
uspořádati svět, vyvolila a uskutečnila právě ten pořádek,

a který
skutečně
vesvětě
jest.
Tento
nejdokonalejš
rozum
ta
to svrchovaná vůle jsou vlastností bytosti nadpřirozené —Boha.
5. Jest mravní řád — zákon, jímž jest vázán každý člo
věk. Strážcem tohoto zákona jest svědomí. Čiň dobré, varuj se
zlého, neubližuj jinému, nedopouštěj se krádeže, vraždy a p.
To jsou příkazy tohoto mravního zákona.
Odkud jest tento zákon, jehož závaznost si uvědomuje
každý člověk? Tento mravní zákon dali si buď lidé sami, nebo
jim jej dal někdo jiný. Lidé si jej však dáti nemohli, protože
platí pravidlo: co kdo dovede utvořiti, to dovede i zničiti.
Lidé však nedovedou zničiti ani tohoto zákona, ani hlasu svě
domí, tedy je nevytvořili. Musí tedy býti někdo jiný, kdo
tento zákon lidstvu dal — a to jest Bůh.
Co je svědomí?
Je to podivuhodný, vnitřní hlas v duši člověka, který ho
nabádá, aby dbal mravního zákona. Lidé nedovedou zničiti
svědomí, jen uspat je dovedou. Ale ono se občas probudí.
6. Všichni národové jsou přesvědčeni o tom,že jest Bůh,
třeba si Boha představovali rozličně a také nesprávně. Souhlas
národů jest tu všeobecný, a proto nemůže býti klamný, jest
mohutným projevem přirozenosti lidské: jest nejvyšší bytost
— Bůh.

Nikdo Boha nepopírá, leč ten, kdo si přeje, aby nebyl.
(Sv. Augustin.)

Tři božské osoby.
Jeden toliko jest Bůh, ale jsou tři od sebe rozdílné božské
osoby: Otec, Syn a Duch Svatý. Nazývají se Nejsvětější Tro
jice Boží. Že jsou tři božské osoby poznáváme z Písma sv. No
vého Zákona: »Učtevšecky národy, křtíceje ve jménu Otce

1 Syna i Ducha

Svatého.« (Mat.28.

I9.) Viz křest Pána Je
žíše (Mat. 3, I3—1I7.)
Bohu Otci připisujeme
stvoření, Bohu Synu vy

koupení a Bohu Duchu
Svatému naše posvěcení.
Tři božské osoby nejsou
tři bohové, nýbržjen je
diný Bůh, protože mají
jen jednu a touž neděli
telnou božskou přiroze
nost. Tři božské osoby se
od sebe takto rozeznáva
jí: Otec je sám od sebe
od věčnosti, Syn jest od
Otce od věčnosti zplo
zen, Duch Svatý vychází
od věčnosti z Otce a Sy
na. Pravda tato, že jest
jeden Bůh ve třech bož
ských osobách, jest na
Ššemu rozumu svaté a

neproniknutelné tajem
ství.
Víru v toto tajem
ství veřejně vyznáváme
dělajíce kříž. Vzbuzuj
me často víru v toto ta
jemství, říkajíce:
J. J. Heintsch: NejsvětějšíTrojice.

»Sláva Otcii
Synui D uchuSva
tému,
jakož byla

na počátku, 1 nyní 1 vždycky, a na věky
věkův. Amen.«
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3. Rozumná víra.
Cojest víra? Víra nadpřirozená, křesťanskájest pevné
a rozhodné přesvědčení o zjevených pravdách, protože za
mim stojí Bůh,který pravdy ty zjevil, a jenž, jsa vševědoucí a
nejvýš pravdomluvný, nemůže ani býti oklamán, ani klamati

jinč.

Víra je výsledkem rozumového poznání, proto věří-li
člověk, nejedná slepě, neboť poznal božský původ křesťan
ského náboženství. Zjevené pravdy nejsou však všecky tak sa
mozřejmé, aby je člověksvým rozumem mohl chápati a uznati.
Bůh pomáhá člověku svou milostí, aby se rozhodl dobrovolně
pro víru, aby byl schopen věřiti.
Nadpřirozená, božská víra poučuje nás nejen o pravdách
náboženských, které sám rozum poznává a dokazuje, nýbrž
1 o takových, jichž by se rozum sám nikdy nedopátral (ta
jemství víry).

Člověku, má-li správně poznati pravdu,je třeba rozumo
i vého
poznání,
rozumu
ivíry.
Rozum
víra
semusí
stále
pod
porovati. Neboť:
a) Bez víry bylo by lidské poznání velmi omezené a ne
jisté. Víra poznání lidské doplňuje a potvrzuje.
b) Bez rozumového poznání by víra neměla žádného
bezpečného základu. Rozum podporuje víru.
Bůh sám žádá, aby naše víra byla rozumná, a ne slepá,
aby se člověk sám snažil přesvědčiti, zdali se Bůh skutečně
zjevil, jakož i o tom, čemu má věřiti. Bůh sám chce, aby
člověk, pokud je mu možno, rozumem zkoumal a pronikal
zjevené pravdy a přilnul k nim tím upřímněji. Je známo
slovo Pavlovo: »Budiž služba vaše rozumná.« (Řím. 12, I.)
Mezi rozumovým poznáním (vědou) a vírou nemůže
býti nikdy sporu, neboť Bůh, jenž je pravda sama, je původ
cem jak víry, tak vědy.
Víra náboženská je člověku nezbytně potřebná, neboť:
I. Bůh dal své zjevení člověku, jenž má je proto seznati
a přijmouti, to jest v ně věřiti;
2. zjevení Boží bylo člověku naprosto potřebné, proto
je stejně potřebná člověku i víra v ně. Sv. Pavel praví: »Bez

víry nelze se líbiti

Bohu.« (Žid.II, 6.)
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4. Bůh a svět. — Svět vznikl vůlí Boží. — Andělé.

|

Odkud je svět? Jak vznikl?
Tato otázka poutala odjakživa lidskou mysl. Nahlédne
me-li do písemných památek nejstarších národů světa, nalé
záme na ni nějakou odpověď, která však bývá více méně za
halena bájeslovnými mlžinami a naivními představami.
Nejdokonalejší odpověď nám dávají hned první řádky
Písma svatého, jehož vlastním spisovatelem je sám Duch Sva
tý. »Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi.« Jak úchvatná je
zpráva ta! »On řekl, a všechno tu bylo.« (Žalm 32, 9.)
Velebně líčí Písmo svaté moc slova Božího : »T'uřekl Bůh:
„Budiž světlo !““ I stalo se světlo.« (Gn. I, 3.)
Dále řekl Bůh: »Budiž obloha uprostřed vod ...« I stalo
se tak. (I, 6 n.)
Dále řekl Bůh: »Aťse shromáždí vody, které jsou pod
nebem, na jedno místo a ukáže se souš!« I stalo se tak. (v. 9.)
Řekl pak: »Aťzplodí země zelené a semenonosnérostliny,
jakož i stromy.. .« (V. II.)
Dále řekl Bůh: »Buďte světla na nebeské obloze.. .»
I stalo se tak. (v. I4 n.)
Dále řekl Bůh: »Vyvoďte vody živá zvířata, která se po
hybují; létavci pak nad zemí pod nebeskou oblohou (létejtež).«
v. 20.)

Bůh
dále
řekl:
»Ať
vydá
země
živočišstvo
.«Istalo
se

tak. (v. 24.)
Tato zpráva je zpracována pro člověka, který závisí tolik
ve svém poznávání na smyslech; aby jí rozuměl, je podána
názorně, by si vše mohl plasticky představiti. Je podána po
částech — rozkaz Boží je vysloven sedmi větami — by tím
snáze mohl člověk pochopiti obrovský čin tvůrčí všemohoucí
moc: Boží. Ve skutečnosti však nepotřeboval Bůh, který je
pouhý duch, nemající těla ani údů, pronášeti ani jediného
slova. Ke vzniku celého světa stačil jediný kon jeho všemohoucí
vůle — beze slov.

Svět má dvojí účel

I. Oslavovati

Boha.

»Nebesavypravujíslávu

Boží a díla rukou jeho hlásá obloha.« (Žalm 18, I.)

2. Sloužiti

člověku,

to jest pomáhatimu, aby

dosáhl blaženosti.
K věčnému našemu blahu Bůh také ustavičně všechno
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zařizuje.Péči Boží o svět nazýváme prozřetelností

Boží.

Prozřetelností svou pečuje Bůh o všecky tvory, zvlášťpak
o člověka. »Pohleďte na ptactvo nebeské, že ani neseje, ani
nežne, ani neshromažďuje do stodol, a Otec váš nebeský živíje.
Nejste-li vy dražší nežli ono? ... Pozorujte lilie polní, kterak
rostou, nepracují aniž předou; pravím pak vám, že ani Ša
lomoun ve vší slávě své nebyl tak oděn, jako jedna z nich.
Jestli tedy trávu polní, která dnes jest a zítra do pece vržena
bývá, Bůh, tak odívá, čím spíše vás?« (Mat. 6, 26—30.)
Prozřetelnosti Boží neodporuje utrpení a zlo ve světě.
Nelze popříti, Že ve světě jest mnoho utrpení (zla fysického),
jak ukazují nedostatky a obtíže všeho druhu, 1 zla mravního,
čemuž nasvědčuje denní život. Odkud má svůj původ? Jak
možno je srovnati s Božím řízením světa? Utrpení není nikdy
samo sobě účelem, nýbrž má vždy vztah k štěstí. Tak nutí
k ochraně jednotlivce, upozorňuje bolestí na poruchy, vede
člověka k upotřebení a rozvoji duševních a tělesnýchsil, slouží
za prostředek trestu a smíru, vyvolává oběti, budí touhu po
ochraně a pomoci Boží, udržuje a sílí naději na Život po smrti.
Proto také svatí byli hrdiny utrpení a toužili po něm, na
př. sv. František z Assisi.
Mravní zlo (hřích) nemůže Bůh chtít, ale může je z váž
ných důvodů připustit, důvodem takovým jest na příklad
ohled na svobodu člověka. Následky hříchu je člověk pobá
dán, aby konal dobré a varoval se zlého, a tak 1 zlo je ve služ
bách Boží moudrosti a dobroty. A toto konečně vítězí!

Andělé.

Mezi stvořenými bytostmi rozeznáváme: I. bytosti Čistě
duchové (anděly), 2. bytosti pouze hmotné, 3. bytosti
hmotné (tělssné) a duševní zároveň, pokolení lidské.
A ndělé
jsou bytosti čistě duchové, netělesné, které
mají rozum a svobodnou vůli, člověka svou dokonalostí pře
vyšující. Církevní spisovatelé rozeznávají 9 řádů nebo kůrů
andělských, na př. anděly, archanděly, cherubíny (blízcí
u Boha), serafíny (hořící) a j. Z archandělů se nejčastěji uvá
dějí v Písmu svatém: Gabriel (— muž, posel Boží), Michael
(— kdo jest jako Bůh) a Rafael (— Bůh léčí, pomáhá).
Bůh podrobil anděly zkoušce. Měli se pro Boha svobodně
rozhodnouti a uznati ho svým pánem. Někteří však rozhodli
se proti Bohu. To byli andělé pyšní, kteří chtěli býti na Bohu
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nezávislí; za trest byli zavrženi do pekla. Slovou andělé, ducho
vé zlí. Zlí duchové nám závidí, nás nenávidí a proto hledí nám
škodit. »Střízliví buďte a bděte, neboť protivník váš ďábel

Ee
5, 8.

jako lev fvoucí hledaje, koho by pohltil.« (r. Petr.

Církev se modlí po každé tiché mši svaté, aby sv. Mi
chael, kníže vojska nebeského, »satana a jiné duchy zlé, kteří
ke zkáze duší světem obcházejí, svrhl do pekel«. Skutečnost
této hrozné, proti Bohu namířené moci se nedá popříti.
Andělé dobří, kteří zůstali Bohu věrni, oslavují Boha a
nás ochraňují na těle i na duši.
Bůh dal každému člověku na cestu životem k ochraně
zvláštního anděla, anděla strážce.

5. Bible a stvoření.
Proti zprávě biblické o stvoření světa se namítá, že prý
se nedá srovnati se zajištěnými výsledky moderní vědy. Bible
mluví o stvoření světa v šesti dnech, a věda počítá miliony
a miliony let, než se z původní kosmické mlžiny utvořila naše
země a geologické její útvary.
Zpráva biblická o stvoření světa je podle nich pouhý
mythus, báje.
Je skutečně podstatný rozpor mezi zajištěným: výsledky
vědy a zprávou biblickou o stvoření světa? Nedá se věda a víra
srovnatl?
Písmo sv., bible, na začátku podává zprávu o stvoření
světa, líčí názorně postup, jak dílo stvoření bylo Bohem vy
konáno.
Co se týče bible, musíme hleděti k době, kdy byla na
psána, pro koho a za jakým účelem! Bible nechce podávati
vědeckých poznatků, nechce poučovati o astronomii, geologii,
palaeontologii a o jiných vědách přírodních, přednáší jen prav
dy náboženské, a jen mimochodem podává některé pravdy
přírodovědecké, ale přizpůsobuje se při tom všeobecnému.
názoru své doby. Bible je kniha lidová, musila se tudíž při
způsobiti nazírání lidu a způsobu jeho mluvy, aby obecný,
prostý lid mohl snadno vše pochopiti.
Zpráva biblická o stvoření světa má účel pedagogicko
náboženský. Mojžíš chtěl co nejvíce objasniti a vštípiti lidu
izraelskému, obklopenému kolkolem národy modlářskými,
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základní pravdu náboženskou,totiž, že Bůh je tvůrcem všeho
a že mu jako nejvyššímu Pánu patří náležitá úcta a Čest.
Zpráva biblická chce poučiti, že svět, slunce, měsíc,
hvězdy, různé věci na zemi nejsou bytosti božské, za které je
pohané pokládali, nýbrž že povstaly v čase tvůrčí moci Boží;
Bůh jest Stvořitelem a Pánem světa i člověka; člověk byl od
Boha k obrazu Božímu stvořen, a povinností jeho jest Boha
ctíti, milovati a poslouchati.
Kdyby byl Mojžíš psal pro učence, Duch Svatý zajisté
by mu byl vnukl jiným způsobem zprávu o stvoření světa.
Mojžíš zprávou o původu světa chtěl vštípiti nejen prav
du, že nebe i země jsou dílem věčného, všemohoucího Boha,
nýbrž chtěl též lidu izraelskému na srdce vložiti svatou po

vinnostsvětit

den sobotní,

abyten denbylslužbě

Boží zasvěcen zvláštním způsobem.
Monotheismus (— víra v jednoho Boha) a svěcení so
boty jsou dvě hlavní myšlenky biblického Šestidenní; ty
aby vštípil, zvláště aby svěcení soboty, dne sedmého, lidu
svému Mojžíš co nejvíce na srdce vložil, líčí Boha po způ
sobu lidském jako dělníka, který šest dní pracuje a sedmý
odpočívá.
Bible nepodává stvoření světa se stanoviska vědeckého,
nýbrž náboženského; staví zprávou o původu světa základ
náboženství, vštěpuje pravdu, že svět a vše v něm je od Boha
stvořeno a ustanovuje kult Boží, povinnost v určitý čas
zdržetise prací služebných a Bohu-Stvořiteli vzdáti úctu a Čest.
V učení o původu světa je článkem víry jen to, že svět
byl Bohem z ničeho stvořen; jakým způsobem a v jakém
pořádku svět byl učiněn, to není článkem víry. Církev v této
otázce ničeho nepředpisuje; byl-li svět stvořen najednou nebo
v šesti dnech, nebo vyžadoval-li vývoj jeho milionů let, než
se postupně v nynější podobu vytvořil, o tom Církev ničeho
nerozhodla; to se netýká víry; ať věda o tom rozhodne, má
zde úplně volné pole.
Zpráva biblická o stvoření světa není v rozporu s pravou
vědou, naopak moderní věda zprávu tu ještě potvrzuje.

6. Bůh a člověk.
Korunou pozemského tvorstva je člověk.
Odkud je člověk?
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Písmo sv. a víra naše praví s určitostí o původu člověka,
že člověk byl od Boha stvořen naposled, po ostatních všech
tvorech. Co se týče doby, kdy se člověk objevil na zemi, víra
nepředpisuje ničeho, stáří lidstva nikdy nebylo a není člán
kem víry. Jest na vědách, aby nalezly dobu, kdy bylo stvořeno
pokolení lidské.
emu učí o tom věda?
Věda ví s určitostí, že člověk nebyl vždy na zemi, že
uplynuly dlouhé doby geologického vývoje, než se na zemi
objevil. "To je vědecky zjištěná pravda. Věda a víra se zcela
shodují v tom, že se člověk v řadě živých bytostí vyskytuje
poslední.
Může věda s určitostí říci, v které době se člověk objevil
na zemi?
Nikde není ve vědě tolik různých názorů jako v otázce
o stáří člověka.
Jak tedy povstal člověk?
Víra nám praví, že Bůh stvořil člověka; člověk se skládá
ze hmotného těla a z duše nehmotné, duchové, obdařené roz
umem a svobodnou vůlí, a nesmrtelné.
Když Bůh stvořil již veškeré rostlinstvo a Živočišstvo,
vchází sám se sebou takřka v radu a dí: »Učiňme člověka
k obrazu a podobenství svému, a ať panuje nad rybami moř
skými a ptactvem nebeským i nad zvířaty 1 nade vší zemí
1 nad všelikým plazem, kterýž se hýbe na zemi.« A potom
praví Písmo svaté: »I stvořil Bůh člověka k obrazu svému,
k obrazu Božímu
stvořil ho.« — »Učinil Hospodin Bůh člo
věka z hlíny země, a vdechl v tvář jeho dech života, a tak se
stal člověk živým tvorem.« (Gen. 2, 7.) Prostě a názornějest
těmito slovy naznačeno, že tělo prvního člověka pochází ze
země, t. j. tělo prvního člověka bylo vytvořeno z různých
prvků v zemi se vyskytujících, duše však jest stvořena bezpro
středně od Boha.
Původ člověka, od ostatních tvorů rozdílný, ukazuje, že
člověk jest bytostí zcela jiného druhu než ostatní tvorové po
zemští, a také jiný, vyššícíl jest mu od Stvořitele vytčen než
tvorům ostatním.
Tážeme se nyní vědy, co ona ví o původu člověka. Pan
theismus učí o člověku, že nejenpodle duše, nýbrž i podle
těla je výronem božské bytosti. Člověk nebyl tudíž stvořen,
ale vyvinul se v Čase z podstaty Boží.
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Je správný tento názor pantheismu o původu člověka?
Kdyby byl člověk výronem z podstaty Boží, musil by míti
vlastnosti božské, a těch nemá.
Jako pantheismus vyvyšuje člověka na samého Boha, ma
terialismus snižuje ho na pouhou hmotu, na dokonalejší
zvíře.

Člověk se prý před miliony lety vyvinul působením sil
fysicko-chemických a vlivem okolí z nepatrné monéry, první
to pranepatrné živé bytosti. Život povstal samovolným plo
zením, potom vlivem okolí, přirozeným výběrem, bojem o ži
vot a t. d. bral se k větší a větší dokonalosti, až od nepatrné
monéry dospěl nepřehlednou řadou bytostí organických k člo
věku. Člověk povstal ze zvířete, Tážeme-li se však, kdy, jak
a kde, ze kterého zvířete člověk se vyvinul, tu shledáváme
nejrůznější domněnky.
Nebyl nalezen dosud přechodný tvar mezi člověkem a
opicí. Ani t. zv. »Pithecanthropus erectus «, domnělý přechod
ní tvor nalezený na Jávě, nebo t. zv. »Sainanthropus pekinen
sis« (čínský člověk pekinský), objevený u Pekinu, nebo Lar
senův objev »Africanthropa« v Africe, nemůže býti pokládán
za pojítko mezi opicí a člověkem.
Profesor Branko prohlásil: »Člověk se objevuje v dějinách
země jako pravý »homo novus«, nikoliv jako nějaký potomek
dřívějších rodů. Většina ssavců doby nynější má ve vrst
vách zemských dlouhou řadu svých předků, avšak člověk
objevuje se pojednou v době diluviální, aniž známe některé
jeho

předkyv době třetihorní.«

lověk diluviální vystupuje jako dokonalý homo sapiens
— člověk rozumný. Dr. Rádl praví: »Nejstarší lidé byli již
jak životem, tak i tělem lidského typu od zvířat stejně vzdá
leni jako dnešní lidská plemena.«
Jestliže hmota a síla, veškerý organický život vyžadují
Boha za původce, tím více vyžaduje ho duševní, rozumný
život v člověku. Učelně sestrojené tělo člověka, sebevědomý,
rozumem a vůlí obdařený duch tělo oživující, ukazuje na pů
vodce, na osobní, duchovou, nejvýš moudrou a svobodnou
bytost — na Boha.
Jedinou správnou odpovědí na otázku: Odkud je první
člověk? jsou slova Písma sv.: Člověk jest stvořen od Boha.

7. Je možný vývoj člověka ze zvířete?
Člověk je živočich rozumný. Jakožto živočich se podobá
v lecčems živočichům jiným, liší se však od nich právě tím,
že je rozumný.
Život smyslový je člověku společný se zvířaty.
Život smyslový se projevuje činností smyslů, a to nejen
smyslů vnějších, na př. zraku, sluchu atd., nýbrž i činností
smyslů, jež jsou zvány vnitřní, na př. obrazotvorností. K ži
votu smyslovému náležejí také rozličná hnutí, na př. smyslová
rozkoš nebo strach a podobně. Člověk má však ještě život jiný,
podstatně vyšší. Poznává nejen vlastnosti tělesné, barvu,tvar,
velikost, nýbrž chápe i věci nehmotné, na př. ctnost.
Smyslové poznání zůstává omezeno jen na hmotu, po
znání rozumové převyšuje podstatně řád hmotný. Jestliže však
rozum je schopen poznávati předměty řádu nehmotného, pak
1 sám je nehmotný. Nositelem rozumové mohutnosti nejsou
tudíž orgány tělesné, na př. mozek nebo nervy, nýbrž jest to
mohutnost na hmotě nezávislá, vpravdě duchová.
Duševních úkonů není možno vypěstovati pouhýmisila
mi hmotnými, nositelem těchto úkonů je duše.
Duše zvířecíje spolu s tělem zdrojem toliko života smyslo
vého, duše lidská je nadto schopna i úkonů duchových.
Duše zvířecí,nejsouc schopna samostatné činnosti nezá
visle na hmotě, je přirozeně neschopna existovati nezávisle
na hmotě. Duše lidská, jsouc schopna samostatné činnosti, je
nezávislá na hmotě i ve svém bytí, je schopna existovati sama
bez těla. Z toho plyne, že je nepřeklenutelná propast mezi
duší lidskou a duší zvířecí. Proto je naprosto nemožné pře
tvoření a tím méně vývoj lidské duše z duše zvířecí.
Vznik duše lidské lze vysvětlovati jedině stvořením od
Boha. Poněvadž však duše lidská činí člověka člověkem,
je zřejmé, že vývoj člověka ze zvířete je nemožný.

8. Duše lidská, její nesmrtelnost.
Náboženství jakožto vědomí závislosti člověka na Bohu
a život podle této závislosti předpokládá nejen jsoucnost Boha,
ale i schopnosti v člověku, jimiž člověk tuto svoji závislost po
znává a celým svým životem projevuje — to jest nesmrtelnou
duši.
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Co jest duše lidská? Jako zdroj života v člověku jest duše
podstata od těla rozdílná, nehmotná, duchová.
Zdrojem duševní činnosti není mozek a nervstvo.
Podrážděním mozkového nervstva vznikají pohyby, ve
vědomí na ně odpovídá zážitek. Abychom vysvětlili vznik
zážitku, musíme připustit, že existuje od mozku rozdílný
zdroj činnosti, kterým se pohyb mění v něco docela nového.
Témuž podráždění mozku odpovídají často city, předsta
vy a snahy zcela různé. Kdyby v nás nebylo kromě mozku
jiného zdroje činnosti, nebylo by možno vysvětliti tuto růz
nost citů, představ a snah, které vznikají při stejných moz
kových pochodech.
Duševní činnost člověka záleží v tom, že poznává, cítí
a chce. Člověk nepoznává jen předměty smyslům přístupné,
nýbrž 1 předměty nadsmyslně, na př. pravdu, dobro, Boha,
tvoří z představ pojmy, spojuje je v soudy a usuzuje z příčiny
na účinek a z účinku na příčinu.
City, na př. láska, touha, odpor, nevznikají jen z pozna
ného dobra a zla smyslného, nýbrž také nadsmyslného.
lověk se nerozhoduje jen pro dobro smyslné, jehož
potřebuje pro tělesný život, nýbrž také pro dobro nadsmyslné.
Tuto činnost nelze vysvětliti bez nehmotného, od hmoty
podstatně rozdílného zdroje činnosti — duše.
Vědomí, jeho jednota a nepřetržitá souvislost svědčí
o samostatném,od těla i duševních jevů podstatně rozdílném,
trvalém podmětu — duši.
Jsme si vědomi toho, co se v našem nitru děje, víme na
př. o svých představách, citech a snahách. Toto vědění o du
ševních jevech nazýváme vědomím. O duševních jevech vě
děti, je jednotit a spojovat může jen nehmotný, jednotný
podmět. Tento podmět není pomíjející, nýbrž trvalý. Jest to
patrno ze vzpomínky.
Mozek je pouze nástrojem duše. Čím dokonalejší je
tento nástroj, tím lépe může se duše uplatniti. Je-li mo
zek porouchán, objevují se poruchy v duševní Činnosti.
Duše lidská nevzniká z hmoty, ale má přímý původ 'od
Boha. Duše lidská je nesmrtelná; to znamená, že nezaniká
s'tělem, nýbrž žije i po smrti těla dále a trvá na věky.
Víra v nesmrtelnost duše je tak stará jako lidstvo
samo.
Duše lidská se liší podstatně a jakostně cd duše zvířecí.
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Zvíře nemá rozumu, vnímá sice smysly a má představy o tom,
co vnímalo, ale netvoří pojmů, soudů a úsudků jako to může
duše lidská.
Duše jako bytost jednoduchá nemůže se rozpadnouti,
nemůže se zničiti, jest nesmrtelná.
Duše lidská není věčná, ježto má původ od Bohav čase,
ale z vůle Boží trvá na věky.
Duše lidská jako duch jest bytost, která dostačuje sama
sobě a k činnosti své nepotřebuje těla nezbytně, i když, pokud
jest v těle, smyslů tělesných k Činnosti své používá.
Bůh vložil do duše lidské touhu po blaženosti. Ale této
blaženosti nelze dojíti na zemi. Bylo tedy třeba, aby Bůh duši
tak uzpůsobil, aby došla splnění v jiném životě; proto duše
lidská žije i po smrti těla a bude žíti věčně.

9. Spiritismus.
Nevěra, která se posmívá zjevenému učení o duchových
bytostech jako dětské víře zašlých časů, dává se ošáliti pově
rou — spirittsmem. Snaha spiritismu směřuje k tomu, podati
Novýnázor světový
a životní na základě obcování lidí s duchy,
s dušemi zemřelých prostřednictvím osob zvlášť schopných
k navázání styků se záhrobím.
Spiritismus má jméno své od duchů (spiritus — duch,
duchařství), kteří se prý spiritistům zjevují, o rozličných vě
cech je poučují, a to hlavně, aby lidstvu zjevili nové, doko
nalejší náboženství.
Novodobý spiritismus vznikl v Severní Americe. První
jeho stupeň jsou tak zvané točicí stoly. Zavládl také obyčej
připevňovati na jednu nohu stolu pisátko, t. zv. psychograf,
který na podloženém papíře píše a odpovídá na otázky.
R. 1848 objevil se spiritismus v Americe v nové formě.
V osadě Hydesville nedaleko New Yorku žila rodina Foxova.

Členové rodiny byli prvníspiritistická media. Spiritisté slo
vem »medium« (— prostředník) rozumějí osobu, jejíž pří
tomností je podmíněno zjevení ducha a jeho činnost. Bez
media není vnitřního, písemného, fysického neb jakéhokoliv
sdělení.
Medijní síla vězí v organismu člověka. Nejvyšší stupeň
medijní síly mají tak zvaná media materialisační, v jejich pří
20

tomnosti duchové se prý zhmotňují, materialisují, stávají se
viditelnými buď v celém těle nebo jen jednotlivé údy se prý
vznášejí nad hlavami účastníků seancí — a zase odhmotňují.
Nejčastější zjev o spiritistických seancích je klepání, po
hybování stolu a jiných předmětů. Medium, jež obyčejně
samo se uspává, přichází u vytržení (transu), při němž se jím
počnou projevovati duchové, proto medium mluví, kreslí,
zvedá se do vzduchu, účastníci pociťují dotyky nebo 1 rány.
Během času z různých »zjevení« různých duchů povstalo
zvláštní »náboženství«. O jeho rozšíření měl nejvíce zásluh
Allan Kardec. Zásady spiritismu jsou asi tyto: Lidské duše
jsou duchové, kteří již dávno před narozením svým žili. Při
šedše na tento svět čili vtělivše se, pozbyli úplně paměti na
svůj bývalý život, spojují se na nějaký Čas se svým tělem ; život
lidský pak másloužiti k tomu, aby vtělený duch se zdokona
loval. Po smrti duch opouští tělo a počíná novýživot na ně
jaké jiné hvězdě nebo po nějakém čase se opět vrací na zemi,
a tak každým novým vtělením nabývá nové příležitosti, aby
se zdokonalil.
Spiritismus pracuje všude k popření rozdílu mezi mrav
ním dobrem a mravním zlem a k popření skutečnosti věč
ných trestů. Tím však vyvrací všechny základy mravníhoži
vota. Jest tím nebezpečnější, že užívá křesťansko-katolic
kých názvů, ale podkládá jim zcela jiný smysl, čímž svádí
mnohé nevědomé katolíky.
K nám uvedl spiritismus Etrich r. 1880, jenž konal prvé seance
s mediem Wihanovou a rozšířil jej mezi krkonošskými tkalci. Čeští spi
ritisté mají své spolky v různých městech naší vlasti.

Spiritismus škodí zdraví tělesnému i duševnímu.
Spiritisté obyčejně pozbývají klidu své duše i svého zdra
ví, mnozí svůj blud zaplatili šílenstvím i životem, skončili
sebevraždou.
Spiritismus je pověrou, hadačstvím a kouzelnictvím, ko
naným za přímého vybízení a vyhledávání dábelského půso
bení. Je zároveň i bludem, ba až přímým odpadem od kato
lické víry. Proto každá účast při spiritistických seděních a
každé spiritistické konání jest těžkým hříchem.
Uvážíme-li, že celý směr spiritistický je protikřesťanský,
ježto jeho cílem je zavésti staré pohanství, a jak zhoubný vliv
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má bludné učení spiritistů na smýšlení a jednánílidí, jest nám
uznati, že spiritismus je zhoubný, hříšný, nedovolený a každý
rozumný člověk se ho vystříhá. Duše, která smrtí se odloučila
od těla, nemá bez přímého působení Božího možnost, aby se
nějak projevila. V přímý styk s anděly a svatými, jakož i se

svými drahými zemřelýmipřicházímev modlitbě,

ale

při tom nemůžeme očekávat, že by se nám zjevili bez důležité
příčiny a bez vůle Boží.

J. Fůhrich: Narození Páně.

ro. Žil Kristus?
Pomlčujeme zatím o svědectví Písma svatého Nového
Zákona a uvedeme závažná svědectví předních historiků a spi
sovatelů židovských a pohanských o tom, že Kristus žil, ve
řejně učil a zemřel smrtí na kříži. Tak o Pánu Ježíši a jeho

umučenípíše učenýžidovskýkněz Josef

Flavius

(ze

mřel asi r. 95) ve svém spise »Starožitnosti židovské «. Zpráva
jeho úplně se shoduje s evangelii: »T'ohočasu žil Ježíš, člověk
moudrý, ač-li dovoleno jest zváti ho člověkem, neboť konal
22

Frant. Tkadlík: Madona s přeslicí.

skutky podivuhodnéa byl učitelem těch lidí, kteří rádi pravdu
přijímají. Mnohé židy i také mnohé pohany k sobě přivedl.

To byl Kristus.

Když ho Pilát návodemnašichnej

vznešenějších mužů odsoudil na kříž, nepřestali ho milovati
ti, kteří mu byli oddání předtím, neboť se jim třetího dne
zjevil opět živý, jak to o něm a natisíce jiných podivuhodných
23

věcí byli předpověděli proroci Boží. A až do dnešního dne
trvá lid křesťanů, kteří se po něm tak nazývají.«

Římský dějepisec Tacit

(1 r19 po Kristu) uvádí

toto: »Aby tuto zlou pověst (totiž, že z jeho rozkazu byl za
pálen Řím) vyhladil, Nero svedl vinu a nejvybranějšímitresty
zakročil proti těm, kteří pro své nepravosti byli nenáviděni
a křesťanyjmenováni. Původcem tohoto jména (christianů =
křesťanů) jest Kristus, jenž za panování Tiberia byl smrtí
potrestán od vladaře Pon
tia Pilata.«

Suetonius

(70—

I2I po Kr.) v životopise
Klaudiově napsal: »Židý
pro Krista stále se bouřící

vyhnal z Říma.« Pli

n ius (79po Kr.), místo
držitel v Bithynii, v listě
k císaři Trajanovi se zmi
ňuje o křesťanech, kterak
v určité dni předsvítáním
se scházejí a písněmi osla
vují Krista jako Boha.
Takovýchto svědec
tví jest více. Jasně do
kazují, že Ježíš Kristus

skutečně žil atím

P. Brandi:

Křest Kristův v Jordáně.

vyvracejí pokusy těch,
kteří popírajíce osobnost
Ježíše Krista uvádějí, že
Ježíš Kristus nežil, že jest
to pouhý výmysl, báje
(mythus podle Strausse
a Drewse), ohlas staroba
bylonského eposu o Gil
gamešovi (podle Jense
na), ztělesněním sociál
ních ideálů (podle Kalt
hoffa).
Tyto pokusy byly
rovněž vědecky vyvrá-.
ceny.

Ir. Kristus podle evangelií.
Nejstarším psaným důkazem života Ježíšova jsou knihy
Písma sv. Nového Zákona. Obraz života Ježíše Krista, jeho
díla a učení podávají nám především evangelia.
Ježíš Kristus se narodil pcdle předpovědi proroka Miche
aše v Betlemě z Panny Marie, která pocházela z královského
rodu Davidova. Sv. evangelisté Matouš a Lukáš podávají nám
rodokmen svaté Rodiny. Sv. Josef, jsa příbuzným Panny Marie
a s ní zasnouben, byl dítěti Kristu pečlivým pěstounem.
Před úklady Herodovými prchá dítko Ježíš do Egypta
a po jeho smrti se vrací do Nazareta, kde žije skrytě až do tři

cátého roku svého věku. Sluje proto »Nazaretský«.
Jan Křtitel, jeho předchůdce, připravuje podle předpc
vědí proroka Malachiáše lid na příchod Kristův. Ve třiceti le
tech loučí se Kristus s matkou svou (sv. Josef zemřel již dříve)
a přichází k řece Jordánu k Janovi, aby od něho byl pokřtěn.
A když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa 1viděl Jan Ducha
Božího sestupovati jako holubici a přicházeti na něho. A s nebe
pravil hlas: »Tento jest Syn můj milý, v němžse mi zalíbilo!«
Tak byl Kristus Bohem Otcem uveden ve svůj veřejný úřad

vykupitelskýjako Mesiáš a Syn Boží.
Veřejnýúřad Kristův jest úřad učitelský.

Učí

po tři léta procházeje Galileou, Samařském,Judském a Pereou
(východ. Pojordání), aby dobrou (radostnou) zvěst t. j.
evangelium, cznámil všem vrstvám národa. Kristus plní

úřad královský, pastýřský jako dobrý pastýř
hledajícíduše,zakládá království Boží na zemi.

Ve své řeči horské (Mat. 5 —7) poučuje o povaze svého krá
lovství a prohlašuje jeho základní zákony a uvádí vlastnosti,
jimiž má vynikati ten, jenž chce býti členem jeho království.
Pravdivost svého učení a poslání potvrzuje nesčetnými zá

zraky.

Celý národ izraelský očekával slíteného krále — Me
sláše, jenž obnoví a rozšíří zaniklé království na celý svět.
Ježíš však nevystupuje jako světský král, místo záští hlásá lásku
k nepříteli, nevylučuje pohanů ze svého království, nýbrž
všecky stejně zve a touží po nápravěmRavní a nikoli politické.
Nebyl pochopen kněžími, zákoníky, kteří byli ve svém ome
zeném patriotismu ztrnulými vlastenci, je odsouzen jako ne
přítel národa a vydán o svátcích velikonočních římským
25
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J. Fůhrich: Svatí apoštolové.

prokurátorem na bouřlivou žádost svedeného lidu židov
ského na smrt ukřižováním, protože se prohlásil za Krista
Mesiáše a Syna Božího. Ježíšův skutečný zjev nevyhovoval
nesprávným představám Židů o Mesiáši, proto ho neuznali
za Mesiáše. Na památku své dobrovolné oběti na kříži usta
novuje nekrvavou oběť mešní. Tak Kristus naplnil svůj

kněžský úřad.

Kristus vstal třetího dne z mrtvých, čtyřicátého dne
vstoupil na nebesa, odkudž poslal Ducha Svatého.
Za svého pozemského života vyvolil si družinu apoštolů
a učedníků, většinou prostých to Galilejců : Šimona, jemuž dal
jméno Petr, a Ondřeje, bratra jeho, Jakuba a Jana, Filipa
a Bartoloměje, Matouše a Tomáše, Jakuba, syna Alfeova, a
Šimona, jenž slove Horlivec, a Judu, bratra Jakubova, a Ji
dáše Iškariotského, jenž se stal zrádcem. S nimi založil své

království

Boží — církev.

Církvizanechalsvé

božské učení a sedmerý pramen svátostí,

aby jich se stalo účastno veškeré lidstvo až do skonání světa
a mělo život věčný ve jménu jeho.
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J. Fůihrich: Blahoslavení lkající, neboť potěšení bůdou. (Matouš 5, 5.)

Krásný a úplný obraz Ježíše Krista je nakreslen v evange
liích. I při svém skromném objemu mají evangelia v sobě ne
vyčerpatelné bohatství zpráv o skutcích a řečíchPáně. Napsána
byvše v letech, jež hned po samých událostech následovala, jsou
zároveň jednoduchým, ale pravdivým výrazem všeho, co
v mysli učedníků zanechaly příklad a osobnost božského Učite
le. Půl třetího roku stále s Pánem Ježíšem žili, a tento styk
s ním vtiskl jim do duše živý a pravý obraz Syna Otce nebes
kého a syna člověka narozeného ze ženy. Slýchali jeho slova
plná moudrosti a svatosti, byli svědky jeho božské moci.
Povaha Kristova, kterou evangelia líčí, je tak velebná,
že se ani největším filosofům nepodařilo vymysliti podobné.
Objevuje se v nich Kristus předem síce jako člověk, kterýž
přišel na svět v lidské podobě a jako člověk žil. Tak svatě žil,
Poznámka.

Ježíš Kristus žil od r. 4 před Kr. až do 29 po

Kristu. Skutečný letopočet křesťanskýměl by počíti asi r. 4 před Kris
tem, v kterémžto roce — 750 po založení Říma — Kristus se narodil.
Náš dnešní letopočet, zavedený Dionysiem Exiguem, zůstává 4 roky po
zadu.
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J. Fůhrich: Pán můj a můj Bůh. (Jan 20, 28.)

že ani nepřátelé se nemohou 'zdržeti, aby nevydali svědectví
jeho nevinnosti. Byl prodchnut nejvroucnější láskou k Bohu.
A jak něžná byla jeho láska k lidem! Ba ani nepřátel svých ne
vylučuje z lásky své! K pláči je pohnut, když vida město Jeru
salem, na mysl si přivádí zkázu, která stihne město i chrám.
Z lásky k Bohu a k bližnímu vypučely nejkrásnější ctnosti.
Kristu neschází z nich žádná. A jak jsou v osobě jeho harmo
nicky sloučeny : pokora s důstojností, pevnost s laskavostí, přís
nost se shovívavostí, spravedlnost s milosrdenstvím! Kristus
podle evangelií jest tichý a pokorný srdcem, ideál mravní
dokonalosti a krásy.
Obraz Krista jako člověka dokreslují evangelia mohut
nými rysy jako bytost vyšší, která zná vše, i myšlení lidská, a
může učiniti, co chce; jako bytost, která, co do podstaty jest
jedno s Bohem Otcem,ač se co do osoby od něho rozeznává.
Ježíš Kristus se podle evangelií jeví jako osoba božská, která
z pouhé lásky k nám vzala na sebe v čase člověčenství, aby
nás jako Bohočlověk vykoupil:
I. ze hříchu a ze smrti,
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2. zotroctví ďábla, který nás skrze hřích přivedl pod svou
moc,
3. od věčného zavržení, jehož jsme pro hříchy zasloužili.
Takový obraz podávají nám evangelia.

I2. Ježíš Kristus — Syn Boží.
O tom, že Kristus, zaslíbený Vykupitel, jest Syn Boží,
pravý Bůh, svědčí:
I. Výpovědi starozákonních proroků;
2. jeho vlastní výroky o sobě a
3. učení apoštolů a celé církve.
1. Výpovědi proroků přičítají Messiáši božský původ,
trvání od věčnosti, božskou činnost a božské jméno.
2. Jeho vlastní výroky o sobě. Kristus nazývá se Synem
Božím ve vlastním smyslu slova, přikládá si stejnou podstatu
s Otcem: »Já a Otec jedno jsme.« (Jan Io, 30.) Připisuje si
božské vlastnosti: věčnost, všemohoucnost, vševědoucnost,
moc odpouštěti hříchy, právo soudit svět.
|
3. Svatí apoštolové jednomyslně vyznávají božství Kris
tovo: »Víme, že Syn Boží přišel. Tenť jest pravý Bůh.« (I. Jan
5, 20.) Sv. Petr: »Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.« Sv. To
máš: »Pán můj a Bůh můj.« Sv. Bartoloměj: »Mistře, Ty jsi
Syn Boží« a j. Připisují mu božské vlastnosti. Sv. Petr vyznává:
»Pane, ty víš všecko.« Sv Pavel: »V něm přebývá všecka
plnost božství podstatně.« (Kol. 2, 14.)
Církev svatá víru tu vždycky vyznávala a chránila ji před
bludaři. "To dosvědčují nejstarší církevní spisovatelé a mu
čedníci, kteří pro víru tu podstoupili muka i smrt. Tato víra
nyla slavnostně potvrzena všeobecným církevním sněmem
nicejským v roce 325, kde shromáždění Otcové o Kristu vy
znali, co stále ještě se modlíme při mši sv. v Kredu: »Bůh
z Boha, světlo ze světla, zplozený, neučiněný, jedné pod
staty s Otcem k
Odpůrci božství Kristova pokoušejí se vyložiti Ježíše Krista rozma
nitě: byl prý tichý idealista, plný přeludů o lásce (Frenssen). bojovník za
svobodu a rovnost (Renan), apoštol lásky a neodpírání zlému (Tolstoj),
sociální revolucionář, náboženský myslitel, mravní reformátor a podobně.
Tací svobodomyslní vykladači osobnosti Kristovy všecko Kristu přiznají.

jen ne však to, že Ježíš Kristus je pravý

Bůh.
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Patří tudíž Ježíši Kristu božská pocta tak nutně, že kdo
»nectí Syna, nectí Otce, jenž ho poslal.« (Jan 5, 23.)

13. Jsou možné zázraky? — Zázraky Kristovy.
Co je zázrak? Slovo »zázrak« značí, co jest za zrakem,
co si vysvětliti nedovedeme. Zázrak je mimořádný skutek,
který nemůže býti vykonán žádnou přirozenou silou, nýbrž
jen všemohoucností Boží.
Jsou zázraky možné? Rdo má pravé ponětí o Bohu akdo
správně pohlíží na poměr světa k Tvůrci, nemůže popříti mož
nost zázraků, neboť se zakládají na všemohoucnosti Boží.
Zázraky neruší a nemění zákonů přírodních. Zázraky
jsou skutky jen mimořádné, jsou jen výjimkou z důležitých
příčin.
i
Je možné zázraky poznati? Člověk může zázrak poznati.
K poznání zázraku není třeba znáti všech zákonů přírodních,
stačí nám, jestliže poznáváme, že zjev, o který jde, mohl býti
způsoben silou přirozenou či nikoliv.
Veliké množství zázraků činil Pán Ježíš, z nich je podle
sv. Jana zapsána v evangeliích jen Čási.
Zázraky Kristovy můžeme rozděliti:
I. V zázraky nad přírodou, k nim patří na př. zázrak
v Káni Galilejské, bouře na moři, rozmnožení chletů
atd.
2. V zázračné účinky na nepřátele Ježíšovy, na př. zmizel,
když ho chtěli kamenovati a pod.
3. Zázračná uzdravení nemocných všech druhů (hlu
chých, chromých a slepých od narození) a posedlých.
4. Vzkříšení mrtvých, na př. dcery Jairovy, mládence
Naimského, Lazara hnijícího již v hrobě.
Podivuhodné činy Kristovy jsou
a) pravými zázraky,
b) skutečně se staly,
c) dosvědčují božství Kristovo.
Skutky Kristovy převyšují všecky síly přirozené. pročež
nelze pochybovati o jejich nadpřirozené povaze.
Zázraky Kristovy nemohou býti pokládány za klam, ne
boť byly konány veřejně, před zástupy, v přítomnosti učených
mužů, po celou dobu veřejné činnosti Páně.
Kristus sám ukazuje na své zázraky jako na důkaz svého
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božského poslání: »Nečiním-li skutků svého Otce, nevěřte mi,
činím-li je však, věřte skutkům, abyste poznali a uvěřili, že
Otec je ve mně a já v Otci.« (Jan Io, 37.) To znamená,že táž
božská podstata jest v obou. Zázraky Kristovy jsou nerozlučně
spojeny s celýmjeho životem, takže bychom ho bez nich ne
pochopili.
Ti, kteří neuznávají zázraků Kristových, pokoušejí se je
vysvětliti ze sil přirozených: spiritismem, vlivem osobnosti,
hypnosou (uspáním).
Zázraky Kristovy jsou přímým opakem jevů spiritistic
kých, neboť KristusjJe konal z ušlechtilých pohnutek a s trva
lými účinky, veřejněza jasného dne, nikoli v noci, jak tomuje
u spiritistů.
Zázraky Kristovy není možná vysvětliti podmanivým vli
vem osobnosti Kristovy a hypnosou. Kristus uzdravoval všecky
nemoci, bez rozdílu, u jakýchkoliv osob, i u nepřítomných,
a to pouhým slovem a s výsledkem okamžitým.
Jen skutečné zázraky mohly budit úžas u nepřátel Kris
tových, kteří volají: »Co učiníme, nebo tento člověk činí mno
hé divy, necháme-li jej, všichni uvěří v něho.« (Jan II, 47.)
wýWwes

I4. Ježíš Kristus — božský učitel.
Božství své dokázal Pán Ježíš jako obdivuhodný učitel
lidí, jakého svět nikdy předtím nepoznal a také nikdy již
nepozná, neboť jím bylo zjevení Boží ukončeno. Učení Ježíše
Krista svou dokonalostí, ušlechtilou vznešeností a svými blaho
dárnými účinky svědčí jasně o božství svého původce. Před
Pilátem praví Pán Ježíš výslovně: »Já jsem se k tomu na
rodil a proto jsem na svět přišel, abych vvdalsvědectví pravdě.«
(Jan 18, 37.) »Pravda vás osvobodí« (Jan 8, 32), t.j. za po
moci milosti Boží vykoupí vás z bludu.
Pán Ježíš hlásal pravdy tajemné, nad rozum lidský vy
výšené, které nemohly býti ve Starém Zákoně oznámeny 1
dům, neboť by je byly svedly k modlářství, do něhož Často
upadali, žijíce mezi samými pohany.
Avšak 1 ty pravdy hlásané Ježíšem Kristem, které může
lidský rozum chápati, převyšují všelikou moudrost lidskou a
dávají jasnou odpověď na důležité otázky, na které nedovedli
odpovědět; ani nejslavnější pohanští mudrcové.
31

Pán Ježíš stále obracel pozornost svých posluchačů k vě
cem nepomíjejícím, nadzemským, k duši lidské, jejíž nesmrtel
nost zdůraznil známýmislovy: »Nebojte se těch, kteří zabíjejí
tělo — ale duši zabíti nemohou.ale bojte se raději Toho, jenž
může duši i tělo zavrhnouti do věčného ohně.« "Takénesmír
nou cenu duše lidské naznačil Spasitel slovy: »Co platno člo
věku, kdyby celý svět získal, ale na duši své škodu utrpěl —
jakou výměnu může dát: člověk za duši svou?«
Spasitel učil nepohrdati chudým, neutiskovati slabého,
nýbrž všem lidem pro Boha dobře činiti, i těm, kteří nám
ublížili. V podobenství o milosrdném Samaritánu vysvětlil,
že bližním naším jest každý člověk i nepřítel. Aby božské
učení své lidem prostým pochopitelným učinil, užíval Pán
Ježíš stále prostých sice, ale významných podobenství, jak to
o něm proroci předpověděli.
Také učil božský Vykupitel, že křesťan má konati dobré
skutky z pohnutek šlechetných, totiž z lásky k Bohu a k bliž
nímu a pro odplatu v nebesích — ne tedy pro chválu a pří
zeň lidskou nebo pro nějaký pozemský zisk. Spasitel naučil
učedníky své překrásné modlitbě (Otče náš), v které jest
všecko obsaženo, zač Boha můžeme a mámeprositi, a které se
nevyrovná žádná jiná modlitba. Židé si představovali Boha
jakožto neúprosného Vládce a přísného Soudce; Pán Ježíš
učil, že Bůh jest laskavý a dobrotivý náš Otec, jenž stále peču
je o všecky lidi a o všecko tvorstvo a stejnou láskou objímá
všecky a nehledí na nějaké pozemské přednosti člověka.

15. Dokonalý charakter Ježíše Krista.
Život Kristův jest život Boha na světě. Ježíš stojí bez
hříchu před světem hříšníků. Svých nepřátel se táže: »Kdo
z vás může mnetrestati ze hříchu? «a nikdo se neozval.
Úplnou bezhříšnost Kristovu vyznává Jidáš: »Zhřešil
jsem, zradiv krev spravedlivou.« Sami úhlavní nepřátelé, fa
rizeové a zákoníci, nemohli ho z ničeho usvědčiti. Proto Pilát,
než jim Krista vydal, umylsi ruce a řekl: »Nevinen jsem krví
spravedlivého tohoto, vy vizte!« (Mat. 27, 24.)
Kristus je netoliko bez hříchů, ale stkví se všemi ctnostmi,
z nichž vyniká především jeho láska k Bohu a k bližnímu,
Ze své lásky nikoho nevylučoval.
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F. Jenewein: Velký pátek.

Svatost Kristova je tak patrná, že 1ti, kteří nechtějí věřiti
V jeho božství, oslavují jej jako vzor mravní dokonalosti.

16. Utrpení a smrt Páné.
Syn Boží se vtělil hlavně proto, aby hřích Adamův s jeho
následky napravil a spasil svět. Bůh ve své spravedlnosti žádal
za hříchy lidstva plného a dokonalého zadostiučinění. Toto
zadostiučinění nemohl dáti člověk, proto druhá božská osoba,
Ježíš Kristus, člověkem se stala, aby nás svou smrtí na kříži
vykoupila a na věky spasila.

Kristusna kříži vskutku

zemřel.

To dosvědčují:
I. Svatí evangelisté, kteří jednomyslně vypravují, že
Kristus skonal na kříži.
2. Vojáci, neboť nezlámali kostí jeho, vidouce, že je
již mrtvý, ale toliko kopím otevřeli jeho bok, i vyšla krev a
voda. Kříže nebyly vysoké. Rána do boku, kdyby byl i zdán
livě mrtev, byla by musila přivodit smrt, neboť byla tak
hluboká, že Tomáš mohl do ní vložiti ruku svou. Kopím bylo
zasaženo i srdce.
3. Setník, jenž úředně dosvědčil před Pilátem Kristovu
smrt.
3
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4. Přátelé Kristovi, kteří by jeho tělo dojista nebyli po
chovali, kdyby v něm byla jen nepatrná známka života. Sňali
však mrtvétělo Kristovo s kříže, položili je do klína Matky
Páně, zavinuli v Čisté plátno a pochovali do hrobu Josefova.

a Vložili
tam
drahé
masti
zmyrrhy
aloe
asiroo
liber
(22
kg),
množství to, které by zadusilo v úzkém, zavřeném hrobě
i zdravého člověka.
5. Nepřátelé Kristovi, kteří, jsouce smrti Kristovy žádosti
vi, nebyli by připustili, aby Kristus polomrtev byl sňat s kříže,
nestavěli by k jeho hrobu stráž, aby snad jeho učedníci ne
přišli a neukradli ho a neřekli lidu: »Vstalť jest z mrtvých. «
(Mat. 27, 64.)

17. Kristus vstal z mrtvých. - Svátost pokání.
Kristovou smrtí na kříži nebylo naše vykoupení ještě
dokonáno. Teprve svým zmrtvýchvstáním zvítězil Boho
člověk nad hříchem a smrtí.
Kristus třetího dne po své smrti zase ožil, vstal z mrtvých.
Kristovo zmrtvýchvstáníjest nejdůležitější událostí z jeho
života. Sv. apoštol Pavel je prohlašuje za základ naší víry.
»Nevstal-li Kristus z mrtvých, marné jest kázání naše, marná
i víra vaše.« (I. Kor. I5, 14.) Dokazuje, že Kristus je Bůh
a že jeho učení jest pravdivé.
O zmrtvýchvstání Kristově nelze pochybovati. Kristus
skutečně třetího dne vstal z mrtvých. To dosvědčují:
I. Učedníci Kristovi, jimž se ukázal a s nimiž se na zemi
stýkal po 40 dní. »Co jsme slyšeli, co jsme očima viděli, čeho
se naše ruce dotýkaly, to hlásáme vám.« (I. Jan I, 3.) Tomáš
hlasitě vyznává víru: »Pán můj a Bůh můj.« (Jan 20, 28.)
Kristus se zjevil Marii Magdaleně, Petrovi, dvěma učední
kům, jdoucím do Emaus.
2. Vojíni, kteří stáli u hrobu na stráži a kteří oznámili
veleradě všecko, co se stalo, ta pak jich netrestá, ač jim dává
do úst výmluvu: když usnuli, že učedníci tělo Páně ukradli,
ani toho nepopírá, když apoštolové káží o zmrtvýchvstání
Páně. Ustrašeně se táží členové velerady: »Co učiníme lidem
těm, že hlásají Krista vzkříšeného?« Výsledkem jejich úrady
bylo, že apoštolům jenom zakazují o tom mluviti.
Odpůrci obviňují apoštoly, že tělo Kristovo odnesli a do
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J. Fůhrich: Zmrtvýchvstání Páně.

světa rozšířili zprávu o jeho zmrtvýchvstání. Tato námitka
neobstojí, neboť:
I. Hrob Kristův byl zapečetěn a střežen vojíny.
2. Apoštolové byli bázliví; když byl Kristus ukřižován,
rozprchli se a skrývali se ze strachu před Židy.
3. Kdyby byli apoštolové tělo Kristovo ukradli, byli by
to vojíni oznámili a apoštoly by za to byl stihl trest, byli by
pak stíháni pro porušení Wřednípečeti a tělo Kristovo byli
by museli vydati.
Někteří chtějí Kristovo zmrtvýchvstání vysvětliti přelu
dem smyslů. Věřící prý myslili, že Kristus jako Mesiáš bude
věčněkralovati, proto byli smrtí Kristovou velice překvapeni.
Měl-li Kristus býti 1 po smrti pokládán za Mesiáše, nesměl
zůstati v hrobě; očekávali tudíž netrpělivě, brzo-li se jim zjeví.
Rozčilení rostlo den ze dne, až se někteří domnívali, že sku
tečně viděli před sebou živého Krista.
Přeludy mívají osoby duševně choré, to však nelze říci
o apoštolech, kteří Krista nejen viděli, s ním i mluvili a dc
týkali se ho.
35

Není události, která by tak mnohými
důkazy
byla prokázána, jako zmrtvých
vstání Páně.
Zmrtvýchvstání Páně dokazuje:
I. Že Ježíš Kristus je Bůh, a že jest tudíž jeho učení
pravé. »Nevstal-li Kristus z mrtvých, marnéjest kázání naše,
marná i víra vaše.« (r. Kor. I5, I4.)
2. Že i my budeme vzkříšeni.
V neděli velikonoční zjevil se Kristus ve večeřadle svým
učedníkům, dechl na ně a řekl jim: »Přijměte Ducha Sva
tého! Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim, a kterým
zadržíte, zadrženy jsou!« (Jan 20, 22 násl.) Těmito slovy

ustanovilKristus svátost

pokání.

Svátost pokání je svátost, v níž kněz na místě Božím
odpouští hříchy po křtu svatém spáchané.
Vnějším znamením svátosti pokání jest hříšníkovo vy
znání a lítost, kterou musí dáti nějakým způsobem poznatel
ným najevo a dále slova zpovědníkova: »Já tě rozhřešuji
z hříchů tvých ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.«
Povinnost se zpovídati — podle čtvrtého přikázání cír
kevního alespoň jednou za rok — má každý, jehož svědomí
je obtíženo smrtelným hříchem.
Náležitosti hodného přijímání svátosti pokání jsou tyto:
Zpytování svědomí, lítost, opravdové předsevzetí, zpověď a
dostiučinění. Nejdůležitější náležitostí jest lítost, jež musí býti
spojena s pevným předsevzetím se polepšiti. Lítost musí býti
opravdová a zakládati se na pohnutkách, jimž nás učí křes
ťanská víra, t. j. nadpřirozená. Nadpřirozená dokonalá lítost
prýští ze srdce, milujícího Boha upřímnou láskou. Nedoko
nalá vidí v Bohu především přísného a trestajícího soudce.
Vyznání hříchů (zpověď) musí býti úplné, upřímnéa zřetel
né, t. j. musíme se zpovídati ze všech těžkých hříchů, jejich
počtu a okolností, které druh hříchu proměňují. Dostiuči
něním (»pokáním«) jsou různé modlitby, které ukládá
zpovědník k usmíření Boha.
wo W

18. Maria, matka Ježíše Krista.
Evangelia nám vypravují velmi málo o nejsvětější Panně
a Rodičce Boží. První zmínka, která se o ní děje, se týká toho,
že byla zasnoubena Josefovi z rodu Davidova a z pokolení
36

Fr. Tkadlík: Sv. Lukáš maluje Matku Páně.
(Sv. Lukáš nebyl malíř, legenda o něm, Jako o maliři Matky Páně vznikla, že
tak krásně v evangeliu ge o Panně Marii zmiňuje.)
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Judova, ale nic se nedovídáme ani o jejích rodičích, ani o je
jím životě před zasnoubením.
Rodiče Panny Marie se jmenovali Jáchym a Anna, žili
v Nazaretě a byli lidé spravedliví před Bohem i před lidmi.
Jediným dítětem jejich byla Maria. Jako dítko byla zasvě
cena službě chrámové. Později byla Panna Maria zasnoubena
sv. Josefu, z domu Davidova. Archanděl Gabriel jí zvěstuje,
že se na ní splní, co předpověděl Isaiáš, že bude míti syna
a nazve ho Ježíš.
Maria je pravou a vlastní matkou Ježíše Krista. Mluví-li
se v evangeliu o »bratřích Páně«, nutno slovu tomu rozuměti
ve smyslu širším, o příbuzných Páně.
Se vznešenou její důstojností jako Matky Boží srovnává
se i její svatost. Byla prosta hříchu dědičného i všech hříchů
osobních. (Neposkvrněné Početí Panny Marie — neposkvr
něna hříchem dědičným.)
Přes to, že se Maria stala matkou Ježíše Krista, zůstala
čistou a neposkvrněnou pannou, neboť Kristus se nenarodil
z Marie Panny způsobem přirozeným, jako se rodí jiní lidé,
nýbrž způsobem nadpřirozeným.
Matka Páně zemřela smrtí přirozenou. Tělo její nezů
stalo v hrobě, nýbrž Bůh je vzkřísil a oslavené vzal do nebe.
Ucta k Marii, Matce Boží, je tak stará jako církev.
V nejstarších římských katakombách nacházíme již
z prvého století po Kristu obrazy Matky Boží s děťátkem,
tak na příklad v katakombách sv. Priscilly a v katakombách
sv. Kallista. Celá pak tradice svědčí neustále o vřelé úctě
k Marii Panně v křesťanském lidu. Stále a stále se k ní křes
ťané utíkali, stále ji o pomoc vzývali. Nebylo bolesti, ve které
by se křesťanský lid neutíkal k Marii, pomocnici a ochrán
kyni.
Maria podává nám jemně a měkce svou ruku. Podává
nám ji, když toneme, když se potácíme ve vlnách tohoto světa.
Náš národ byl obzvláštním ctitelem Rodičky Boží. Z pokolení
do pokolení se nesla úcta mariánská. Símě, zaseté sv. Cy
rilem a Metodem, utěšeně vzkvétalo a vydávalo hojnou žeň.
Sv. Lidmila, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Prokop, bl. Anežka,
sv. Jan Nepomucký, Karel IV., Arnošt z Pardubic — toť jsou
oni velikáni, kteří uzráli na půdě mariánské. —Nezapomeňme
nikdy na mariánský verš velebného chorálu svatováclavského,
který zpívali předkové naši v pohnutých dobách svého života,
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Je tak dojímavý a krásný, je pln vzrušení a citu, pln ne
ochvějné víry:
Maria, matko žádoucí,
Tys královna velmohoucí,
prosiž za nás,

Svého Syna,
Hospodina!
Kriste eleison.

za křesťany,

Ig. Duch Svatý - Posvětitel. — Svátost biřmování.
Jakým způsobem získáváme spásu, kterou nám Kristus
na kříži zasloužil? Přivlastňováním ovoce díla vykupitelského,
jež přisuzujeme Duchu Svatému.
Duch Svatý je třetí božská osoba, pravý Bůh jako Otec
a Syn, od nichž od obou vychází. Rozdává milosti, které nám
zjednal Kristus Pán. Se všemi svými dary a milostmi sestoupil
na apoštoly o slavnosti letnic (Hod Boží svatodušní).
Duch Svatý apoštoly osvítil, posílil a posvětil. Obdařil je
všemi dary potřebnými k tomu, aby mohli hlásati evangelium
a rozšiřovati Církev po celém světě.
Duch Svatý učí, posvěcuje a vede Církev neviditelným
způsobem cestou pravdy a svatosti až dg skonání světa. Také
nám uděluje milosti a dary.
Podle učení Církve jest pět účinků,jež v naší duší působí
posvěcující milost, kterou nám dává Duch Svatý. Předně je
to odpuštění všech těžkých hříchů. Za druhé činí nás dětmi
Božími. Za třetí uděluje nám božskou přirozenost. Potom
skrze milost posvěcující získáváme právo na život věčný, a ko
nečně všechny naše skutky jsou touto milostí tak uzpůsobo
vány, zušlechťovány a nabývají takové ceny, že jimi si zaslu
hujeme život věčný. Toto všechno, ač to je nevyslovitelné
a nepochopitelné, zůstává nepopíratelně jistým. Uděluje nám
to milost Ducha Svatého. Milosti je k spáse nevyhnutelně
třeba. Bez milosti posvěcující, tohoto vyššího života naší duše,
jsme duchovně mrtvi.
Dary Ducha Svatého jsou zvláštní vlastnosti, které nám
bývají proto udělovány, abychom ochotně následovali vnuk
nutí a milost Ducha Svatého.
Sedmero darů Ducha Svatého jest:

I. Dar moudrosti,

abychomvybralik dosažení

života věčného nejpříhodnější prostředky;
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2. dar rozu mu, abychom sv. náboženství vždy lépe
rozuměli;
3. dar rady, abychom se v pochybnostech uvarovali
všech omylů a vždy volili, co jest Bohu nejmilejší;
4. dar síly, abychom přemáhali každé pokušení, při
kázání Boží plnili a trpělivě snášeli utrpení a bolest;
5. dar umění,
abychom se naučili celým svým ko
náním Boha velebiti a duši svou posvěcovati;

6. dar pobožnosti,

abychomsi zamilovalimod

7. dar bázně

abychom z lásky k Bohu se

litbu a bohoslužbu;

Boží,

pilně varovali všeho, co by Boha mohlo uraziti.
Duch Svatý nás sílí v životě duchovním, abychom měli
opravdovou radost v srdci. Dokonalý křesťan se těší z ovoce
Ducha Svatého, které jest: láska, radost, pokoj (trpělivost),
přívětivost, dobrotivost, shovívavost (tichost), důvěra, mír
nost, zdrženlivost (Čistota). Celé toto bohatství, jež udílí Duch
Svatý, přichází nazmar,dopustíme-li se jediného těžkého hříchu.
Svátostí Ducha Svatého je biřmování.

Svaté

biřmování

(z lat. firmare — posilovati,

upevňovati) rozvijí, k čemu křest položil základ.
»Kdo jest pokřtěn, musí býti pomázán olejem, aby se
mohl státi působením svatého křižma pomazaným Páně a
mohl míti v sobě milost Kristovu,« praví svatý biskup Cyprián
(r. 258). Křest nás včleňuje do církve svaté, jím jsme byli
uvedeni v tajemný onen život, jímž žije Kristus v nás a my
v Kristu. Milost, které jsme nabyli při křtu svatém,jest zá
kladem nadpřirozeného života. Doplňkem tohoto základu
jest svátost biřmování, posilující a utvrzující křestní milost

sedmerým

darem Ducha Svatého.

Proto

se udílelo svaté biřmování v prvních dobách křesťanských
v noci velikonoční přímo po křtu svatém. Touto svátostí
roste křesťan v »muže dospělého, v míru plnosti Kristovy c.
Biřmování povolává křesťana k spolupráci o společných záj
mech církve.
Písmo svaté podává zprávu, že biřmovali již apoštolové;
tak v Samaří biřmovali sv. Petr a Jan, v Efesu sv. Pavel. Ne
zapomeň přijmouti sv. biřmování!
Hřeší, kdo tuto svátost opomine přijmouti z nedbalosti
nebo lhostejnosti. Před sv. biřmováním vykoná každý biř
movanec sv. zpověď a přistoupí ke stolu Páně.
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Biřmovacílístek dostane od svého katechety nebo duchov
ního správce. Jest třeba včas se odebrati do kostela s kmotrem
(katolíkem).

Obřady sv. biřmování.
Před sv. biřmováním se vzbuzují tři božské ctnosti a lítost nad hříchy.
I. Při sv. biřmování stojí biskup nejdříve u oltáře a modlí se za
všechny biřmovance:
„Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Přijď, Sv. Duše,
naplň srdce svých věrných a oheň lásky své v nich rozněť! Amen.““
2. Poté vztahuje ruce na biřmovance a říká: ,,Modleme se, Všemo
houcí, věčný Bože, jenž jsi nám dal ve sv. křtu milost znovuzrození a
odpuštění hříchů, sešli nám s nebes Ducha Svatého a jeho dar moudrosti
a rozumu, rady a síly, umění, pobožnosti a bázně Boží. Amen.“
3. Potom jde biskup od jednoho biřmovance ke druhému, klade
ruku na hlavu biřmovancovu a maže jej na čele svatým křižmem (draho
cenný, s balsámem smíšený olivový olej), říkaje slova: „„N (jméno biř
movací), znamenám tě znamením kříže a posiluji tě křižmem spasení
ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.“
4. Pak jemně udeří biřmovance v tvář a dí:“
„„Pokoj s tebou!““ Biřmovanec říká potichu v srdci svém: „,Budiž
mi vítán, Duše Svatý a posilniž mne! Amen.““ Poté biřmovanec kleče
modlí se zbožně tištěnou modlitbu, kterou dostává na památku.
5. Když se biskup vrátí k oltáři, pomodlí se:
„„Všemohoucí, věčný Bože, jenž jsi mne ve svátosti biřmování učinil
pomazáním svatým křižmem v podobě kříže dospělým křesťanem a bo
jovníkem Kristovým, dejž mně na přímluvu sv. patrona mého, by Duch
Svatý stále ve mně přebýval a mne posilnil ve víře i v životě podle víry.
Požehnej mne Bůh Otec, Syn a Duch Svatý. Amen.““
Po svatém biřmování vytrvají biřmovanci klidně a zbožně na
svém místě. Dárek, který dává kmotr, jest milou vzpomínkou na sv. biř
mování, není však věcí hlavní, neboť mnohem větších darů se dostává
biřmovanci milostí Ducha Svatého.

20. Říše Boží na zemi. — Založení církve.
Svěcení kněžstva.
Náboženství křesťanské jest od Boha. Avšak jest několik
náboženských společností, z nichž každá o sobě praví, že
chová pravé a neporušené křesťanství. Jen Církev katolická
jest jediná a pravá náboženská společnost, založená Kristem
k spáse — říše Boží na žemi.
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Kdo založil Církev?
CírkevzaložilJežíš

Kristus.

Řekl Petrovi: »Tyjsi Petr, na té skále vzdělám církev
svou.« (Mat. 16, 18.) Co Kristus zamýšlel, skutečně vykonal.
Shromáždil kolem sebe věřící, spojil je v jednotu, dal jim na
řízení a byl jim viditelnou hlavou, pokud žil na zemi. Vy
volil st z nich I2 apoštolů a po svém zmrtvýchvstání svě
řil jim řízení celé Církve pod vrchní správou apoštola Petra.
Kristus zřídil ve svéCírkvi úřad učitelský, kněžský a krá
lovský. Tento trojí úřad dal apoštolům a jejich nástupcům.

ČlenyCírkvesvérozdělilnapředstavené
(duchov
ní, klerus,církevučící)apodřízené
(věřící, laikové,

církevslyšící). Všichničlenovéjsou podrobeni společné,

nejvyšší hlavě.

Kristusudělilapoštolům úřad

učitelský

slovy:

»Jdouce, učte všecky národy... učíce je zachovávati všecko,
cokoli jsem přikázal vám.« (Mat. 28, 18-20.)

Kristus dal apoštolům úřad

kněžský,

povinnost

sloužiti mši sv., slovy: »[o čiňte na mou památku.« Rovněž
jim dal moc udělovati svátosti. Kristus ustanovil tedy sv.
apoštoly kněžími, t. j. prostředníky mezi Bohem a lidmi.
Kristus ustanovil apoštoly ve své církvi zákonodárci a

soudci,propůjčivjim úřad královský.

Řekl: »Cožkoli

svážete na zemi, bude svázáno na nebi atd.« (Mat. 18, 18.)
»Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá.«
(Luk. ro, 16.) »Kdo církve neslyší, budiž tobě jako pohan a
publikán.« (Mat. 18, 17.)

Stupně duchovní moci.

Tato trojnásobná moc, daná na prospěch Církve, nemohla
s apoštoly zaniknouti. Již z útěšného slibu, jejž dal Kristus
apoštolům: »A hle, já jsem s vámi po všecky dni až do konce
světa,« vychází najevo, že tuto trojí moc mínil pro všecky
budoucí doby a že tedy bylo nutno, aby apoštolové měli
nástupce. Proto apoštolové onu moc, kterou od Krista při
jali, přenášeli na způsobilé muže, avšak ne stejnou měrou.

Některýmudělili plnou moc apoštolskou,to byli bis
kupové, jiným propůjčilipouze Část své moci, ti slují
kněží.
Později apoštolové přidružili biskupům a kněžím
k pomoci jáhny. Tyto tři stupně duchovní moci jmenujeme
hierarchií. Krásně napsal mučedník sv. Ignatius, žák apoš
tola sv. Jana: »Biskupupoddání buďte jako Ježíši Kristu, kně
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žím jako apoštolům a jáhnům jako služebníkům tajemství
Ježíše Krista. Bez nich není žádné církve.«

Svěcení

kněžstva

uděluje kněžskoumoc a

zvláštní milost ke kněžskému životu. Vlastní kněžská moc
záleží v moci proměňovati chléb a víno v Tělo a Krev Pána
Ježíše Krista a tak obnovovati na oltáři oběť Kristovu. Dále
k ní přísluší moc udělovati svátosti, zvláště také odpouštěti
hříchy, světit a žehnat. Svěcení udílí biskup. Svěcení kněž
stva vtiskuje duši nezrušitelné znamení.

2x. Papežství.
Kristus vyvolil ze I2 apoštolů sv. Petra a povýšil ho nejen
nad věřící, ale i nad apoštoly, uděliv mu přednostní právo,

prvenství(»primát«).Tento primát

Petrův

jakýmsičestnýmvyznamenáním,nýbrž skutečnou,

není jen

pří

mou pravomocí nad celou Církví, zavazující všecky údy k po
slušnosti.
I. To dotvrzuje především Kristus, jenž Petra při mnohé
příležitosti Vyznamenal (na př.: jméno mu zaměňuje, daň
chrámovouzaň platí, jemu nejprve nohy myje, za něho zvláště
se modlí a p.)
2. Kristus Petrovi přislíbil nejvyšší moc dvojím obrazem:
a) »A já pravím tobě: Ty jsi Petr (— skála), a na této
skále vzdělám Církev svou a brány pekelné ji nepřemohou.«
(Mat. 16, I8.)
V těchto slovech jest primát Petrův označen srovnáním
o základním kameni. Co je základ budově, to jest hlava spo
lečnosti.
b) »Tobě dám klíče království nebeského. Cokoli svázeš
na zemi, bude svázáno 1 na nebi, a cokoli rozvážeš na zemi
bude rozvázáno i na nebi.« (Mat. 16, I9.)
Klíče jsou znamením duchovní moci, otvírající a zavíra
jící, přikazující a zakazující. Slibuje tedy Kristus Petrovi nej
vyšší moc správní v Církvi, slovy pak svázati a rozvázati nej
vyšší moc zákonodárnou a soudní, t. j. moc, věřícím na místě
Božím odpouštěti hříchy nebo je zadržovati, ukládati povin
nosti nebo jich zprošťovati.
3. Kristus po svém zmrtvýchvstání Petrovi nejvyšší moc
nad veškerou Církví skutečně udělil. Když Petr třikráte vyznal,
že Pána miluje, řekl Kristus: »Pasiž beránky mé, pasiž ovce
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mé.« (Jan 21, 15-17.) Pásti znamená vlásti, spravovati, zde
slova ta znamenají, že Kristus činí Petra svým zástupcem ne
boli viditelnou hlavou Církve.
4. Pravda tato dotvrzena je chováním sv. Petra a ostat
ních apoštolů. Petr je si svého prvenství vědom, počíná si po
nanebevstoupení Páně jako hlava všech. Dává podnět k volbě
apoštola Matěje, o letnicích první káže, činí první zázrak,
trestá Ananiáše, visituje Církev v Palestině, přijímá do Církve
pohana Kornelia, řídí apoštolský sněm. Apoštolové i evange
listé primát Petrův uznávají. V evangeliích bývá sv. Petr vždy
mezi apoštoly uváděn na místě prvém, ač nebyl nejstarším
ani co do věku, ani jako apoštol (sv. Ondřej byl prvním
apoštolem).

5. Primát

nebyl sv. Petrovi udělen toliko pro jeho

osobu, nýbrž jest zařízením, které podle vůle Kristovy má

v Církvi trvati

navždy

pro jednotu. Církev,má-li

Kristovou Církví zůstati, nikdy nemůže býti bez nejvyšší
hlavy, proto moc primátu přešla po smrti Petrově na jeho ná
stupce.
Kdo je nástupcem Petrovým v jeho prvenství?
Od prvých dob církve stále a vždy vystupuje římský bis
kup, který se nazývá papež (— otec, z řeckého pappas), jako
přímý nástupce Petrův a jako dědic jeho moci a nástupce jeho
úřadu učitelského, královského a kněžského, z toho důvodu,
že Petr zemřel jakožto římský biskup.
Moc papežství jest duchovní. Kristus nezaložil po
zemského království, sám prohlásil, že jeho království není
s tohoto světa, proto nejvyšší moc hlavy jest a musí býti
především tak duchovní, jak duchovní jest smysl a založení
Církve.

Papeže podporuje ve správě církvesbor 70 kardiná
lů, kteří mají právo voliti papeže. Kardinálové sídlící v Římě
jsou předsedy (prefekty) poradních sborů, které se nazývají

kongregacemi.

V některýchkongregacíchsi vyhradil

předsednictví sám papež.

22. Jděte a učte. — Šíření církve. — Misie.
Pán Ježíš přikázal apoštolům: »Učte všecky národy.«

Sířili mezi
18, 19.)Tento
rozkazplnili
i jejichnástupci.
různými národy
učení apoštolové
Ježíše Krista
a přijímali je
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křtem do církve svaté. Tak i k nám přišlo světlo pravé víry
zásluhou sv. Cyrila a Metoděje.
Církev neustávajíc v činnosti misijní, aby pohané poznali
učení Ježíše Krista, postupuje vždy dále. Potřeby misií jsou

nesmírné. Čím více se rozšiřuje pole misijní práce, tím více
tyto potřeby rostou.

Pomáhejte

misiím.

Církevžádá od věřících,

aby přispívali k dílu misijnímu modlitbou, almužnou a obětmi,
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a to: dospělí mají tak činiti v Díle šíření víry, mládež v Díle
sv. Petra, apoštola pro domorodé kněžstvo, a děti v Díle sva
tého Dětství na vykoupenítisíce duší nevinných,jež jsou denně
vydávány v oběť barbarství. Kromě toho jsou ještě jednotlivé
misijní spolky, jako Dílo sv. Petra Klavera, jež pracuje vý
hradně na pevnině africké, nebo Apoštolát sv. Cyrila a Meto
děje pro misie v zemích slovanských.
Činnost mišionářů je stále bohatší a Bůh jí žehná. Kdežto před 10
lety žilo ve všech misionářských oblastech jenom 14,330.000 věřících, dnes
je jich již 21,143.000, tedy o třetinu více. Tento rozmach byl způsoben
především zvýšeným počtem misionářů a pak zvýšenou pomocí katolíků
celého světa, která umožňovala hlavně zakládání nových seminářů pro
výchovu domorodého kněžstva. V misiích je činno asi 269.000 osob,
z nichž je 14.000 misionářů kněží cizích, 10.000 kněží domorodých,
16.000 domorodých řeholníků, přes 11.000 bratří laiků, 56.000 řeholních
sester a 163.000 katechistů a učitelů.
O výchovu domorodého kněžstva, jehož poslání je v moderní době
zvlášťdůležité pro šíření víry mezi pohany, mají velikou zásluhu poslední
papežové, zejména sv. Otec Pius XI., který opět a opět zdůrazňoval
nutnost tohoto kněžstva.
Téměř všechny řády a kongregace vysílají mistonáře k pohanům.
Nejvíce jich má řád sv. Františka, a to 4154 v 86 misijních krajích, Je
suité působí hlavně v Číně, Japonsku a Indii, v kterýchžto zemích za
ložili i katolické university, a to v Tokiu, Viensinu a Trichynopoli. Jejich
hvězdárna v Zikawci je proslavena po celém světě, stejně iako observatoř
v Tananarivo, která byla založena před 50 lety. Dominikáni mají uni
versitu v Manille, v hlavním městě Filippinských ostrovů. Blahodárnou
činnost v misiích vyvíjejí misionáři Společnost: Slova Božího, která
byla založena před 50 roky a má hojně členů hlavně v Číně, kde spravují
i universitu v Pekingu. V Siamu a v jižní Africe působí hlavně františ
káni, kapucíni a salesiáni.

23. Co činí církev pro pozemské blaho.
Katolická charita.
Kristus Pán připomínal, že jeho život a jeho oběť jest

láska

a chtěl,aby láskabyla dědictvím

po něm.

Proto pravil: »Chudé budete míti vždycky s sebou.« (Mar.
I4, 7.)

" Církev přejala chudé, potřebné a slabé ze samých rukou
Kristových. Kristus svou chudobou sňal s chudoby její pro
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kletí. Obracel zraky všech k nebeské vlasti, blahoslavil chudé
duchem,to jest ty, kteří nepřilnuli k věcem tohoto světa a ne
ztratili v nich svou duši a smysl svého života. Pravou, nezišt
nou lásku, která dovede snížiti se k ubohým, chudým a trpí
cím, která dovede milovat a pomáhat, přinesl na svět teprve
Ježíš Kristus. Svoje božské učení založil na největším přiká
zání, daném kdy lidem, na přikázání: »Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého, z celé duše své, ze vší mysli
své, ze vší síly své a bližního svého, jako sebe samého. «(Luk.
IO, 27.)
Před Kristem byl pojem charity naprosto neznám. Zadí
vejme se na starověk! Vše najdete u starých Řeků a Římanů:

a vědu,
umění
ilásku
kotčině
přímo
hrdinné
obětavost
síly,
to všechno ano, jen charitu ne. Tím si vysvětlíme, že ti staří
kulturní národové byli tak tvrdí k chudobě i bolesti a byli
sobečtí až do krutosti; jen tím lze pochopiti, jak mohly obrov
ské masy držeti v otrockých poutech, aby svět požitku a roz
koše měl všechna práva a žádné povinnosti.
Kdo by chtěl psáti dějiny charity, bude mimoděk psáti
dějiny katolické Církve. Tak úzce je s ní spojena.
Nebylo jediného oboru křesťanskéúčinné a útrpné lásky
k bližnímu, kterou zveme charitou, kde Církev by nebyla při
nesla první myšlenku a šlechetné nadšení, kde by nebyla po
dala první pomocnou ruku. Církev budovala nemocnice, chu
dobince, položila základy k celé moderní ústavní výchově
hluchoněmých, slepých, duševně chorých, zmrzačelých a ne
zhojitelně nemocných. Povstaly řády Johannitů, Lazaristů,
Marianů, Milosrdných bratří a přečetné kongregace, které se
dobrovolným slibem zavazovaly poskytovati pomoc lidem
chudým a nemocným, pomáhati slabým a utiskovaným.

Církevšlas potřebou

doby, protokdyžmoderní

doba přinesla i mnohou moderní bídu — těla i duše — sna
žila se vždy Čeliti 1 té. Bojuje proti bílému otroctví, pečuje
o vystěhovalce, zřizuje nádražní misie, útulky pro lidi bez
přístřeší, staví sanatoria pro opilce, epileptiky, slabomyslné,
dává do pořádku divoká manželství.
Jen Církev katolická, ona jediná a žádná jiná, může se
vykázati vznešenými postavami jako byli svatí: Martin, Anež
ka Přemyslovna, Karel Borromejský, Frant. Sales., Vincenc
Paulánský, Jan z Kříže, Petr z Alkantary, Jan z Boha, Ka
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mil de Lellis, Kajetán, Ignác, Frant. Xav., Filip Nerejský,
Alfons, Magdalena z Pazzis, Terezie, Aemilián, Bosco, Cot
tolengo. Každá doba a země má vznešené velikány účinné
a útrpné lásky k bližnímu.
Moderní doba obžalovala křesťanskou dobročinnost, ja
ko by almužna vedla k bezsta
rostnosti a ponižovala toho, kdo
ji přijímá. Ano, almužna chu
dině ne účelně poskytovaná,
anebo když se zajišťuje jako
právo; více škodí, než prospí
vá. Leč výtka ta nemůže za
sáhnouti svobodnou křesťan
skou lásku, nýbrž spíše podpo
rování pomocí zákonitéchudin
ské podpory. Ponižující je al
mužna tam, kde se podává bez
citu aneb přijímá bez potřeby.
Ale ctí, smiřuje, dojímá, je-li
podle rady našeho náboženství
skrytým, čistým darem bratra

bratru.
Církev ucpává prameny

bídy tím, že učí přemáhati
vášně, napomíná k píli, stříd
mosti a šetrnosti, odsuzuje tvr
dost, krutost, vykořisťováníděl
níka, zatracuje lichvu a zadržo
vání spravedlivé mzdy.
Církev to byla, která dala

čest práci;

V. Hynais: Bl. Anežka.

almužnuudílí

jen tam, kde vidí neschopnost
ku práci neb její nedostatek.
Církev doporoučí sociální péči
o strádající, volá po opatřeních
zákonodárných a spolupracuje

na nich, ale jest 1 přesvědčena,
že žádné zákonodárství nebude nikdy tak dokonalé, aby
cele zamezilo lidské bídě a že bude vždycky nacházeti
rány lidstva, které bude musiti zhojovat svou láskou.
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J. Fůhrich: Svatí mučedníci.

24. Církev učitelka pravé víry. - Neomylnost.
»Církev je sloupem a základem pravdy,« praví sv. Pa
vel k Timoteovi (3, 5). K tomu byla založena a toto poslání
plní skoro po dva tisíce roků. Nikdy se od pravdy neuchýlila
a neporušila pravého náboženství.
Ježíš Kristus nezůstal navždy přítomen na zemi viditel
ným způsobem. Proto svěřil svůj úřad učitelský apoštolům,
z nichž utvořil viditelnou náboženskou společnost, Církev,
která měla všem budoucím pokolením podávati totéž učení,
které Kristus hlásal a které jest pravým zjevením Božím. Slíbil
jim: »A já budu prositi Otce a jiného Utěšitele dá vám, aby
s vám! zůstával na věky, Ducha pravdy.« (Jan I4, 16, 17.)
Ježíš chrání svou Církev před omylem. Proto pronesl
k apoštolům dva významné výroky, z nichž nutně vyplývá
neomylnost Kristovy Církve.
I. »Jdouce, učte všecky národy... a aj, já s vámi jsem
po všechny dny až do skonání světa.« (Mat. 28, 20.)
Kristus přislíbil svou ustavičnou pomoc a přítomnost
nejen apoštolům, poněvadž jako Bůh věděl, že apoštolové
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zemrou, ale i nástupcům apoštolů, všem dalším představeným
Církve až do konce světa.
2. »Kdvž však přijde onen Duch pravdy, naučí vás vše
liké pravdě.« (Jan 16, 13.)
Ježíš slíbil Církvi své pomoc Ducha Božího, »Ducha
pravdy.« Ježíš-Bůh nemůže se mýliti, musí tedy 1tento Duch,
jenž řídí Církev, učiti pravdě.

V čem záleží neomylnost církve? Ne

omylnost církve se vztahuje toliko ke zjevení Božímu, to zna
mená, Církev jest chráněna od jakéhokoliv omylu a lži Kris
tem samým a Duchem Svatým v hlásání a výkladu Božích
pravd a Božích zákonů. Ve všem ostatním může se mýliti.
Církev je neomylná toliko v otázkách věro- a mravo
učných.

Dar neomylnostipříslušív Církvi papeži,
kdyžbuďto
sám jako nejvyšší pastýř a učitel, anebo spolu
s bis
k u py ohlašuje pro celou Církev rozhodnutí Ovířeamravech.
3. Že také papeži samému přísluší dar neomylnosti o vě
cech víry a mravů, poznáváme ze slov Kristových k Petrovi
a jeho nástupcům : »Já jsem prosil za tebe, aby nepřestala víra
tvá, a ty někdy obrátě potvrzuj bratry své.«(Luk. 22, 32.)
Shromáždění biskupů celé Církve, kterému papež před

sedá,jmenujese obecný

církevní

sněm. Dosud

bylo jich konáno 20. Rozhodnutí obecného sněmu o víře a
mravech, jsou neomylná, jsou-li potvrzena papežem.
Věřící jsou povinni podrobiti se neomylnému učení.

25. Poslední věcí člověka.
Smrt.

Konec člověkana zemi je smrt. Smrt je odlou

čení duše od těla. Umříti musíme všichni. »Jest uloženo li
dem jednou umříti a potom bude soud.« (Žid. 9, 27.)
Nic není jistějšího, nežli smrt, ale nic méně jistého, nežli
okolnosti smrti, Čas, místo a způsob, jak zemřeme. Proto řekl
Pán Ježíš: »Bděte tedy, nebo nevíte dne, ani hodiny.« (Mat.
25, I3.) A znovu připomíná: »Buďte připravení, neboť Syn
člověka přijde v hodinu, kdy se nenadáte.« (Luk. I2, 40.)
V nebezpečí smrti a v těžké nemoci dostává se věřícím

odBohapomocivesvátostiposledního

pomazání.

Sv. Jakub nabádá k přijetí této svátosti a zároveň uvádí její
užitky slovy: »Stůně-li kdo z vás, povolej k sobě kněží Církve,
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J. Fůhrich: Světice a mučednice Boží.

a ti ať se modlí nad ním, mažíce ho olejem ve jménu Páně,
a modlitba víry uzdraví nemocného a polehčí mu Pán,a je-li
ve hříších, budou mu odpuštěny.« (Jak. 5, 14-15.) Proto vě
řící nemají odkládati v nebezpečné nemoci s touto svátostí.
Udílí ji kněz mazáním na očích, na uších, na nose, na ústech,
na rukou a na nohou svatým olejem, při čemž říká: »Skrze
toto svaté pomazánía své předobrotivé milosrdenství odpustiž
tobě Pán, cokoli jsi zavinil(a) zrakem (sluchem atd.).«
Šťastná smrt jest obyčejně korunou ctnostného života,
tak jako smrt zlá obyčejně následuje po životě nehodném.
Tuto pravdu zdůrazňuje sv. Pavel: »Nemylte se: Bůh nebývá
posmíván. Nebo co bude člověk síti, to bude i žíti.« (Gal.
6, 7.)

Soud soukromý.

Hned po smrtipřicházídušena

soud Boží a je souzena z celého svého života, a to ze všech
svých myšlenek, slov a skutků, jakož 1 z toho, co dobrého
opominula konati. »Bůh v den soudu odplatí každému podle
cest jeho.« (Sir. II, 28.)
Po tomto soudu soukromém jde duše buď do očistce nebo
do nebe, anebo do pekla.

ol

Očistec

je místo, kde duše odpykávajízbytky trestů

časných za své hříchy, za které na zemi neučinily dostatečného
pokání. Duše v očistci trpí nesmírnou bolest, protože jejich
jediné přání, patřiti na Boha, se ještě nevyplnilo, nadto spra
vedlnost Boží přisoudila jim ještě rozličné jiné muky. Jaké
tyto muky jsou, nevíme; ale víme, že nejsou při všech stejně
veliké a že netrvají při všech stejně dlouho.
Duším v očistci můžeme velmi prospívati a máme také
pomáhati modlitbou a dobrými skutky, zvláště obětí mše
sy. Proto »svaté a spasitelné jest myšlení za mrtvé se modliti,
aby byli zproštění hříchů«. (2 Makk. 12, 46.)

Nebe

je místo věčné blaženosti. Do nebe se dostane,

kdo v milosti Boží zemřel a je prost všech trestů za hříchy.
Blaženost nebeská je nevýslovná. »Ani oko nevidělo, ani ucho
neslyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil
těm, kteří ho milují.« (I Kor. 2, 9.)
Svatí v nebi patří na Boha tváří v tvář, jsou prosti všeho
soužení a pokušení, žijí ve společnosti andělů nevýslovně šťast
ně a blaženost jejich je věčná. Blaženost v nebi není u všech
stejná, kdo více dobrého vykonal, přijme také větší odměnu.

Peklo.
Místo věčného zavržení se jmenuje peklo. Do
pekla přijdou ti, kdož zemrou ve smrtelném hříchu.
Zavržení v pekle trpí nevýslovné bolesti a strasti na
těle i duši — utrpení jejich je bez konce, věčné, a nemají
vůbec naděje na vykoupení, neboť »hrozné jest upadnouti
v ruce Boha živého.« (Žid. 10, 31.) Tresty zavržených nejsou
stejné; čím více kdo hřešil a milosti zneužil, tím větší bude
jeho trest.
Na bránu »Pekla«ve své básni nadepsal Dante tato hroz
ná, ale pravdivá slova: »Mnou vchází se do města věčné
strasti, — mnou vchází se v bol, který nemá rána, — mnou
vchází se do zatracenců vlasti. — Nech naděje, čí noha sem
se Šine.«

Poslední

soud.

Závěrečnouudálostískonánívěků

bude poslední soud. Zjeví se Kristus sám ve své božské ve
Jebncsti. Mrtví vstanou z hrobů a Kr'stův spravedlivý soud
oddělí zlé od dobrých. Zlé uvrhne ve věčná muka a dobré
učiní účastny věčné blaženosti. A tak skrze Krista, jenž je
cesta, pravda a život (Jan I4, 6) bude vše přivedeno k Otci,

aby byl Bůh všechno
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ve všem (r. Kor. Is, 24).

Jos. Mánes: Hrobník.

26. Věřím v těla vzkříšení.
V den poslední Ježíš Kristus vzkřísítělo naše, to jest, spojí
duši s tělem. Všichni lidé, dobří i zlí, vstanou z mrtvých. Těla
vzkříšených nebudou stejná, těla zlých budou ošklivá, těla
dobrých krásná a podobná oslavenému tělu Kristovu. »Pro
mění nízké tělo naše, aby podobno bylo tělu slávy jeho.«
(Filip. 3, 21.)
Těla budou vzkříšena proto, aby celý člověk trvale přijal
budto odměnu
v nebi, nebo trest v pekle, jako byl za živa účas
ten dobrých nebo zlých skutků.
Spasitel praví: »Nedivte se tomu, neboť přichází hodina
vekteré všichni, kteří v hrobech jsou, uslyší hlas jeho (totiž
Syna Božího), a půjdou ti, kteří dobře činili na vzkříšeník ži
votu, ti však, kteří zlé páchali, na vzkříšení k soudu.« (Jan
5, 28, 20.)

Na konec světa po zmrtvých vsvánínastane obecný
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nebo poslední

soud.

Božskýsoudce řeknedobrým:

»Pojďte, požehnaní Otce mého, vládněte královstvím, při
praveným vám od ustanovení světa.« Ke zlým se obrátíse
slovy: »Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, který
jest připraven dáblu a andělům jeho.« (Mat. 25, 34, 41.)
Obecný soud bude
se konati proto,I. aby:
5
všichni lidé věděli
a uznali Boží moudrost a
spravedlnost;
2. celý svět oslavil

Ježíše Krista;
3. spravedliví došli
zasloužené cti a bezbožní
podle zásluhy zahanbení.
Posledním soudem
uzavřeny budou světové
dějiny lidstva a »pomine
způsob tohoto světa.« (I.
Kor. 7, 31.)

ivot věčný.

Po tomto životě pozem
ském nastane život doko
nalé a věčné blaženosti
pro spravedlivé,život věč
ného a nevýslovného trá
pení pro zavržené. Jasná
slova Spasitelova a apoš
tolů nedovolují nám o
tom pochybovati.

Proč jest ka
tolíku
zakázáno

dáti se spálit?
OROOM
or„Add
P
Ant. Jedlička: Mrtvé pohřbívati.

Církev pohřbívání žehem
zakazuje, odpírá katolí
kům takto pochovávaným
církevní pohřeb. Jaké má

pro to důvody? Přede
vším třeba poznamenati, že tu nejde o nějaký článek víry,
z něhož by onen zákaz vyplýval; je to nařízení čistě discipli
nární, které by se moblo státi po nějakém Čase zbytečným,
kdyby odpadly hlavní důvody.
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Církev trestá odepřením církevního pohřbu — ne však
vyloučením z Církve —toho, kdo si přál býti zpopelnén. Když
je to jen přáním jeho příbuzných, odpírá výkrop a účast na
pohřbu. Činí tak hlavně proto, že tento způsob pohřbívání

je znakem

nevěry.

Koncemminuléhostoletízednáři

užili i způsobu pohřbívání jako boje proti Církvi. Týž den
totiž, kdy vatikánský sněm byl zahájen (8. prosince 1869),
usnesl se mezinárodní zednářský kongres v Neapoli na někte
rých prostředcích k potírání katolicismu, mezi jiným též na
spalování mrtvol.

27. Žijeme v Ježíši Kristu. — Účinek křtu svatého.
První a nejpotřebnější svátost je křest. Bez křtu nemůže
nikdo dojíti spasení. Sám Pán Ježíš prohlásil křest za na
prosto nutný ke spáse: »Nenarodí-li se kdo znova z vody
a z Ducha Svatého, nemůže vejíti do království nebeského.«
(Jan 3, 5.) Apoštolům krátce před svým vstupem na nebesa

poručil takto: »Učtevšecky národy a křtěte

je ve jménu

Orce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávati vše, cokoli
jsem přikázal vám. A hle, já jsem s vámi po všecky dni až
do skonání světa.« (Mat. 28, 19—20).
Vnější znamení svatého křtu záleží v tom, že se na hlavu
křtěncovu lije přirozená voda a přitom se říká: »N. (jméno
křtěnce), ja tě křtím ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého.«
K tomu připojila Církev ještě jiné posvátné obřady, kterými
se naznačuje vznešená milost sv. křtu.
Křest nám přisvojuje ovoce smrti Páně, usmrcuje v nás
starého člověka, smývá dědičný hřích a tvoří člověka nového.
Tento nový život je skutečný, sdílí se přímo podstatě duše
prostřednictvím posvěcující milosti. Milost posvěcující, ve
křtu sv. udělená, činí nás dítkami Božími a nabýváme práva
na věčné spasení.
Křtem sv. byla nám dána největší důstojnost, stali isme
se dítkami Božími ve vlastním slova smyslu. »Byli jsme po
křtěni v Krista, byli jsme vštípení Kristu,« k němu přivtěleni,
abychom mohli z něho žíti jako dítky Boží, abychom se mohli
takto přibližovati Bohu. Proto říkávali staří církevní Otcové
tak rádi, že křesťan je druhým Kristem, a svatý mučedník
Ignác z Antiochie si oblíbil dávati sobě 1jiným věřícím název
»Kristonoš «.
DO

Křtem sv. jsme zasazení do tajemného těla Kristova, je
muž říkáme Církev. Církev jest především společnost těch,
kteří trvají nerozlučné s Kristem. Jako členové katolické
Církve tvoříme tajemné tělo Kristovo — Církev — jsme spolu
vzájemně spojení jako údy jednoho těla, takže každý z nás
může říci: »Žiji pak již nikoli já, nýbrž žije ve mně Kristus «
(Gal. 2, 20).
Členy církve Kristovy přestávají býti ti pokřtění, kteří buď byli
z církve vyloučeni, nebo z ní vystoupili anebo dobrovolně vstoupili do
některé sekty.

Křest je první svátost, protože jen ten, kdo je pokřtěn,
může přijímati ostatní svátosti, je branou a základem svátostí.
(737. kán.)
Křest svatý jest tudíž základem našeho posvěcení a celé
naší spásy. Proto je velmi důležité, aby děti byly co nejdříve
po narození pokřtěny. Hřeší těžce rodiče, když děti nedávají
pokřtít.
Odedávna je v Církvi obyčej udíleti křest dítkám již
v útlém věku. »Na tom Církev vždy trvala, to vždy zacho
vávala, to z víry předků přijala, a tím se bude stále řídit
až do konce,« praví sv. Augustin, a odvozuje tento zvyk
z apoštolského ústního podání. Při křtu nemluvňat vykoná
vají potřebné vnitřní úkony, jichž křtěnec není dosud scho
pen, křestní kmotrové.
Nemůže-li někdo svátostný křest (,,„křestvodou““) při
jmouti, lze jej nahradit „„křtemkrve““, to jest podstoupením
mučednické smrti pro Krista, neboť mučedník je pokřtěn
vlastní krví, kterou za Krista prolil, a stal se svým utrpením
a svou smrtí pro Krista umírajícímu Kristu podoben. Nebo
brání-li někomu nepřekonatelná vnější překážka, aby křest
mohl přijmouti, je-li však ochoten vykonati vše, co Bůh od
něho žádá, jen aby své spásy dosáhl, pak již křest v jistém
smyslu před Bohem přijal (,„křest žádosti““).
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ČAST DRUHÁ.

Křesťanská životospráva.
1. Zákon Boží — cesta života.
K spasení nestačí, aby člověk toliko věřil, co Bůh zjevil,
ale katolický křesťan musí zachovávati přikázání a plniti po
vinnosti z nich vyplývající.

Hlavní

přikázání,

kteráobsahujív soběvšecka

ostatní, jsou tato dvé:

»Milovati budeš Pána Bohasvého z ce
léhosrdcesvého a z celé duše své a ze vší
mysli své.«

To jest největší přikázání. Druhé pak jest podobné jemu:

»Milovati budeš bližního svého jako

sebe samého.«

(Mat. 22, 37239.)

Tento zákon lásky nám ukládá: '
I. milovati Pána Boha nade všecko,
2. sebe
3. a bližního.
Bližší a obšírnější vysvětlení podává nám desatero Božích
přikázání a patero přikázání církevních.

Desatero Božích přikázání zní
Já jsem Hospodin, Bůh tvůj.
I. Nebudeš míti jiných bohů přede mnou.
II. Nevezmeš jména Božího nadarmo.
III. Pomni, abys den sváteční světil.
IV. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl
a dobře ti bylo na zemi.
V. Nezabiješ.
VI. Nesesmilníš.
VII. Nepokradeš.
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VIII. Nepromluvíš křivého svědectví proti bližnímu
svému.
IX. Nepožádáš manželky bližního svého.
X. Aniž požádáš statku jeho.
Povinnosti k Bohu jsou vyloženy v prvních třech přiká
záních. Tři božské ctnosti a nábožnost zahrnuty jsou v přiká
zání prvním; druhé přikázání hledí k úctě Boží a třetí k bo
hoslužbě.
První místo po Bohu patří rodičům a vrchnosti; máme
povinnosti k nim, ale také oni k nám; sem hledí čtvrté přiká
zání. Páté přikázání chrání osobu, šesté mravníčistotu, sedmé
majetek, osmé dobrou pověst, deváté a desáté přikázání za
kazuje hříšné žádosti.
Kdo tato přikázání zachovává, tomu dává Bůh na zemi
svou milost a své požehnání a po smrti věčnou blaženost.
Desatero přikázání Božích blíže určila Církev přikázáními
církevními proto, aby věřící v křesťanském životě cvičila,
utvrzovala a tak jim usnadňovala spasení. Některá z nich
směřují k obecnému dobru a upravují veřejný řád, jiná slouží
k našemu posvěcení a k životu duchovnímu. Jak toho vyžado
valy časové poměry, vydala Církev mnohá přikázání. Z těch
je zvláště důležito patero přikázání.

Patero přikázání církevních zní

I. Zasvěcené svátky světiti.
2. V neděle a zasvěcené svátky celou mši svatou pobožně
slyšeti.
Ustanovené posty zachovávati.
Alespoň jednou za rok zřízenému knězi se zpovídati
a v Čas velikonoční velebnou svátost oltářní přijímati.
„ V zapověděný čas svatebního veselí nedržeti.
V prvních dvou přikázáních určuje Církev blíže třetí při
kázání Boží, totiž bohoslužbu, posvátné doby a úkony, v ostat
ních přikázáních nás cvičí a utvrzuje v křesťanskémživotě, kte
rý záleží v přemáhánítěla, světa a ďábla. V boji proti tělu při
kazuje půst, proti ďáblu přiímání svátostí, proti světu odříkání
se dovolených rozkoší a radovánek aspoň v čase zapověděném.
Bylo by mylné domnívati se snad, že by přikázání cír
kevní neměla téže závaznosti jako přikázání Boží. Rristus
výslovně přikázal, abychom byli Církve poslušní, když pravil:
»Neposlechne-li (kdo) ani Církve, budiž tobě jako pohan a cel
ník», t. j. jako člověk k Církvi nepatřící. Zákonodárnou a vý
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konnou moc dal Církvi Kristus sám, pravě: »Cokoli svážete
na zemi, bude svázáno na nebi, a cokoli rozvážete na zemi,
bude rozvázáno i na nebi.« (Mat. I8, 18.)

2. Nestyď se za svou víru. — Spravedlivý z víry je živ.
»Milostí jste spasení skrze
víru — a to nikoliv ze sebe;
Boží jest to dar«, připomíná
sv. Pavel (Ef. 2, 8). Vírou za
číná křesťanský život.

»Bez víry nelze lí

biti se Bohu.« (Žid.Ir,

6). Víry jest ke spasení nevy
hnutelně třeba, protože člo
věk určen jest k cíli, který
může poznati jenom skrze ví
ru a kterého může dosíci je
nom životem podle víry.
Křesťansky věřiti zname

ná, že máme za pravdu vše,
co Bůh zjevil a Církev kato
lická ukládá věřiti. Všem sva
tým pravdám je nutno věřiti.
Pán Ježíš poručil apoštolům:

»Učte je zachováva
ti všecko, co jsem

vám přikázal.«

(Mat.

28, 20.) Některé z těchto
pravd musíme výslovně znáti
a věřiti jim, protože jsou zá
kladem křesťanského života. —
Jsou to:

I. Apoštolské Vy

znání

víry

(»Věřímv Bo

ha«), které obsahuje hlavní
články víry, a to v prvníČásti
J. V Hellich: Sv. Václav.
o Bohu Otci a o stvoření, v dru
hé o Bohu Synu a o našem vykoupení a ve třetí o Duchu Sva
tém a o našem posvěcení.
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II. Z pravd apoštolského

vynikáŠest pravd základních,

vyznání víry
totiž:

I. Jest jeden Bůh.
2. Bůh je spravedlivý soudce, který dobré odměňuje a zlé
trestá.
Jsou tři božské osoby: Otec, Syn a Duch Svatý.
A
W Syn Boží se stal Človčkem, aby nás vykoupil svou
smrtí na kříži.
Duše lidská je nesmrtelná.
o Ke spasení je nevyhnutelně třeba milosti Boží.

III. Desatero přikázání Božích a pa

tero přikázánícírkevních.

IV. Modlitba
Páně (»Otčenáš«).
V. Pozdravení
andělské (»Zdrávas
Maria«).
VI. Svátosti,

zvláštěkřest,svátostoltářní,mšesvatá

a z ostatních svátostí ta, kterou přijímáme.
Katolický křesťanmá svou víru také vyznávati. Pán Ježíš

pravílo vyznánívíry:»Kdo mě vyzná před lidmi,

toho vyznám také já před svým Otcem
nebeským. Kdo mě před lidmi zapře, toho
zapru také já před svým Otcem nebes

ký m.« (Mat. ro, 32—33.) Proto zdůrazňujeme, že za věřící
nelze pokládati podle soudu Páně ty, o nichž praví Písmo

svaté:»„Lidtento ústy mě ctí, ale srdce da
leko

je ode mne.« Musíme žádatise sv. Jakubem na

sobě i na jiných, kteří se chtějí počítati ke stádci Kristovu,

víru živou:»Víra bez skutků

je mrtvál« Fari

zeové se také modlili, a věřili, ale sám Kristus hroby obíle
nými je musel nazvat. A jsou takoví lidé 1 dnes. Víru vy
znáváme, když ji slovy nebo skutky projevujeme a hájíme.
Víru jsme povinni vyznati:
I. je-li naše víra zlehčována nebo tupena;
2. je-li třeba sebe nebo bližního posíliti ve víře.
Víra jest podmínkou života spravedlivého a pramenem,

z něhož proudí síla ke křesťanskémuboji. vro jest

ví
tězství, které přemáhá svět, víra naše.«

(I. Jan 5, 4.) Proto jest katolický křesťanpovinen víru Častěji
vzbuzovati.

Slyšíteněkdyheslo: »Víra jako

víra.«

Kdo toto

heslo řekl, domníval se, že tím vyjádřil svou úctu k přesvěd
Čéní jiných. Avšak velmi se zmýlil. Naopak, toto heslo jest
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urážkou víry a dosvědčuje, že takový čtověk nedbá buď o žád
né náboženství, nebo pokládá všecka náboženství za stejně
pravdivá a stejně dobrá. Je nábožensky lhostejný, o němž bude

platitslovoBoží: »Že nejsi studený

ani horký,

ale že jsi vlažný, vyvrhnu tebe z úst

svých.«
(Zjev. 3, 16.) Ale nepřátelé víry namítají, že se
víra nesrovnává s vědou. Tvrzení bláhové a odbyté dávno
v očích všech moudrých! Mezi učenci světa tvoří nevěrci
malé procento. Naproti tomu mužové ve vědě nejslavnější
a učenci nejušlechtilejší spojovali vždy víru s pokorou a osvěd
čovali ji spořádaným životem.
Prostředky, jimiž lze víru uchovati a rozmnožiti, jsou:
modlitba za víru, život podle víry, důkladná znalost nábo
ženství a Častější vzbuzování VÍry.
V kázání na hoře pravil božský Mistr svým apoštolům:

»Vy jste sůl země: jestliže sůl se zkazí,
čím se osolí? K ničemu nehodí se již, leč
aby byla vyhozena ven a pošlapána od
lidí. Vy jste světlo

světa.« (Mat.5, 13,14.)To

platí i pro nás.
Naše víra nesmí zůstávati toliko v paměti, v mysli, musí
se také jeviti životem podle víry. Naše víra nesmí býti hrdá,
ale svatě odhodlaná, s vědomím práva a povinnosti katolíka.
Musí se také projevovati nebojácností. Nestyďte se a nebojte
se vystupovat jako uvědomělí katolíci! Proč bychom se báli
smrtelníků, vždyť náležíme k Církvi, které Kristus Pán slíbil
pomoc až do skonání světa! Pravý apoštol, který žije podle
víry, jest jako maják, který září svého příkladu rozptyluje
temnoty světského ducha. Jeho hluboká, nelíčená zbožnost
zčeřuje hladinu náboženské lhostejnosti. Jeho svědomitost
v účasti na službách Božích, jeho opravdová zbožnost, jeho
upřímné přijímání svátostí, jeho neohrožené vyznávání víry
mocně působí na ostatní. A když se najde víc takových nábo
ženských poctivců, brzo se k nim připojí i duše slabé a vá
havé. Jakým požehnáním je to pro slabé duše, a těch je vždy
dosti, mají-li někoho, v něhož mají důvěru a jenž svým ne
ohroženým příkladem jim ukazuje cestu!
Ve styku s jinověrci katolický křesťan činí rozdíl mezi
osobou a bludem. S osobouse snáší, ale blud odsuzuje. »N e

spřáhejte

se s nevěřícímil!« —nabádásv.apoš

tol Pavel.(2. Kor. 6, 14.) Kdo poslouchá řečíprotináboženské,
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čte noviny a knihy víře nepřátelské a důvěrně se přátelí s jino
věrci a nevěrci, vystavuje svou víru velikému nebezpečenství,
že jí pozbude. Přímá účast na bohoslužbách jiného vyznání
znamenala by pro katolíka zapření víry, a proto hřích proti
víře. Co se týče trpné účasti ze společenských důvodů na
svatbě nebo na pohřbu nekatolíků v kostele jinověrců, praví
církevní zákoník (kan. I258), že v takových okolnostech lze
tuto účast trpět, jen když tu není nebezpečenství pohoršení
nebo ztráty víry. Jakákoliv účast na pobožnostech nekatolíků,
třebas jen z pouhé zvědavosti, je hříšná, i když ne vždy těžce;
to platí 1 o kázáních a náboženských přednáškách jinověrců.

V závěru své horské řeči varuje Pán Ježíš: »Mějte

se na pozoru před nepravými proroky,
kteří k vám přicházejí v rouše ovčím,
uvnitř však jsou vlci draví.« (Mat.7, I5.)
3. Modlíš se?
Co je modlitba? Jaký jest smysl modlitby?
V nejširším slova smyslu jest modlitba každé zbožné
pozvednutí mysli k Bohu. Modlíce se, povznášíme se duchem
k Bohu, abychom mu vyslovili, co myslíme, cítíme, a čeho si
žádáme, proto po příkladě sv. Otců modlitbu můžeme na
zvati rozmluvou s Bohem.
Jest již modlitbou, aspoň počáteční, každá zbožná myš
lenka na Boha, každý povzdech k němu. Modlí se již, kdo
svou práci, své povolání, své starosti řídí k Bohu.

Modlitba jest potřebná,

protože bez modlitby ne

dosahujeme potřebných milostí, abychom bohumile žili a
v dobrém až do konce setrvali, jak dosvědčuje Pán Ježíš, řka:

»Bděte tedy a modlete se v každé době,

abyste se stali hodni ujíti všeho toho, co
se díti bude, a postaviti se před Syna člo
věka.« (Luk. 21, 36.)
Modlitba jest potřebná, protože Kristus přikázal, »jest

potřebí vždycky se modliti a neustávati.c
(Luk. 18, I.)
Modlitba jest nejdůstojnějším úkonem člověka. »Před

modlitbou

připrav duši svou.« (Sir.18,23.)

Modlitba má především projeviti naši poddanost, závislost na

Bohu.„Modlitba poníženého oblaky proni
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Fr. Tkadlík: Modlící se Ježíšek.

ká.« (Sir. 35, 21.) Má býti především prohlášením našeho
uznání svrchovanosti Boží. Proto celý člověk musí vzdátí
Bohu tento povinný hold, Pána Boha ctíti nejen vnitřně,
nýbrž s vnitřní nábožností má býti spojen vnější úkon. Proto
modlíme se též ústně a veřejně. Modlíme se ráno, přijí
máme den jako dar Boží, z něhož márnetěžiti jako z hřivny,
modlíme se před jídlem a po jídle, uznávajíce dar Boží štěd
rosti. Modlíme se ústně, neboť sloužíme-li ústy lidern, tím
spíše musíme jimi sloužiti Bohu. Není tudíž správné odsu
zování ústní modlitby s poukazem na slova Kristova o mod
litbě v duchu a pravdě, neboť i Pán Ježíš se modlil veřejně
v chrámě a ústy svými velebil Boha Otce.
Modlitba veřejná má své hluboké oprávnění, Veřejnost,
společnost je tak povinna uznávati svrchovanost Boží, jako
jest k tomu povinen jednotlivec. Modlitba a tudíž i nábožen
ství není věcí soukromou. Zvláštní požehnání vězí v modlitbě

společné.Pán Ježíš praví: »Kde jsou

třishromážděni
já uprostřed

dva

nebo

ve jménu mém, tam jsem

nich.«e (Mat. I8, 20.)
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Oč můžeme a máme se modliti? Pravidlem jest: O to
smíme prositi,co jest ke cti a chvále Boží a k našemu spasení.
Při tom Bohu ponecháváme, zda a pokud nás chce vyslyšeti.
spoléhajíce na moudrost Boží, která nejlépe ví, co jest nám

kprospěchu.»N
e má vůle, ale tvá vůlese

staň.«

fLuk. 22, 42.)
Nevyslyší-li nás Bůh ihned, nesmíme přestati se modliti,

protože bylo nám výslovněřečeno: »Tlucte

vám otevřeno.«

(Mat. 7, 7.)

a bude

Ale tu se ozývá námitka: Modlitba je zbytečná, neboť
Bůh zná naše potřeby. Na to odpovídáme: Modlíme se, ne
abychom Bohu něco neznámého oznámili, nýbrž abychom
toho dosáhli, co Bůh ustanovil dáti jen prosícím.
Jiní zas namítají: Proč se modliti? Vše jest již Bohem
určeno a Bůh pro nás svých úradků nezmění. Odpovídáme:
Vše jest již předpověděno a předurčeno. Modlíce se nežá
dáme, aby Bůh vůli svou změnil, nýbrž spíše se snažíme
naopak, aby byla naplněna. Bůh určil, co se stane, určil též,
jak se stane. A právě o darech svých předurčil, abychom
jich dosáhli modlitbou, abychom o ně prosili, abychom
uznali pokorně svou nedostatečnost a slabost, která po
třebuje Boha.
Všecko, zač a jak máme prositi, jest krátce obsaženo
v »Otčenáši« neboli v modlitbě Páně.

Modlitba Páně zní:

»Otče náš, jenž jsi na nebesích.
Posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.
Buďvůletvá, jako vnebi, taki na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes.
A odpusť nám naše viny, jakož 1 my
odpouštíme našim vinníkům.
A neuvoď nás v pokušení.
Ale zbav nás od zlého. Amen.«c

(Mat. 6, 9—13.)

Modlitba Páně vyniká ze všech modliteb svým původem,
obsahem a účinkem, neboť žádná modlitba nemůže míti
nad ní větší platnosti před Bohem, neboť nás jí naučil sám
Spasitel.
64

E. K. Liška: Kristus na hoře Olivetské.

K modlitbě Páně se obyčejně připojuje pozdravení
andělské, které je církevním výrazem úcty k Panně Marii.
Zní:

Zdrávas Maria, milostiplná, Pán sTe
bou, požehnaná ty mezi ženami a
požehnaný plod života tvého, Je
žŽíš.

Svatá Maria, matko Boží, pros za nás
hříšné nyní i v hodinu smrti naší.
— Amen.

Pro duchovní život prospívá připamatování si hlavních

pravdvěroučných,
kteréobsahujeApoštolské
ní VÍry, jež zní:

Vyzná

Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe 1 země.
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I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho. Jenž se počal z Ducha
Svatého, narodil se z Marie Panny.
Trpěl! pod Pontským Pilátem, ukři
žován, umřel i pohřben jest. Sstou
pil do pekel, třetího dne vstal
z mrtvých. Vstoupil na nebesa, se
dína pravici Boha, Otce všemohou
cího. Odtud přijde soudit živých
1 mrtvých.
Věním
Ducha Svatého.
Cír
ke vobecnou,
svatýchSvatou
obcování.

Odpuštění hříchů. Těla vzkříšení.
Život věčný. — Amen.

To jsou modlitby, které mají ráz obecný. Při zvláštních
záležitostech, prosíce, modlíme se vlastními slovy. Při tom

námdobřeposloužídobrá modlitební

kniha,

která

poskytuje návod, kterak si máme vésti.

4. Dům Boží. — Neděle.

1I.Dům Boží.
Chrám je symbol duchovního domu Božího, je zasvě
cen Bohu a Syn Boží v něm přebývá v nejsvětější svátosti.
Pro křesťana není místa dražšího nad dům Boží!
Chrám jest zpravidla stavěn tak, že směřuje od západu k východu,
kde vychází slunce. To znamená, že věřícímají následovati Krista, jenž
je „„světlo světa““.

Hlavní částichrámovéjsou: kněžiště

(presbytář),ojeden nebo

více stupňů vyvýšené nad ostatní prostor chrámový, lo ď, určená pro

věřícía předsíň.

V průčelí nebo po straně chrámu bývá věž.

Slohy chrámových budov. Způsob, jakým chrám v různých dobách

byl stavěn,jmenujeme slohem.
S šířícímse křesťanstvímvniká k nám v 10.století sloh román
ský, dosahující plného rozvoje ve 12. století. Stavějí se kruhové kaple,
zvané rotundy (první sv. Víta na hradě pražském z doby sv. Václava
a sv. Jiří na Řípu), kostely kamenné obdélného tvaru, jednolodníi troj
lodní, s dvěma věžemi (sv.Jiří na pražském hradě, Tismice u Čes. Brodu) ;
z velkých kostelů v Doksanech a ve Staré Boleslavi se zachovaly jen krypty,
Jednolodní kostely ve sv.Jakubu, Vinci a j. Znakem románského slohu jest
masivní zdivo, jednoduchá 1 sdružená okénka polokruhovitě zaklenutá,
66
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portál (hlavní vchod, z lat. porta = brána), strop dřevěný, později kle
nutý, nesly sloupy s krychlovou hlavicí a pilíře.

Po roce 1230vnikádo Čech sloh gotický,

vzniklýve Francii.

Vrcholu dosahuje po prvé za Karla IV. a po přerušení husitskými vál
kami po druhé za Vladislava IT. Známky přechodného románskogotic
kého slohu vyskytují se na Moravě (Tišnov a Třebíč). Stavějí se kláštery
(bl. Anežky v Praze), chrámy až pětilodní s polověncem kaplí (sv. Víta
v Praze, sv. Barbory v Kutné Hoře), klášterní kostely, hrady s kaplemi,
(Karlštejn). Znaky gotického slohu jsou: Opěrný systém, žebrová klenba,
lomený oblouk, odhmotněné zdivo, vysoká okna s bohatou kružbou.

Ve století 19. a 16. se stavělo ve slohu

renesančním;

u nás tento sloh nedošel obliby v církevním stavitelství.

Zato se všaku nás bohatěrozvil sloh

barokní.

Vnikl k nám

z Italie s náboženským obrozením na počátku století 17., koncem 18. sto
letí dosáhl vrcholu a udržel se téměř do století 19. V tomto slohu byly vy
budovány slavné mariánské poutní chrámy (na př. na Sv. Hoře, Loreta
v Praze, Velehrad na Moravě), chrámya koleje klášterní a městskékostely.
K nejkrásnějším patří chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, sv. Ignáce a
sv. Jana Nepom. v Praze. Z moravských kostelů je pozoruhodný na Sv.

členitostí, zálibou v křivkách. Jest ze všech slohů nejozdobnější, nad kle
nutou prostorou chrámovou se zvedá kopule, okna jsou elipsovitá nebo
lichoběžníková, sloupy hadově točené. Vnitřek je bohatě zdoben mra
morem, zlatem, malbami a sochami, které mají vlající roucho a živý
Postoj.

Barok přecházív r. 1715—1775v zdrobnělýsloh rokokový.
Opak baroka jest e m pir, který zdůrazňuje proti bohaté ozdob
nosti barokní jednoduchost slohů klasických(býv. kostel Hybernů vPraze).

V ro.stoletídošlok obnově historických

slohů.

Na přelomu století 19. a 20. se objevuje snaha odvrhnouti všecky
historické slohy a užíti při chrámu nových stavebních hmot a konstrukcí

(železaa betonu). Sloh

konstruktivní

působí ušlechtilou

jednoduchostí a mohutností (kostel sv. Václava ve Vršovicích, Nejsv.
Srdce Páně na Vinohradech, sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíněa ].).

Co znamená dům Boží pro pokřtěného člověka nejlépe
vysvitne z obřadů svěcení kostela.
Obřad svěcení kostela biskupem patří k nejslavnějším
obřadům v celé liturgii. Z tohoto bohatství zdůrazníme jen
věci hlavní. Dříve než se kostel začne stavěti, světí se základní
kámen. Dostavěný kostel se světí tímto způsobem: Ostatky
svatých, které mají býti umístěny v oltáři, jsou v předvečer
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slavnosti vystaveny na nějakém zvláštním místě a kněz se před
nimi modlí hodinky. Zrána v den svěcení oblékne se tam bis
kup v posvátná roucha, zatím co se kněží modlí sedm kajících
žalmů. Pak se jde k uzavřenému vchodu do kostela. Tam,
aby svolali Boží přispění, modlí se litanie ke všem Svatým
a posvětí se voda. Biskup kráčí pak'třikrát kolem kostelní
budovy a kropí zevně zdi touto svěcenou vodou. Dříve než
vkročí do chrámu, označí práh znamením kříže.
Uvnitř kostela je vzýván Duch Svatý. Potom se biskup
modlí litanie ke všem Svatým a pak píše pastýřskou berlou
řeckou a latinskou abecedu ve formě ondřejského kříže na
podlaze chrámu, jež za tím účelem byla posypána popelem.
Nyní následuje svěcení řehořské vody, směsí to vody, soli,
popela a vína. Dříve než biskup oltář a dlažbu chrámovou
pokropí touto vodou, jde ještě jednou ke vchodu a učiní na
hoře i dole na portálu berlou znamení kříže. Nyní nejprve
učiní zmíněnou vodou na oltářní desce na pěti místech zna
mení kříže, pak jde sedmkrát kolem oltáře a kropí jej se všech
stran svěcenou vodou. Pak jsou zdi kostela uvnitř třikráte po
kropeny řehořskou vodou a též celá dlažba. Nyní jsou slav
ncstně přineseny ostatky. Před vejitím do kostela se s nimi
jednou jde kolem celého chrámu.
Největší část posvěcení domu Božího zabírá svěcení ol
táře. Ostatky jsou v něm uloženya oltář je se všechstran oku
řován. Oltářní deska je pomazána olejem katechumenů a křiž
mem a jest na ní spáleno kadidlo. Oltář jest nejdůležitější
částí chrámu, protože se na něm slaví oběť Nového zákona.
Svěcení oltáře jest přerušeno, aby stěny uvnitř chrámu na
dvanácti místech, označených kříži, byly pomazány křižmem.
Po svěcení přináší biskup na oltář po prvé nejsvětější oběť.
Kamenná stavba biskupským slavným svěcením se stala
domem Božím, který jest určen k tomu, aby různým způso
bem milosti plně působil na ty, kteří se v něm shromaždují
ke chvále Boží. Jen některé z těchto účinků chceme zde zdů
razniti. Chrám jest místem pokoje. »Věčný pokoj propůjč,
o Věčný, tomuto domu, trvalým pokojem budiž Slovo Otce
pro tento dům, pokoj uděl laskavý Utěšiteli tomuto domu.«
S Božím pokojem přichází plnost požehnání do chrámu, po
případě do duše těch, kteří jsou v něm s pravou nábožností.
Chrám jest stánkem Ducha Svatého. Anděl Boží stojí u vcho
du na stráži k ochraně spravedlivých. Vše špatné, vše zlé,
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všechny úklady nepřítele jsou od něho vzdáleny. To jest v roz
ličných modlitbách vyjádřeno nejrozmanitějším způsobem.
Zvlášť pěkně je to řečeno v modlitbě, kterou biskup říká, když
poznamenal dveře hlavního vchodu nahoře i dole znamením
kříže. »Na tomto dveřním prahu budiž nepřemožitelný kříž;
-obě veřeje buďtež označeny tvým milostivým nápisem. A po
mocí plnosti tvého slitování nechť obyvatelé tohoto domu
dosáhnou pokoje a hojnosti, umírněnosti a mravnosti, blaha
a milosrdenství, denní nepokoje a protivenství nechťse.od nich
vzdálí. Nedostatek, mor, nemoc, neduživost a dorážející zlí
duchové nechť provždy ustovpí před tvou přítomností, aby
na tomto místě vylitá milost tvého přebývání proudila až k je
ho hranicím, až kam se prostírají přilehlá nádvoří. A všechny
1eho výklenky 1 kouty nechť očistí koupel onoho proudu, aby
zde byl vždy radostný klid, příjemná pohostinnost, hojné po
žehnání, nábožná uctivost a překypující spása. A kde bude
vzýváno tvé svaté jméno, tam nechť se dostaví hojnost všech
statků, a pokušení zlých nechť jsou zatlačena. A u nás nechť
přebývá anděl pokoje, čistoty, lásky a pravdy, jenž by nás
ostříhal ode všeho zlého, chránil a há:il. Skrze Krista, Pána
našeho ..«
Neměl by býti chrám vpravdě cílem našich přání a tu
žeb? Nemáme se modliti se žalmistou: »fak milé jsou mi tvé
stánky, ó Pane. Touží a umdlévá duše má po nich?« Opravdu,
kdo ve svatém duchu víry vstupuje do chrámu, toho to spojuje
stále úžeji s Ježíšem Kristem jako zástava občanského práva
v nebeském domě Božím. I příroda může býti nazvána chrá
mem Božím, i v přírodě se může člověk zbožně modliti, ale
přesto zvláštní chrámy jsou nutné, a byly vždy i u národů
přírodních.

2. Neděle.

Šest dní budeš pracovati a dělati
všecky práce své, sedmého dne však jest
sobota Hospodina, Boha tvého. Nebudeš
toho dne konati

žádné práce.« (2. Mojž.20,

9, IO.)

Ve Srarém Zákoně dnem Páně byla sobota jakožto den,
kdy Hospodin odpočinul od stvoření.
V Novém Zákoně jest dnem Páně neděle, protože Pán
Ježíš v neděli vstal z mrtvých a v neděli seslal Ducha Sva
tého.
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Neděli světíme, když odpočíváme od prací služebných
a jsme přítomní nábožně přikázaným službám Božím.
Sváteční klid předepsaný zákonem Božím a církevním,
má dvojí účel: předně má člověku poskytnouti nutný odpo
činek a pak možnosti splnění povinnosti, které má vůči Bohu.
Sváteční klid zakazuje všecky hrubé práce tělesné 1 různé
úkony veřejného života jako obchod, výroční trhy, soudy a
podobné.
Máme přísnou povinnost býti v neděli a v zasvěcený
svátek mše svaté účastni. Kristus nám zřejmě tuto povinnost
uložil, když pravil: »To Čiňte na mou památku.« Neboť při
kázal-li obnovovati oběťtu, učinil to proto, aby lidé všech věků
jí účastni byli; jest to tedy ieho vůle a příkaz. Účast na mši
svaté je předepsána všem věřícím počínajíc sedmým rokem.
Jsme povinni v neděli a v zasvěcené svátky býti účastni

celé mše sv. a pobožně,

a to pod těžkýmhříchem,

pokud nám v tom nebrání žádná vážná příčina.*)
Takovou příčinou jest:
I. fysická nemožnost: nemoc, nedostatek kněží, přílišná
vzdálenost za velmi špatného počasí a j.,
2. mravní nemožnost, práce v podniku, který nemůže
býti zastaven a j.; dále láska blíženská: opatrování dětí, ob
sluha nemocných a j.
V takových případech má jí křesťan býti účasten aspoň
duchovné, a možno-li konati doma vhodné modlitby.
Poněvadž mše sv. jest tak Bohu milým a nám velmi

prospěšnýmúkonem,Církev svatá doporoučí

věřícím,

aby mše sv. byli účastní denně.

»Kdo z Boha jest, slovo Boží slyší.« (Jan

8, 47.) Také máme poslouchati v neděli kázání, neboť v něm
se hlásá slovo Boží a věřící jsou povzbuzování k dobrému
a varováni od zlého.

»Blahoslavení, kteří slyší slovo Boží

a ostříhají

(zachovávají)

ho.« (Luk.II, 28.)

*) Podle dnešního zákonodárství církevního (kan. 1247) je katolík
povinen vedle neděle světit tyto dny: Narození Páně (25. prosince). Obře
zání Páně (1. ledna), Zjevení Páně (6. ledna), Nanebevstoupení Páně,
svátek Božího Těla, Neposkvrněného Početí Panny Marie (8. prosince),
Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna), apoštolů sv. Petra a Pavla (29.
června), sv. Cyrila a Metodějc (na Moravě 5. července, sv. Václava je
v zemích Českých jen den památný) a Všech Svatých (1. listopadu).
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Jistě je chvalitebnéjíti též na odpolední sv. požehnání.
Bohužel, je dosti lidí, kteří v neděli nemají kdy do kostela,
mají však dost Času, aby šli na besedu, na výlet nebo na jinou
zábavu. Neděle jim zesvětštěla, zhmotněla. Nejen u těch dru
hých, ale, žel Bohu, i u velké části lidí našich. Jest ploto
potřeba vrátit neděli její křesťanský charakter. Musíme den
Páně pohřbený pod troskami materialismu (hmotařství) vzbu
dit zase k životu. Neděle budiž zase nedělí křesťanstva, oži
vujícím a obnovujícím činitelem našeho duchovního znovu
zrození. Bude jí ve mši svaté a skrze mši svatou.

5., Oběť mše svaté. Hlavní myšlenková hlediska.
Svaté přijímání.
Mezi všemi svátostmi nejvýš stojí nejsvětější svátost oltář
ní. Je vrcholem křesťanského života a v jistém smyslu ztěles
něním celého obsahu křesťanství. Nejsvětější svátost oltářní
jest obětní svátost — oběť mše svaté, jež svaté přijímání v sebe

zahrnuje.
V podstatě lidské spočívá sklon vyjadřovati své nitro vidi
telným způsobem. Duši člověka je vrozeno vědomí závislosti
na Bohu; pocit hluboké vděčnosti, jenž se projevuje na ve
nek modlitbou a oběťmi. Oběť je viditelný dar, který přiná
šíme Pánu Bohu, abychom ho za nejvyššího Pána uznali.
Oběti jsou tak staré jako lidstvo. Již Adam a Evav ráji všecko
podávali Pánu svou oddaností a poslušnestí. Až jednou ode
přeli. Neposlušností, že jedli ovoce ze zapověděného stromu,
odmítli vzdáti Bohu čest jako nejvyššímu Pánu. Naši praro
dičové uvalili na sebe a své potomstvo hněv Boží, který mohl
býti usmířen pouze nekonečným zadostiučiněním, a to mohl
podati jenom Bůh. Ponížiti se však, za lidi trpěti a umříti
nemohl Bůh jako Bůh, to mohl zase jen člověk. Nevystihlé
milosrdenství Boží se smilovalo. Bůh Otec poslal Syna na
svět. Syn Boží se stal člověkem, aby nás svou smrtí na kříži
vykoupil a na věky spasil. Pouze jeho oběť byla Pánu Bohu
nekonečně milá a měla sílu a moc zbaviti všecko lidstvo
hříchu a smířiti ie s Bohem.
Pán Ježíš chtěl, aby jeho krvavá oběť na kříži se obno
vovala, zpřítomňovala, a to svátostně. Proto ustanovil při

poslednívečeřioběť mše svaté.

Večer před svou smrtí vzal Pán Ježíš chléb do svých
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Fr. Tkadlík: Sv. Václav přisluhuje při mši svaté.

rukou, proměnil jej v tělo své, lámal a podával apoštolům se

slovy:Toto jest tělo mé, které se za vás vy
dává.« (Luk. 22, 19.) Potom vzal do ruky kalich s vínem,
proměnil víno ve svou krev, dal apoštolům a řekl: »Toto

jest krev má Nového Zákona, která se
vylévá za mnohé na odpuštění hř íchů.«c
(Mat. 26, 28.)
Zároveň dal apoštolům a jich nástupcům v kněžském
úřadě moc, aby také oni, proměňujíce chléb a víno v tělo
a krev jeho, podávali je Bohu v oběť a věřícím za pokrm

duševník jejich posvěcenía posile. Řekl jim totiž: »T o čiň

te na mou památku.c

»Římský katechismus«, vydaný z nařízení církevního
sněmu tridentského, praví: »Vyznáváme, že je to jedna a táž
oběť, která se koná ve mši a která byla vykonána na kříži,
a že ji musíme za takovou pokládati; jako jest jeden a týž
obětní dar, náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus, jenž sám sebe
jen jednou na oltáři křížekrvavým způsobem obětoval. Neboť
13

krvavý a nekrvavý dar obětní nejsou dva dary, nýbrž dar
jediný, jehož obětování se denně v eucharisti! obnovuje podle
příkazu Páně: »To čiňte na mou památku.« Jest také jeden
a týž kněz, Ježíš Kristus. .« (I. část, hlava 4, otázka 61
násl.).
©
Proč ustanovil Pán Ježíš oběť mše svaté?
Pán Ježíš ustanovil oběť mše svaté:
I. aby nám ustavičně připomínal svou oběť na kříži;
2. aby nám bez ustání přivlastňoval její užitky, které
nám zasloužil svou obětí na kříži.
Milosti neb užitky mše svaté jsou dvojí: obecné a zvláštní.
Obecné užitky mše svaté mají všichni lidé, živí i mrtví.
Při mši svaté se nám dostává:
I. odpuštění hříchů lehkých a prominutí časných
trestů;
2. rozmnožení milosti Boží posvěcující;
3. pomoci a vyslyšení v potřebách duchovních i těles
ných.
Není-l: věc ke spasení prospěšná, nedosahuje se vyslyšení.
Zvláštní užitek ze mše svaté mají:
I. Kněz, který ji obětuje,
2. věřící, za které ji obětuje a
3. věřící, kteří jsou jí nábožně přítomni,
4. kteří při mši svaté přistupují k sv. přijímání.
Mše svatá je vrcholným úkonem pocty k Bohu. Hodnota
mše svaté je proto tak veliká, poněvadž oběť mešní je pod
statně totožná s vykupitelskou obětí Kristovou na kříži. Kdy
koli se oběť mše svaté koná, oběť kříže se skutečně a vpravdě
zpřítomňuje a nekrvavě obnovuje. Ve chvíli proměňování
stává se oltář Kalvarií a uprostřed lidstva znovu tajemně se
zvedá kříž s Beránkem Božím, snímajícím hříchy světa.
Při mši svaté užívá Církev jazyka latinského .proto:
1. Poněvadž pochází tato řeč z Říma, odkud k nám přišlo světlo
víry Kristovy,
2. poněvadž se čas od času nemění jako každý živý jazyk,
9. poněvadž se tím také po všem světě zachovává a představuje
sjednocenost v bohoslužbě a jednota Církve.
Ať vstoupí katolík kdekoli na světě do katolického chrámu, všude
připomíná mu řeč církevní, že jest dítkem jedné a téže rodiny — C'rkve
římsko-katolické a tak se v kostele cítí doma. Ostatně latinské teksty jsou
přeloženy do jazyka mateřského, takže každý může pobožnosti sledo
vati i v rodné řeči.
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Účast ve vykoupení a v zásluhách, jichž nám Spasitel
na kříži dobyl, se děje zvlášť vroucím způsobem ve sva

tém přijímání.

V něm požíváse Tělo a Krev Pána

Ježíše Krista. Jeho účinky pak se rozumějí již samy sebou:
rozmnožuje milost posvěcující, zeslabuje špatné sklony, dává
chuť a sílu k dobru, očišťuje od hříchů všedních a chrání
před hříchy smrtelným: a konečně je zárukou života věčného
a slavného vzkříšení našeho těla. Pán Ježíš řekl: »Kdo jí mé
tělo a pite mou krev, má Život věčný a já ho vzkřísím v den
poslední (Jan 6, 55).
Z praktických důvodů udílí západní Církev od XIII.
stol. svaté přijímání pod jednou způsobou, pod způsobou
chleba. Svaté přijímání je potravou duše. Jak je nám nutné,
vysvítá ze slov Spasitelových: »Vpravdě, vpravdě pravím
vám: nebudete-li jísti těla Syna člověka a píti jeho krve,
nebudete míti v sobě života!« (Jan 6, 54). Církev pak usta
novila svým čtvrtým přikázáním, aby věřící přistupovali k sto
lu Páně aspoň jednou za rok, a to v čas velikonoční. Příkaz
svatého přijímání zavazuje každého, kdo dosáhl toho včku,
v němžje již zpravidla schopen užívati rozumu (t. j. asi 7 let).

6. Liturgie mše svaté.
Obětní úkon mše svaté pochází přímo od
Ježíše Krista. Sámosobějevelicejednoduchý:pro
m ěnění

prostého chleba a vína v nejsvětějšíTělo a Krev

Páně.
Bohoslužebné obřady a modlitby, jimiž obětní úkon byl
vyzdobován v době apoštolů, jsou Církví s posvátnou péčí
zachovávány jako zděděný odkaz. V ponenáhlém vývoji při
bíraly však nové liturgické formy, jak toho vyžadovaly poměry
a náboženské potřeby. Jádrem zůstává:

I. obětování, II. proměňování a III. sv.

přijímání.

A. Přípravná

Část (mšekatechumenů).

Kněz oblečen v posvátná roucha přistupuje k oltáři.
říve než začne mši svatou, modlí se u stupňů oltárních žalm
42. a vyznává zkroušeně svou hříšnost (Stupňové modlitby).
Po krátké modlitbě, kterou vstupuje před tvář Boží, aby po
Čal mši svatou (Introit = vstup), prosí kněz uprostřed oltáře
Boha opět o smilování devaterou prosbou: Pane, smiluj se,
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Kriste, smiluj se, Pane, smiluj se. Dovoluje-li to ligurgická
doba, modlí se uprostřed oltáře chvalozpěv vykoupení (Gloria
— Sláva na výsostech Bohu). Po liturgickém pozdravu od
chází kněz na epištolní stranu oltáře, aby se modl:l hlavní
mešní modlitbu. Poté čte výňatek z listů apoštolských (Epiš
tola — čtení z listu) který myšlenkově připravuje na evan
gelium. Evangelium — totiž úryvek z některého ze Čtyř
evangelií — čte kněz na pravé straně oltáře. Lid při tom stojí
na důkaz úcty k slovu Božímu, které je hotov ochotně plniti.
K evangeliu druží se někdy vyznání víry (Credo). Tím končí

ta část mše svaté, která se nazývá přípravná

mší katechumenů,

nebo

neboťaž do tohoto okamžiku

směli býti přítomni katechumeni.

B. Vlastní Část mše svaté.

I. Následuje obětování,

při němž kněz přináší

dary: chléb a víno. Modlitbami obětními jsou přizpůsobo
vány pro své vznešené poslání. Kněz odhaliv kalich, bere do
rukou patenu s hostií, pozvedá ji mírně před sebou a modlí
se obětní modlitbu. Ukončiv modlitbu, činí kněz patenou
s hostií kříž uprostřed oltáře, kam klade hostii. Potom nalévá
víno do kalichu, načež žehná vodu a přileje z ní několik kapek
do vína. Tento obřad značí spojení přirozenosti božské a lid
ské v božské osobě Ježíše Krista. V modlitbě při obětování ka
lichu se připomíná, že oběť oltářní se přináší za spásu celého
světa. Po obětování jde na levou stranu oltáře a umývá si
ruce (prsty, jimiž má se při mši svaté dotýkati nejsvětějšího
Těla Páně a kalichu s nejsvětější Krví). Kněz se vrátí dopro
střed oltáře a modlí se závěrečnou modlitbu obětní k nej
světější Trojici. Poté se naposled před proměňováním obrací
k věřícíma vyzýváje kspolečné modlitbě: »Modlete se, bratří,
aby moje i vaše oběť příjemnou se stala u Boha, Otce všemo
houcího.« Výzva »Modlete se, bratří« uvádí modlitbu zvanou
sekréta (— tichou). Závěrečná slova sekréty »po všechny věky

| věkův
.«říká
kněz
nahlas.
Těmito
slovy
sezačíná
před
mluva neboli preface k neidůležitější části mše svaté, k promě
ňování. Preface je nejkrásnější zpěv díků a chvály, jímž se
všemi anděly a svatými chválíme třikrát Boha a vítáme Spa
sttele, jenž v nejbližším okamžiku sestoupí na oltář a obnoví
svou vykupitelskou oběť.

II. Počíná mešní

kánon,

nejposvátnějšího oddílu mše svaté.
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neproměnnépravidlo

Kněz, stoje uprostřed oltáře, prosí Boha, aby obětní
dary přijal a požehnal. Při tom činí nad kalichem a hostií
třikrát kříž. Poté se modlí za církevní představené (papeže
a biskupa diecése, v níž se mše sv. slouží) a za věřící. K tomu
připojuje modlitbu za ty žijící osoby, kterým chce zvláště
přisvojiti ovoce mše svaté, a za všechny přítomné (Vzpomínka
na živé). Před svatou chvílí proměňování vzpomíná kněz
společenství se všemi svatými a prosí, aby Bůh obětní dary
přijal a udělil těm, kteří je přinášejí, na zemi pokoj a po smrti
věčné spasení. Potom žehná obětní dary a prosí, aby je Bůh
proměnil v Tělo a Krev Syna svého. V přímém zastoupení
Kristovým říká nad chlebem: »Vezmětea jezte z toho všichni.

Toto

jest

Tělo

mé.« V tom okamžikunastávádiv

přepodstatnění: chléb se mění v Télo Kristovo. Na znamení
nejhlubší úcty kleká kněz k Tělu Páně a povstav zvedá svatou
hostii. Potom vezme kalich s vínem, žehná jej a říká nad

ním: »Vezměte
a pijtez tohovšichni.Toto

jest kalich

K rve mé, nové a věčné úmluvy — tajemství víry —která
za vás a za mnohé vylita bude na odpuštění hříchů.« Po
těchto slovech zase pokleká a pozdvihuje kalich s Krví Páně.
ři pozdvihování Těla a Krve Páně věřící poklekají a hlu
boce se jim klanějí. Po proměňování prosí kněz Boha, aby
oběť milostivě přijal a těm, kdo z ní budou požívati, po
žehnal. K prosbě za hojné požehnání se pojí přímluva za mrtvé
(Vzpomínka na mrtvé). Kajícně bije se v prsa prosí kněz,
aby Bůh odpustil i nám hříšným a přijal nás mezi své vy
volené.
III. Nejkrásnější a nejvznešenější modlitbou Otče

náš začínápřípravak obětní

přijímání.

hostině

— k sv.

Kněz lám2 svatou hostii se slovy: »Pokoj

Páně budiž vždy s námi« a ulomenou častečku pouští do ka
licha. Lámání hostie má původ v samém ustanovení mše
svaté. Pán Ježíš totéž učinil při poslední večeři. Sloučení
"Těla a Krve Páně připomíná, že pod každou způsobou je
přítomen Kristus Pán celý.
Blízká příprava na sv. přijímání počíná trojím vzýváním
obětního Beránka, jenž na sebe vzal všecky hříchy světa. Kněz
prosí o pokoj pro celou církev, za odpuštění hříchů, o usta
vičné plnění přikázání Božích a o hodné sv. přijímání. Poté
třikrát opětuje »Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, ale toliko rci slovem, a uzdravena bude duše má,« při
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Přehled mše svaté.
A) Přípravná část (mše katechumenů).
Pravá strana
oltáře
Služba Boží
církveprosicí

s
by
Střed oltáře
1. Stupňové modlitby
(Žalm 42. Obecné vyznání hříš
nosti a prosby za očistu srdce.)

——)

«
g. Kyrie. (Touha po spáse)
4. Gloria 
Sláva na výsostech Bohu ..
Pán s vámi

Levá strana
oltáře

2.Introit
(Vstup)

5. Hlavní mešní|
modlitba

Služba Boží
církve učící

d———
Modlitba k evangeliu.

2. Evangelium
(Kristus)

r. Epištola
(Apoštol-prorok)

«

| kázání,
výklad
————---—-+7
Kredo

3. Homilie,

Věřím v jednoho Boha...

jímá Tělo a Krev Páně. Po přijímání kněze následuje přijí
mání věřících. Nepřijímáme-li při mši svaté skutečně, máme
přijímati duchovně,t. j. máme vzbuditi v duši alespoň oprav
dovou touhu po svatém přijímání. Po sv. přijímání očistí
kněz kalich a prsty. Svatým přijímáním je mše svatá skon
čena. Kněz upraviv kalich, odebere se na epištolní stranu
a děkuje několika modlitbam: za milost, které se mu ve sv.
přijímání dostalo. Skončiv modlitby po sv. přijímání, oachází
doprostřed oltáře,ohlašuje konec mše svaté a uděluje mešní

požehnání.

Mše svatá končí posledním evangeliem.

Bývá to zpravidla počátek evangelia sv. Jana. Při posledních
slovech: »A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi ná
mi.. .«, kněz pokleká a ministrant děkuje jménem věřících.
Bohu slovy: »Bohu díky!«
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Přehled mše svaté.
B) Hlavní část (mše věřících).
Pravá strana
oltáře

|

Levá strana
oltáře

Střed oltáře

——
b ruk
ULLbUmý

I. Připravení

„OB ĚT p ih NÍ

obětníhodaru

připravení
chlebaobětního
a vína daru:

Modicte se, braiří...
Tichá modlitba (Sekréta)
Preface
II. Oběť

Žehnání obětních darů
Modlitba za papcže, za biskupa
diecése a za věřící

Vzpomínka na živé

PROMĚNĚNÍ

(přepodstatnění)
Pozdvihování Těla a Krve Páně
Vzpomínka na mrtvé
Modlitba za odpuštění hříchů
a věčné spasení

III. Obětní
hostina

Otče náš..
Prosba za odvrácení zlého
a udělení pokoje
Lámání sv. Hostie
a smíšení Těla a Krve Páně
Vzývání Beránka Božího
Modlitby k sv. přijímání

Pane, nejsem hoden..

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Těla a Krve Páně
Sv., přijímání věřících

Úprava kalichu

,

Píseň

«
Pán s vámi

k přijímání
<|

Poslední

evangelium

«

JP
Pán s vámi
Jděte, jest propuštění
Požehnání
+

Modlitba po
sv. přijímání

JS

7. Život v rodině.
Rodina jest kolébkou občanské společnosti: osud
stálů se většinou připravuje u krbu rodinného. Vehký papež
Lev XIII. prohlásil, že klidný a utěšený stav národů závisí
na povaze rodinného života. Ve zbožné rodině se naučí dítě
správnému poměru člověka k Bohu a k člověku a jednotlivce
k celku.
Je třeba rozumné výchovy rodinné. Děri mají rodičům
prokazovati úctu, lásku a poslušnost, protože rodiče zastupují
u dětí místo Boží a jsou po Bohu největšími jeiich dobrodinci.
"Tuto povinnost dětí k rodičům zdůrazňuje Písmo svaté na

mnohých
místech.»Celýmsrdcemsvým
cti otce
svého.« (Sir.7, 28.) »Měj v úctě matku svou
po všechny dny jejího života.c (Tob.4, 3.) —

»Oko,které se posmívá otci a pohrdá mat
kou, tež dala mu život, vyklubají krkav
ci u vody a mladí

30, I7.)

orlové

je snědí.«c (Přísl.

Děti mají především poslouchati

nejen roz

kazů rodičů, ale i iejich rad. Mohl by otec nebo matka radit
svému dítěti špatně? Starost jejich mají děti opláceti dobrým

chováním a pilností, a tak jim působiti radost.

též pod porovati

Mají je

vjejich potřebách
a modliti

se

za ně.
Mezi sourozenci je třeba utlumiti sobectví a panovač
nost. Nelze šťastně žíti bez svornosti, trpělivosti, shovívavosti,
obětavosti a bez vykonané povinnosti.
Jestli již otec či matka zemřeli, tu některá dcera jako
matka otce těší a stará se o své sourozence, nebo dospělý syn
jako otec matce i sourozencům sto'í po boku, a tak rána, kterou
způsobila smrt otce nebo matky, není tak bolestná a rodina
se udržuje pohromadě svazkem lásky sourozenců.
Rodiče mají právo a povinnost děti své dobře vychová
vati a postarati se o jejich blaho časné 1 věčné. Na rodičích
hlavně závisí, zda jejich děti budou šťastny nebo nešťastny
zde na zemi a zda budou spaseny nebo zavrženy na věčnosti.
Před věčným Soudcem budou rodiče jednou klást přísný počet
o svých dětech, jak je vychovali, zda dobře nebo špatně. Je
jich povinností jest, aby uctivost k náboženským pojmům
vpravili v útlou duši hned, dokud je dítě na klíně mateřském.
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Jos. Mánes: S božským dítkem Máti, rač hám požehnání dáti.

Základem rodinné výchovy je láska k dětem. Kde té není,
nemůže se dařiti výchově.
Z rodinného života plynou také povinnosti manželů
k sobě. Rodina není něčím náhodným, snad od lidí smluve
ným, co by se mohlo měniti. Spojení rodinné musí býti trvalé,
Manželství je nerozlučitelné. Otec nesmí opustit rodinu,
matka nesmí hledati své zábavy někde jinde a pro ně opouš
těti své rodinné povinnosti.
Pro katolíky musí býti vždycky nejpřednější Činností
vlastní příklad. Co jest platno, že mnohý horlivý katolík na
vštěvuje kdekterý katolický spolek a podniká mnoho pro

upevněnínáboženskéhoživota,když »nedovede
spra
vovati dům svůj.«c (r. Tim. 3, 5.) Prvním příkazem
musí býti, aby žádný člen rodiny nedával pohoršení tím, že
by neplnil přikázání Božích. Jest jisto, že tak Často rodiče ne
mohou za své děti, ale pokud jsou za ně odpovědni, pokud
je mají ještě doma, nesmějí připustit přestoupení zákona
Božího.
»Slovapovzbuzují, příklady táhnou.« Otec, matka, bratr
1sestra a každý dospělý buď si vědom, že nedospělé dítě Činí
to, co činí dospělí, je napodobuie. Proto jejich řeči a činy
musí býti vždy takové, aby je děti mohly bez úhony slyšeti
a viděti 1 napodobiti.
Křesťanská rodina má býti vzorem ostatním svým vnitř
ním životem křesťanským. Ten se projevuje také plněním
povinnosti k služebným, s nimiž se v křesťanské rodině neza
chází zištně a tvrdě, naopak dopřává se jim okoušeti dobroty
a jsou vedení ke konání náboženských povinností.

8. Zdravím těla k síle ducha,
Zdravím nazýváme ten stav lidského těla, kdy každý
orgán koná bezvadně svou práci.
Všichni jsme povinni pečovati o tělesné zdraví své a za
chovati je do nejvyššího věku. Zdraví je také nejdůležitější
podporou duševní činnosti. Vždyť duševní život je v úzké
souvislosti s Činností tělesných ústrojů. Duševní výkony mo
hou býti zdravím podporovány, ale také poškozeny nemocí
a některými tělesnými změnami, mají nesporný vliv na Čin
nost tělesnou. Duševní činnost je tedy závislá na zdravých
ústrojích. Proto péče o zdraví a správný tělesný vývoj je zá
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kladní částí každé výchovy a náležité životní správy. Hřeší,
kdo vědomě a úmyslně zdraví své ničí a poškozuje nebo pů
sobí si nebezpečnou nemoc.
K udržení zdraví jest nutně třeba čistoty těla. Tělo otu
žujeme také účelným tělocvikem a přiměřeným sportem. Péče
o zdraví vyžaduje účelně volené stravy.
Účelem výživy jest zachování života. Křesťan požívá
pokrmu a nápoje, aby žil; nežije, aby jedl a pil. Církev vede

nás k střídmosti

v jídle a pití, ustanovujícpůst újmy

a zdrženlivosti. Křesťan vyhovuje přikázání církve, když
posty zachovává ochotně a přesně.
Před jídlem a po jídle se modlíme, jednak abychom Boha
prosili za požehnání pokrmů a jemu děkovali, jednak abychom
pamětlivi byli, že 1 takové úkony mají sloužiti ke cti a slávě
Boží

K ochraně zdraví a mravnosti slouží oděv,

proto má

býti přiměřen roční době a pohlaví. Oděv má také estetický
účel zdobiti tělo. Vhodnou volbou oděvu je podmíněn pů
vabný zevnějšek. Křešťan proto módy nezavrhuje, ale také
se nedá módou ovládati. Přepjaté módy a časté jejich střídání
neprospívají mravnosti a ochuzují rodinu. Přílišná pečlivost
o zevnějšek však právě tak odpuzuje jako nedbalost.

O bydlí

má býti po stránce zdravotní věnována nej

větší péče; příbytek temný a vlhký bývá zřídlem nemocí.
Nedostatek zdravého bytu nahrazujeme větráním a vzornou
čistotou.
Moudrá životní správa rozdělí náš Čas mezi práci a od
počinek, povinnost a zábavu.

Tělu jest třeba odpočinku.

Bůhsám ustanovilden

v týdnu za den odpočinku. Odpočinek není sám sobě úče
lem, nýbrž toliko prostředkem k sebrání nových sil k další
práci.

K sebrání sil a k osvěžení ducha slouží i zábava.

Zábava však musí býti slušná, pohlaví přiměřená a mírná.
K zábavám náleží také tanec, divadlo, kino. Tanec není sám
o sobě hříšný, jest dovolen, děje-li se v pravý Čas (ne v Čas
zapověděný, v době smutku a pod.), v slušné společnosti,
pod dohledem rodičů nebo jejich zástupců a s měrou. Di
vadlo jest mocným prostředkem vzdělávacím, protože vládne
mnohým uměním (mimickým, řečnickým, básnickým a hu
debním), ale ovšem, když předvádí dokonalá a ušlechtilá
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díla. Nemravná, nevčrecká představení připravují zato ve
likou zkázu těm, kdožse jich zúčastnují. To platí i o takových
představeních v kinu.
Výsledkem náležité životní správy je harmonie lidské

bytosti:V zdravém těle zdravý duch.

Upadne-li křesťan do nemoci, jest povinen užíti léčeb
ných prostředků, aby nabyl zase zdraví. Je-li nemoc nebez
pečná, má se dáti nemocný včas zaopatřiti, tojest vyzpoví
dati se, přijmouti Tělo Páně a poslední pomazání. Nedbalost
v této věci jest těžkým hříchem. Uvědomělý křesťan nebude
se zdráhati, dobře věda, že nemusí umříti, kdo se dal za
opatřiti, ba naopak, že poslední pomazání prospěje nejen
duševně, nýbrž i tělesně. Nemocný má také pokud možno,
uvésti do pořádku nejen duši svou, ale i vezdejší věci své,
má-li nějaký majetek, nechť pořídí včas poslední vůli.
Vedle péče o tělo a tělesné zdraví ukládá se nám povin
nost pečovati o duší. O duši svou pečujeme, když se udr
žujeme v posvěcující milosti, Často přijímáme svátosti, jsme
nábožně přítomni službám Božím, duševně se neustále vzdě
láváme a konáme dobré skutky.

9. Ochrana života a zdraví bližního.
Bůh všecky lidi stvořil k obrazu svému, vykoupil krví
Syna svého a povolal k věčné blaženosti. Máme se tudíž mi
lovati, poněvadž jsme dítky jednoho Otce, vespolek bratří
a sestry, mající stejná práva, stejné povinnosti a rovnou cenu.
Pán Ježíš přikázal slovem i příkladem milovati bližního:

»Přikázánívespolek;
nové dávám
vám, jáabyste
se
milovali
jako jsem
miloval
vás, abyste se i vy milovali vespolek. Po
tom poznají všichni, že jste učeníci moji,
budete-li míti lásku jední k druhým.«c
(Jan 13, 34735.)
Láska k bližnímu jest jediným platným důkazem lásky

kBohu.»Kdonemiluje bratra, kterého vidí,

kterak může milovati Boha, jehož nevi
dí ?« (I. Jan 4, 20.)
Křesťanská láska, jsouc všeobecná, vztahuje se i k nepřá

telům. Milovati nepřátelepřikázalsám Spasitel: »Milujte

nepřátele
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své (dobřečiňte těm, kteřívás nenávidí)a

modlete se za ty, kteří vás pronásledují

(a pomlouvají),abyste byli podobni svému
Otci, jenž jest v nebesích.« (Mat. 5, 43—45.)

Sám pak, „předcházeje vznešeným příkladem,modlil se
Spasitel umíraje 1 za nepřátele své: »Otče, odpusť jim, neboť
nevědí, co Činí.« (Luk. 23, 34.)

Životbližníhose ničí vraždou

něním.

aohrožuje pora

Vraždy se dopouští, kdo bezprávně a úmyslně ničí

cizí život. Vražda patží mezi hříchy do nebe volající, prolitá
krev volá k Bohu o pomstu. (I. Mojž. 4, ro.) Od vraždy ro
zeznáváme neúmyslné nebo náhodné zabití.
Dovoleno jest člověka usmrtiti:
I. každému na vlastní obranu,
2. vojínu v spravedlivém boji a
3. vrchnosti na potrestání zločinců.
Mimo tyto případy není však žádných důvodů omluv
ných. Zejména není dovoleno zabíti člověka,když si toho sám
žádá, neboť pánem života všech lidí jest jediněBůh. Proto
také jest naprosto nepřípustná »cuthanasie«, t. j. tak zvaná
snadná, krásná smrt, nemocnému prý má býti dovoleno, lé
kaře o urychlení smrti žádati a lékařům dovoleno mu vyho
věti a smrt urychliti, »aby se zbytečně netrápil«.
Spravedlivá válka jest dovolena.
Život bližního též ohrožuje, kdo ho zranil, zmrzačil, nebo
kdo jej týrá, nesmírně trestá, krutě s ním nakládá a pod.
Pitvání mrtvol není zapověděno, neboť pro rozvoj lé
kařských věd jest nezbytně potřebno.
Z křesťanské lásky k bližnímu vyvěrají vzácné, pro spo
lečenský život nezbytně potřebné ctnosti, jako soucit, milo
srdnost, přívětivost, skromnost, svornost, snášenlivost a pod.
Bůh nezakazuje jenom vraždu, zranění a bití, nýbrž
i hněv a nepřátelství. „Chraňte se sporu a hněvu! A kdyby
mezi vámi došlo k něčemu, »slunce nezapadej nad hněvem
vaším.« (Ef. 4, 26.) Smiřte se, než slunce zapadne,t. j. ještě
týž den.

10. Mravní čistota.
Chceme-li dojíti jednou věčné radosti, musíme míti
ctnost čistoty.
Čistota je ctnost, kterou krotíme chtíče a žádosti, jež urá
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žejí stydlivost. Čistý je ten, kdo v pokušení drží na uzdě
obrazivost, kdo se umí nečisté žádosti rozhodně postaviti na
odpor, kdo se zdržuje neslušných řečí, kdo se chrání před
necudnými pohledy.
Ctnost čistoty je pevná, vytrvalá vůle, nikdy nic nepři
pustit, co Bůh zakázal vzhledem na Čistotu.
Tvrzení, že zdrženlivost a mravný způsob života je zdraví
škodlivý, je podle lékařské vědy zcela klamné, tak dokládá
na př. dr. Hynie: »Nelze tvrdit, že by u zdravých lidí pouhé
opomíjení sexuálních záležitostí v obdobích, kdy jsou soustře
děni na nějakou jinou činnost, mělo nějaké škodlivé následky
pro jejich zdraví.« Lékaři nevědí o žádné nemoci nebo sla
bosti, o které se smí nebo může tvrdit, že by snad mohla
povstati ze života dokonale čistého a mravného. Ovšem těžký
je boj o Čistotu, těžký proto, že nečistá žádost je příliš silná,
kdežto vůle lidská následkem dědičného hříchu je příliš slabá.
Než, ač je hodně těžký, přece není nemožný. Mohli jiní,
mohli jiné, proč pak ty ne, Augustine?
Veliká jest odměna Života čistého již zde na zemi. Zna
menitý lékař Hufeland praví: »Znám málo ctností, které by
byly odměněny tak bohatě a znamenitě již zde na zemi, jako
zdrženlivost.«
Odměna čistého Života ukazuje se především na těle,
které zůstává zdravé, silné a krásné. Čistota přivádí k muž
nosti. Mužnost přináší pevnost a stálost postavy neměnící se
vzrůstem a dospíváním. Dr. Gruber píše: »Zdravotnictví
dospívá k týmž požadavkům jako mravouka. Nejvyšším po
žadavkem jest, aby každý učil se ovládati pohlavní pud.«
Jako čistota má blahodárné účinky na duši i na těle, tak
pohlavní poblouzení jim svrchovaně škodí. Ovšem následky
nečistoty nejeví se hned. Opětovnými nečistými hříchy (po
hlavním poblouzněním) zmenšuje se podle lékařů tělesná
síla. Pohlavní styk s prodejnými ženštinami způsobuje velmi
často strašnou metlu lidstva — pohlavní nemoci, které jsou
velmi nakažlivé. Pohlavní poblouzení a zvrhlost působí
zhoubně na nervy, vedle alkoholu dodává největší množství
nemocných ústavům pro choromyslné.
Avšak neméně než tělo trpí duše pod hříchem nečistoty.
Nikde se tak neosvědčuje pravdivost příslov1i»Čím kdo hřeší,
tím i trestán bývá« jako zde.
Málokterá ctnost má tolik překážek jako čistota. Dnešní
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člověk je vystaven nebezpečí ztráty čistoty s hlediska umění,
jež se projevuje hlavně v knize, divadle, kinu. Katolík čte jen
hteraturu hodnotnou, umělecky a mravně nezávadnou; rov
něž navštěvuje divadlo a kino, v němž mu nehrozí ztráta
studu 1 Čistoty zároveň. Církev odsuzuje kulturu nahoty, dnes
tolik šířenou, jako návrat k pohanskému kultu těla, jako po
blouzení, podrývající mravnost a tedy i budoucnost národa.
Katolíci se nesmějí nechat strhnout v této věci proudem
doby.
K zajištění čistoty je třeba prostředků přirozených a
nadpřirozených. Stvořitel sám dal člověku mocnou oporu
čistoty, když vložil do jeho duše pocit studu a přirozenou

touhupo čestnostiv myšlenía konání. Stud

a Čestnost

jsou přirozené prostředky k zachování čistoty. Nadpřiroze

nou ochranoučistotyjsou Svátosti,
sebezápor
v duchu evangelia.

modlitba

a

Clověku je přirozené žíti podle ctnosti, poněvadž to vy
hovuje jeho povaze. Žíti ctnostně,je žíti podle rozumu, proto
pouta sexuálního života nejsou nesnesitelnými pouty pro slabé
a chudé lidi, nýbrž zlatými svazky, vážícími nevázanost pu
dovou, takže nastává klid a vyrovnanost.
Umění však nejkrásnější,
jež ne každý umí ctíti,
nejtěžší a nejvzácnější
umění jest — moudře žíti.

(Bol. Jablonský.)

11. Majetek.
Člověk potřebuje majetku, aby jednak zachoval život
sobě a těm, kteří jsou svěřeni jeho péči, jednak aby svým ma
jetkem sloužil také lidské společnosti. Protože člověk majetku
potřebuje, má též právo nabývati majetku spravedlivým způ
sobem. Právo míti soukromý majetek je právo dané člověku
samou přírodou. Křesťanství hájí soukromý majetek a právo
vlastnické opírá o autoritu Boží podle sedmého přikázání.
Právo na vlastnictví výtěžku své práce měl člověk dříve, nežli
vstoupil do státního svazku a nemá tudíž nikdo práva, ani
stát, bráti mu jeho majetek. Papež Lev XIII. ve svém
okružním listě praví: »Hrozíme se zmatŘů, do nichž by
upadly všechny vrstvy úplným vyvlastněním. Nenávist, po
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mluvy, nesvornost by přikvačily, píle by vzala za své, zdroj
blahobytu by vyschl a všeobecná rovnost stala by se všeobec
nou hanbou.« Soukromý majetek, učí dále Lev XIII., žádá
práci a přičinění. Když pak člověk poctivě vynakládásvé síly
tělesné 1 duševní, aby si opatřil statků vezdejších, jest jistě
spravedlivo, aby toto jeho právo nebylo nikým rušeno. Ostatně
totéž, co hlásá zákon přirozený a co řádem všech věků bylo
posvěceno, potvrzuje i desáté přikázání Boží: »Aniž požádáš
statku jeho.« Proto bludná jest nauka odpůrců soukromého
vlastnictví, kteří ústy francouzského Proudhona prohlašují
heslo »Majetek je krádež« a domáhají se toho, aby veškeren
soukromý majetek byl přeměněn ve společný nebo státní.
Zasahovati do soukromého vlastnictví stát může, ba někdy
je 1povinen jako ochránce práva vlastnického. Pro své úkoly,
jež záleží hlavně v péči o dobro obecné, stát potřebuje pro
středky, proto ukládá soukromým majitelům daně. Na to
má stát v zásadě právo a občané zas mají povinnost, aby pla
tili státu. Ano, stát má i moc vyvlastniti nějakou část soukro
mého majetku, vyžaduje-li toho blaho obecné, a to za spra
vedlivou náhradu. Stát má právo vyvlastniti doly a jest opráv
něn k pozemkové reformě, i tu se má dáti za vyvlastněný
pozemek spravedlivá náhrada. Proč by několik velmožů mělo
ovládat všechen hospodářský život na újmu ostatních a vrhat
v chudobu davy lidu? Kdyby se u davu nemajetných pro
budila naděje, že se mohou domoci určitého soukromého
majetku, zmizel by ponenáhlu nezdravý rozdíl mezi hrstkou
nesmírných boháčů a davy proletářů, nastalo by uklidnění
a mír v lidské společnosti. Papež Lev XIII. přičítá veliký
význam tomu, dostane-li dělnictvo možnost získati si sou
kromé vlastnictví: »Probudí-li se v lidech přičinlivost a na
děje, že se domohou nějakého pozemkového majetku, pozne
náhlu se společenské třídy sblíží, protože zmizí rozdíl mezi
krajním bohatstvím a krajní chudobou, neboť když lidé vědí,
že pracují na svém, mají mnohem větší chuť do práce a více
se přičiňují.«
Majetek má nejen nezadatelná práva, nýbrž i povinností.
Podle určení křesťanského platí o užívání vlastnického práva
tyto zásady:
lověk je jen správcem majetku, ne jeho naprostý vlast
ník. Absolutním. pánem všeho je Bůh, jenž jednou požádá
o vyúčtování. Proto každý musí svůj majetek dobře spravo
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vati, t. j. dobře ho užívat. Majetek má sloužiti především
k obživě vlastní a k obživě rodiny, k zotavení a k vzdělání,
a to přiměřeně podle stavu. Jedna z příčin dnešní krise je
v tom, že se dnes namnoze žije nad poměry. Kdo má více
majetku, než ho potřebuje, má ochotně pomáhati strádajícím
a přispívati na dobročinné účely. »Učiňte si přátele z mamony
nepravé, aby vás, až dokonáte, přijali do stanů věčných.«
(Luk. 16, 9.)
»Povinnost bohatých a těch, kdo mají majetek,« praví
sv. Otec Pius X., »pomáhati chudým, nuzným podle pří
kazu evangelia, je povinnost lásky.« Toto přikázání zavazuje
tak těžce, že v den soudu budou žádány účty, zda jsme je
plnili, jak to řekl sám Kristus.
Do jaké míry zavazuje povinnost lásky? Deset procent
z přebytků, jež uložíme místo do záložny na úrok Boží. Dříve
to byly desátky, které se odváděly Bohu, církví. Dnes se mají
dávati přímo chudým, a to ve formě almužny nebo podpory
ve prospěch dobročinných účelů (charity). Tato druhá cesta
je správnější, neboť dostanou podporu jistě lidé, kteří jí po
třebují. Nadtowsdobročinná zařízení zabraňují bídě, která je
velmi často příčinou zločinu.
Cílem života není hromadění majetku, nýbrž shromaždo

vánízásluh. »Neskládejte sobě pokladů na
zemi, kde rez a mol kazí a kde zloději vy
kopávají a kradou, ale skládejte sobě
poklady v nebi, kde ani rez, ani mol ne

kazí a kde zloději nevykopávají aniž
kradou.

(Mat. 6, I9—20.)

Krásně praví o rodičích babiččiných B. Němcová: »Proč
by také nebyli pomáhali lidem ; najedli jsme se do syta, v čem
chodit bylo, proč by z toho přebytku se nebylo udílelo? To
ještě není tak velká zásluha,1Jen povinnost křesťanská,ale když
si od úst utrhne a dá, to je pěkná ctnost.«
Spasitel nezavrhl „majetek a nezakázal péči o majetek.
Varoval však před nezřízenou touhou po majetku a lakotným
hromaděním. »Bohatec vejde těžko do království nebeské

ho... Snáze jest velbloudu projíti uchem jehly než boháči
vejíti do království nebeského.« (Mat. I9, 23 —24.) Pravá
cena člověka nezáleží ani v bohatství, ani v chudobě, nýbrž
v mravní dokonalosti.
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12. Mluv pravdu.
Pravdu mluviti znamená mluviti tak, jak smýšlíme. Jsme
povinni pravdu mluviti, neboť:
a) jest účelem řeči vyjadřovati myšlenky své;
b) žádá toho blaho společnosti, aby mezi lidmi byla
důvěra;
c) přikazuje to zákon Kristův: »Mluvte pravdu jeden
každý s bližním svým.« (Ef. 4, 25.)
Ačkoliv jsme povinni mluviti pravdu, přece nejsme po
vinni vždycky a každému pověděti všecko, co víme. Někdy
nám velí láska k bližnímu mlčeti (jako v dobách pronásledo
vání), jindy povinnost tajemství zachovati, na př. svěřil-li se
nám kdo pod pečetí mlčenlivosti, neb ukládá-li nám to náš
stav (lékař, soudce, úředník, kněz).
Tajemství lze vyjeviti jen tehdy, stala-li se věc stajení
obecně známou, nebo ide-li o odvrácení veliké škody jednot
livce nebo společnosti, na př. atentát. Jedině tajemství zpo
vědní nesmí býti nikdy vyzrazeno. — Sv. Jan Nepomucký
(Ť 1393), blah. Jan Sarkander (T 1620), jsou mučedníci zpo
vědního
tajemství.
Ctnost, která nás učí tajemství správně zachovávati,
sluje mlčenlivostí a jest známkou krásného charakteru.
Upřímný jest, kdo jedná tak, jak smýšlí. Pravdomluvný
ručí za každé slovo a mluví o nepřítomnýchtak, jak by mluvil
před nimi.
Pravda je zdrojem dobra a lež působí zlo. Lež je vědomé
a úmyslné vydávání nepravdy za pravdu. Kolik slzí, zkla
mání, zoufalství by ubylo, kdyby člověk nelhal ani sobě ani
jiným. Lež uklouzne ze strachu, pro výmluvu, jen tak a stane
se zvykem, který působí zlo a jen zlo. Lež je hříchem, proto
není dovoleno lháti nikdy a za žádných okolností.
Buď pravdomluvný!
Mluv vždy jen to, co za pravdivé uznáš a co sesrovnává
s tvým vnitřním přesvědčením!

13. Čest a dobré jméno.
Každý člověk má přirozené právo na čest a dobré jméno,
jestliže se nějakým způsobem o toto právo nepřipravil.
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Čest záleží v příznivém úsudku jiných o nás. Je-li toto
příznivé smýšlení o hodnotě naší přijato veřejností, sluje —

dobrým jménem (dobrou pověstí).

est jest vzácným statkem, jenž dodává zdaru působení

našemu.»Lepší jest jméno dobré než bohat

ství mnohá a míti vážnost lépe než zlato
a stříbro.«

(Př. 22, I.) Člověk, jenž pozbyl cti, jest pro

veřejnost jako mrtev.
Kdo si zakládá na cti jen před veřejností, jinak však,
domnívá-li se, že není pozorován, jedná špatně, je pokrytec.
Cti a dobrého jména si dobýváme, když spravedlivě ži
jeme a varujeme se i stínu hříchu.
Stínem hříchu rozumíme jednání, jež se zdá hříchem
tomu, kdo o věci není dosti poučen.
Čest hájiti máme prostředky dovolenými a důstojně.
Začasté bývá mlčení nejvýmluvnější obranou.
Máme povinnosti k vlastní cti i ke cti bližního.
Proti své cti se prohřešuje:
a) netečný, jenž cti své nedbá,
b) ctižádostivý, jenž usiluje toliko po cti zevnější, vnitřní
hodnoty nedbaje.
Cti a dobrého jména bližního šetříme a si vážíme, když
o něm dobře smýšlíme, ochotně uznáváme jeho zásluhy a
laskavě omlouváme jeho chyby.
Cti a dobrého jména bližního hájíme, když se ujímáme
nevinně napadeného a zásluhy jeho připomínáme.
Nejčastěji proti cti a dobrému jménu bližního se hřeší
pomluvou. Pomluva je nespravedlivé poškození pověsti dru
hého za jeho nepřítomnosti.

© Pomluva je nejtrapnější forma lži. Pracuje zákeřně za
zády, aby ublížila. Pomluvač vyhledává si rovnocenné dru
hy, věda, že pravdomluvný člověk nepřijímá pomluv. Po
mluvač je obyčejně zbabělec, který nemá odvahy mluviti
tváří v tvář. Zbabělcem nejvyššího opovržení hodným je
ten, kdo pomlouvá nepodepsaným (anonymním) dopisem.
Čestný člověk nechává anonymní dopisy bez povšimnutí
a ničí je. »Přátelské slovo, než k nám dojde, putuje léta
— surovost, pomluva dostanou se do vaší samoty první sku
linkou.« (Růž. Svobodová.)
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14. Buď apoštolem. — Katolická akce.
Katolíci dneška mají úlohu nevýslovně důležitou a ne
výslovně obtížnou: jak zastaviti pokračující vnitřní odpad
duší od Boha a získati tyto duše od Boha odkloněné znovu
pro život z Boha a v Bohu.
Jedním ze záchranných prostředků jest podle pokynů

sv. OtcePia XI. katolická

akce.

Život v Bohu jest pokladem duší. Nemůže býti většího
štěstí pro člověka, než získá-li Boha. Když Boha ztratí a když
Boha nemá, jakým jest chudákem, i kdyby oplýval všemi po
zemskými statky! Tak vzácné jest toto nadpřirozené bohat
ství duší, že Kristus Pán, aby nám je získal, nerozpakoval
se dáti za ně to, co je na celém světě nejdražší a nejcennější:
svou přesvatou krev. Dobře praví sv. Petr: »Nebyli jste
vykoupení ze svého nicotného života porušitelnými věcmi,
zlatem nebo stříbrem, nýbrž drahou krví Krista, jakožto Be
ránka bezúhonného a neposkvrněného.« (I. Petr, I, I8—19.)
Takovou cenu má duše Bohem naplněná, že veliký svatý
František říkal: »Přijít do Indie, jednu duši zachránit a pak
umřít!«
Co jest katolická akce? Účast laiků na práci církve, aby
znovu byly získány pro náboženský život a pro věčnou spásu
ty duše, které se Bohu odcizily, aby i všecko prostředí kolem
nás bylo proniknuto náboženským duchem, aby se opravdu
Kristus stal králem v jednotlivých duších, ve veřejném ži
votě. To tedy chce katolická akce: vrátit Bohu, co Bohu
patří!
Katolická akce si tu nebere na sebe úlohu nemožnou!
Nebudme malověrní! Musí nás síliti slovo Kristovo: »Dů

věřujte, já jsem přemohl světl« (Jan16,33.)
»Já s vámi jsem po všechny dny aždo sko
nání

světa.«

(Mat. 28, 20.) Pro práci v katolickéakci

je nezbytno, aby člověk odložil bázeň před lidmi. Sv. Pavel
v dobách, kdy bylo hanbou hlásit se k evangeliu, směle před

celýmsvětemprohlašuje: »Nestydím
gelium.«

se za evan

(Řím. I, 16.) Řekněme si též neohroženě:

»Nestydím se za evangelium!«

Katolickáakce je požehnáním

nýbrž i pro stát,

nejen pro církev

neboťpracuje pro soužitílidstva.Nábo

ženské obrození je prvním a nejdůležitějším úkolem kato
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lické akce. Musíme usilovat o to, aby v rodinách zavládla
zbožnost, pracovati o to, aby st lidé uvědomili nekonečnou
cenu mše sv., hojněji přistupovali ke stolu Páně, aby se ná
božensky vzdělávali (zvláště četbou Písma sv.) a tak stále víc
a více vnikali do krás víry a poznávali velikost jejího tajemství.

15. Práce.
Vnějších 1 vnitřních statků nabýváme prací. Statky
vnější možno zdědit, tedy získati bez práce. Statků vnitř
ních nelze získati bez práce. Je k tomu třeba práce duševní,
t.j. učení. Ani tělesných statků však nenabýváme jen prací
tělesnou, je tu třeba také práce duševní.
Křesťanství vidí v práci nikolt trest a zlo, nýbrž přiroze
nou a Čestnou povinnost a nutnost, kterou si člověk nejen
dobývá denního chleba, ale i podmiňuje se jí rozvoj lidské
společnosti, jenž je založen jedině na práci.
Povinnost pracovati jest povinnost všeobecná. »Nechce-li
kdo pracovatt, ať nejí,« horlí sv. Pavel (II. Thess. 3, ro.) 'To
platí bez výjimky pro všechny, pro bohaté i chudé, nezaslou
ženě nesmí nikdo jísti chléb. »V mládí člověk pracovati má,
aby dobře živ byl, a v starosti, aby dobře umřel.« (P. J. Ša
fařík.)
Smysl života je v Činnosti a v práci je spokojenost a ži
votní štěstí.
Jest práce povinnost, jež z tvorů činí lidi,
a práce potřebna jak láska člověku;
kdo práci zasívá, ten spokojenost klidí
a mír si uchová ve srdci do věků.

A Bůh se nezeptá při lidstva sledním soudu,
zda kámen lámal jsi neb zda jsi verše psal;
ať čelo myšlenkou, ať pluhem oral hroudu,
ten každý spasen jest, kdo dí: „„Já pracoval jc
(M. A. Šimáček.)

Význam práce.
Práce tělesná při náležitém rozdělení a dostatečném od
dechu zachovává tělesnou sílu, zdatnost, odolnost a zdraví.
Práce není jen námaha svalů. Člověk je především duch a
jeho práce je tím cennětší, čím více ducha do ní vloží; a zas
má tím méně ceny, čím méně ducha na ni vynaloží. Práce
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J. Fiůhrich: Z legendy o sv. Isidoru.

duševní, studium,sílí a zachovává sílu ducha, dává vzdělání,
zušlechťuje cit.
Dokud síla, hleďme díla, by památka po nás zbyla!
Čest práci každé, která dobro plodí,
nechť mává kladivem neb řídí pluh,
ať prachem, blátem lopotně se brodí,
či peremvzletným ať ji koná duch,
když vodítkem jí nejsou sobců chtíče ni zištná lest,
té práci pera, pilníku a rýče buď stejná čest!
(Svatopluk Čech.)

Kdo -se v práci tělesné i duševní cvičí od mládí, roste ve
zdravého, silného, schopného a inteligentního člověka, plat
ného člena lidské společnosti; kdo ji zanedbává a vyhýbáse jí,
slábne, zakrní, není na světě k ničemu a jest ostatním na ob
tíž! Zahálka je všeho zlého počátek. Písmo sv. praví: »Mno
hému zlému naučí zahálka.« (Sir. 33, 29.)
Každá lidská práce a činnost, každý výkon je složkou
činnosti společenské a nelze jich prakticky oddělit od ostat
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ních. Jejich poslední hybnou pákou musí býti víra a mravní
zákon.
Hodnota práce nespočívá jen ve výdělku, má sloužiti
celku. To slučuje všechny pracující v jedinou velkou jed
notu, podporuje společný život, vybudovaný na základech
věrnosti cti a kamarádství pracujících lidí, spojených spo
lečnou prací a dává tím práci její hlubší smysl.

16. Pořádek. — Šetrnost.
I. Miluj pořádek, t. j. nedávej sebouvládnouti rozma
rům a choutkám, nýbrž spořádej svůj život podle zásad, které
jsi přesně uvážil ve světle víry a rozumu. Podle toho si zařiď
také zevnější způsob života a uvykni pravidelnému pořádku
dennímu. Pořádek, který uvedeš do využití svého času, do
své práce, zevnějšku a okolí, je velkým životním ziskem, je
součástkou ukázněné životní správy. Jen pokud zavedeš po
řádek do svého života, žiješ jako rozumný člověk.
Bůh žádá a chce pořádek. Kde vládne duch Boží, tam
jest také pořádek. Kdo pořádné žije, žije pro Boha.
»Zachovej pořádek a pořádek zachová tebe.« Pořádku
nelze zachovati bez ustavičného boje proti všem zlým náklon
nostem. Kde není pořádku, tam vloudí se zahálka a mnoho
drahého času přichází nazmar.
Nepořádek je počátkem povrchnosti a ledabylostí po
vahové, začátkem nespokojeného a neurovnaného života.
Zaveď pořádek ve všech svých pracích. I záležitostem a vě
cem malým věnuj přiměřenou péči. Po věci ma'é následují
veliké. Jest znamením duševní velikosti také nepatrné po
Vinnosti přesně a vždycky plniti. Pořádek však nesmí se
státi otrockým puntičkářstvím. Varui se proto pedantství,
t. j. politování hodné pošetilosti oněch, kdož věrni a přesní
jsouce v určitých nepatrnostech, věcí závaznějších pomijejí.
II. Starý strom těžko se dá narovnati; kdo již od mládí
zvykl utráceti vše, co vydělal, kdo musí býti účasten kdejaké
zabavy, kdo honí každou módu a přepych, ten sotva něco
ušetří.

í

Je nutno začíti hned z mládí. Začni šetřiti hned, abys
zvykl střádati, a aby tento krásný zvyk šel s tebou celým ži
votem tvým.
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Josef Mánes: Poutník.

Spořivostí kapitály rostou, ale marnotratnictvím a nepo
řádným životem se zmenšují.
Čeho je třeba ke spoření? Je k tomu potřebí jen těchto
vlastností:
I. Pracovitosti, přičinlivosti a dovednosti, abychom si
pillnou a dobrou prací, které dobře rozumíme a kterou ko
náme svědomitě a co nejlépe, získali více, než potřebujeme
k živobytí.
2. Hospodárnosti, vytrvalosti a pevné vůle, abychom
kupovali jen věci potřebné, nutné a dovedli si odříci zby
tečnosti, věci, jichž zatím nepotřebujeme a můžeme vysta
čiti ještě se starými, máme-li je v čistotě a šetříme je opatrně.
Tak si snadno navykneme nutnéšetrnosti. Šetřitise dái z mála,
jen zační a vytrvej! Každou úsporou roste v tobě mravní
síla. Ne náhoda, jen práce a šetrnost vede k zámožnosti. Šetři
a na stáří pamatuj!

17. Četba.
Tisk jest v dnešní době mohutným rozhlasem myšlenek,
ovládajícím mysli všech vrstev lidské společnosti. Dobrý tisk
je nesmírným požehnáním, zato však tisk špatný páše nedo
zírné škody, Proto se stal tisk otázkou svědomí.
Četba dobrých knih však vzdělává, baví, zušlechťuje. —
Dobrá kniha — nejlepší přítel! Nejkrásnější kniha vůbec —
Písmo svaté — bývala, je a bude nejlepším přítelem každému
čtenáři dobré vůle. Vezmi si věrohodnou, církví schválenou,
poznámkami a vysvětlivkami opatřenou bibli! Při čtení se
varuj všeho běžného, povrchního pročítání, četba tvá buď
pokorná, pobožná a rozjímavá, aby ses skutečně ve víře po
silnil a nábožensky vzdělal! Uvaž slova, která čteš, vezmi si
je k srdci a snaž se také upřímně jednati podle pokynů sv.
evangelia: »Rci a čiň!« U nás hojně bývalo čteno Písmo svaté.
Eneáš Silvius, pozdější papež Pius II., dává našim předkům
o tom krásné svědectví. Bible česká byla také jedním z Čini
telů prozřetelnosti Boží a spravedlností dějin nám nábídnu
tých, pomáhala křísit jazyk náš, odsouzený k odumřenía již
zachvácený smrtelnou mdlobou. Tak bývalo kdysi... Proč
by nemohla býti bible i dnes na stole každého Čecha, ať
v pracovně učencově nebo ve skromné domácnosti chudého ?
Bible to je, která osvětluje a luští všecky životní problémy
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a dává rozbolněné duši klid, vlévá sílu kráčeti dále žitím zmu
žile a pokud možná i radostně. »Všechny knihy, které jsem
kdy četl« — praví filosof Kant — »neposkytly mi dohromady
tolik síly, jako slova žalmu (22): »I když miprojít jest údolím
stínu smrti, nebojím se zlého, neboť ty jsi se mnou, ó Pane!«
A jiný významný muž nabádá: »Čtěte, čtěte, opět čtěte —
nasycujte se jejími slovy, jejím duchem. Vše, co cenného
jest v moderní literatuře, jest pouze parafrází Písma sva
tého.« Jeden z největších moderních cestovatelů moderní
doby, Sven Hedin, se zmiňuje ve svém životopise o velikých
nebezpečích, jež na něho číhala na každém kroku a dodavá:
»Bezživé a pevné důvěry v Boha a v jeho všemocnouochranu
bylo by nemožné prožíti dvanáct dlouhých let v nepřístup

ných krajinách Asie. Na všech mych cestách byla bible
stále mým průvodcem a mou nejlepší četbou.« Nejen muži
velcí, slavní a učení vysoko cenili bibli, také prostí čtenáři
nalezli v ní, co by jinde marně hledali. Tito prostí věřícílidé
se sytili, jak Často jen mohli, duchovní četbou, a život jejich
si odtud určoval směr a vyzněl krásně, jako dobře zladěný
akord.
Obrázek takových čtenářů podává básník Adolf Heyduk:
V pohorské síňce, matném při kahánku,
dvě stará srdce pospolu:
babička v bibli poslední čte stránku,
dědeček skloněn ke stolu.
Půl věku četli z oné svaté knihy,

Pán Bůh jim chránil chudý práh,
na starých hlavách necítili tíhy
bílé, jak sněhy na horách.
Ta svatá kniha celým jejich světem — —
Dočetli, hlavy sklonili,

jediné „„amen““znělo dvojím retem —

ráno jim hranu zvonili.

Duchovní četba jest každému katolíku potřebná. Jan Fr.
Hruška píše: »Také dnes, když mám za sebou největší díl
Života, stráveného v práci védecké a vychovatelské, kdy
z povinnosti musel jsem přečísti celé stohy knih vědeckých
1 uměleckých, dobrých i špatných, s klidem a obnovenou
touhou začtu se do Životů svatých, této dávné, oblíbené
četby své matky... Přesvědčovaljsem se cestou životní, že
bez duchovní četby — rozuměj bez stálé četby, obnovované
a občerstvované novými spisy povolaných a vyvolených
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jednotlivců, kteří stojí na výšinách jako bdělé Kristovy stráže
—jsem sl jist, Žebez těto opovrhované,ale i nenáviděné četby
pravý křesťan obstáti nemůže, ano mám za neštěstí, nedosta
ne-li se věřícík takové duchovní posile vůbec, nebo kdyžji
někdo sám v předpojatosti a tuctové lhostejnosti odmítá a
zavrhuje.«

18. Počátkům odpírej! Tvrdá cesta, dobrá cesta!
Někdy se zmocní člověka snaha po tom, co je mu pří
jemné, tak mocně, že zaujme celou jeho mysl. Nejprve se jeví
jako žádost příjemnosti, pro niž zapomíná na všecko ostatní.
Tato žádost se stává u člověka zvykem, na jehož ukojení stále
myslí a přechází dalším ukájením v náruživost. Všecko lepší,
krásnější ustupuje jediné touze: ukojit žádost. Náruživost
škodí zpravidla člověku jak na duši, protože z ní nemohou
vzniknouti jiné myšlenky, tak i na těle, jak vidíme na příklad
u nejrozšířenčjších náruživostí: pití, karbanu, kouření a pod.
Ukázněnost vlastní osobnosti nedostaví se sama sebou, ba
nevytvoří ji ani nejkrásnější slova. Musíme nastoupiti cestu
tvrdou, ale dobrou, cestu sebevýchovy, a hned v počátcích lá
mati svoji křehkost. Tak naučíme se trpělivosti a otužilosti,
mravní a tělesné zdatnosti, ukázněnosti. Častose nám staví při
tom do cesty vliv přirozenosti (nálada, letora) a tu právě musí
me vynaložiti vše, abychom nepodlehli slabostem a náho
dám a důsledně jednali podle mravních zásad. Jen člověk vy
spělé povahy blíží se krok za krokem ideálu povahové dokona
losti a vytváří charakter. Ukázněná osobnost projevuje ve svém
jednání ušlechtilou mysl, jemnost a čestnost, má smysl pro po
vinnost, nejedná násilně, cit mravní závaznosti je u ní rozhodu
jící pro chtění a hlavní pohnutkou jednání. Ušlechtilá mysl vy
lučuje neomalenost, hrubost a.drsnost, nezná ani hrdé odměře
nosti, ani poníženosti. Jemnnýčlověk je přímý, a kde je toho
třeba, i odvážný. Jemnost projevuje se zvláště snášelivostí,

19. Sebezapirání, abstinentismus.
I. Každý touží po dokonalosti. K dokonalosti snažíme

se dojíti křesťanskýmsebezapíráním.

Člověku jest

přemáhati mnohá pokušení, která vycházejí z nezřízených
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žádostí, proto jest třeba, aby proti nim, tedy vlastně proti
sobě samému, bojoval čili sebe zapíral. V sebezapírání nutno
se řídit vůlí Boží, která nám vyměřuje nejen předmět, ale
i způsob křesťanskéhosebezapírání.
K předmětu křesťanského sebezapírání hledí:

I. Kajícnost,

kterou křesťanveden, snaží se na

praviti bezpráví učiněná Bohu hříchem.

2. Poslušnost,

kterou se křesťanochotně podro

buje rozkazům představených. »Uč se poslouchati, abys do
vedl poroučeti.«

3. Pokora

— skromné posuzování sebe sama po

stránce vnitřní, a vyhýbání se poctám (pokud nejsou právě
nutné) po stránce vnější. Není však správné, kdo jest skromný
1 tam, kde skromným býti nemá, a ustupuje, kde povinná
péče o vlastní Čest mu velí neustupovati a nároků svých há
jiti (sebezahazování). Hříchem pak je nedostatek pokory —
pýcha Čili přeceňování sebe sama a nezřízená žádost po před
nosti před jinými.

4. Tichost
5. Mírnost

učí křesťanase opanovávati.
vede křesťanak dodržování povinné

míry v jeho žádostivosti. Zachovávé-h křesťan příslušnou

míru V požívání pokrmů a nápojů, mluvíme o stříd
m osti, udržuje-li tuto mírnost v opojných nápojích, mluví

meo střízlivosti.

Jídlo a pití udržuje zdravía sílu, jest prostředkem, nikoli
cílem. Obžerstvím se proviňuje, kdo značně překročuje po
třebnou míru v pokrmech, opilstvím se hřeší při nemírném
požívání opojných nápojů.
»Pro nestřídmost umřeli mnozí, ale člověk zdrželivý život
si prodlužuje.« (Sir. 37, 34.)
II. Uvážíme-li, jaké spousty hospodářské a mravní, jaký
rozvrat rodin a zkázu zdraví působí nemírné pití opojných
nápojů, nesmí nám býti lhostejná otázka abstinentní (úplná
zdrženlivost). Stanovisko náboženské a mravní k otázce proti
alkoholní jest jasné.
Občasné a velmi mírné pití vína a piva není naprosto
škodlivé lidskému organismu dospělého člověka. Chybou by
však bylo prohlašovati pivo a víno za nepostradatelné pro
lidské zdraví. Velké nebezpečí zdravotní i mravní chovají v so
bě ostré lihoviny (kořalky a likéry), každý katolík bez vý
jimky měl by se jich vystříhati.
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Mládeži do 16—18 let, dívkám a ženám jest však úplná
abstinence od piva i vína nutna. Máme u nás zákon, jenž
zakazuje dávati mládeži do I8 let kořalky a likéry, a mládeží
do I6 let i pivo a víno, a prodávati při tanečních zábavách
kořalky. Každý uvědomělý katolík se přičiní, aby tento zákon
všude co nejpřísněji byl prováděn.
K sebezapírání vede třetí a páté přikázání církevní. Třetí
přikázání nařizuje půst, páté zapovídá v určité doby hlučné
veselí.
Půst od církve ustanovenýjest trojí: I. půst pouhé zdrže
livosti od masitých pokrmů váže od 7. roku; 2. pouhé újmy
od 21. roku do konce 59. roku; 3. půst přísný Čili půst zdrželi
Vosti a újmy zároveň.
Dny přísného postu jsou: Popeleční středa, Velký pá
tek, Štědrý den.
Dny pouhé zdrželivosti jsou všechny pátky v roce, nepři
padne-li na ně zasvěcený svátek (nebo svátek Očišťování,
Zvěstování, Narození Panny Marie, sv. Jana Nep., sv. Cyrila
a Metoděje, sv. Václava, sv. Štěpána, sv. Silvestra, jakož i den
I. května). Na Bílou sobotu je půst zdrželivosti od masitých
pokrmů do I2. hodiny polední.
Ujmu doporučuje se zachovávati aspoň ve všední dny
čtyřicetidenního postu a v pátky Suchých dnů.
Páté přikázání zakazuje v zapověděnýčas svatební a jiná,
hlučná veselí. Zapověděný čas jest v době adventní (od I. ne
děle adventní až do Hodu Božího vánočního) a postní (od
Popeleční středy až do Hodu Božího velikonočního).

20. Čím budeš.
Volba povolání má velikou důležitost a hluboký vý
znam.
Při volbě povolání má rozhodovati především scho p

nost

a náklonnost.

Správnávolbapovoláníkromě

toho přihlíží k zdraví a k tělesné způsobilosti. Důležitou
úlohu mají též hospodářské poměry. Dbá se o to, aby některé
obory nebyly přeplňovány a v jiných se nevyskytl nedosta
tek pracovních sil. V zaměstnáních, do nichž se hrne mnoho
pracovníků, se uplatní jen nejlepší a nedosahují ještě takových
výsledků jako v oborech nepřeplněných. Jsou rodiče, kteří
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se nemohou dočkati chvíle, kdy dítě jim pomůže se Živiti.
A proto je posílají do práce nádenické, do továrny, kde kyne
okamžitý výdělek bez učení. Tento rychlý výdělek bývá často
draze zaplacen. Nevyučený dělník je vždy méněcennou jed
notkou. Plat jeho z počátku daleko převyšuje odměny učňů,
ale nevyučený dělník později platu vyučeného tovaryše ne
dosáhne. Kromě toho dělník, řádně ve svém oboru vzdělaný,
má mnoho možností a vyhlídek, kdežto nevyučený dělník
dnes pracuje a zítra je propuštěn a jinde se neuchytí.
Hled:sko sociální a hospodářské bývá obyčejně prvním
hrubým sítem výběru. Nic není platno uvažovati o talentu
a způsobilosti, není-li rodina schopna finančně podepříti dítě,
co se týče nákladu na vyučení se a na zařízení živnosti. Ra
ději voliti povolání méně náročné a řádně se pro ně připra
viti, nežli vstoupiti nedostatečně připraven do povolání s vy
sokými požadavky.
Hoši si volí povolání nebo výdělečné zaměstnání s úmys
lem pro celý život, kdežto u většiny dívek je výdělečné za
městnání opatřením z nouze. Poměry vyžadují, aby se každá
dívka věnovala tak jako každý hoch některému povolání a aby
se mu věnovala opravdově a také se pro ně náležitě vzdělala
na odbornici, poněvadž ve většině případů bude nucena je
provozovat trvale. Jsou to právě městské dívky, které mají
nejmenší naději na zaopatření sňatkem. Aby nezůstaly rodi
čům na obtíž a samy ve stáří bez prostředků a pomoci, mají
dnes mnoho možností, aby se připravily a náležitě vzdělaly pro
takové zaměstnání, ke kterému cítí vlohy a schopnosti a k ně
muž mají dostatek tělesných sil.
Každé povolání bez výjimky, ať je to povolání s vyšším
nebo odborným školním vzděláním, nebo povolání řemeslné,
obchodní, průmyslové nebo kterákoliv nejjednoduší práce
pomocná, vyžaduje: svědomitosti, pracovitosti, pečilvosti,
píle, pozornosti, vytrvalosti — krátce: chuti, vůle a snahy
pracovati co nejlépe a ze všech sil.
Není ani jediného povolání, které by těchto vlastností
nevyžadovalo a bez nich byl by někde úspěch možný. Kdo
uvedených vlastností úplně nemá, není způsobilý k žádnému

po ní,
vyšší.

i kdyby jeho inteligence a schopnosti byly sebe

Škola před odchodem do života poskytuje dnes pěkné,
ukončené vzdělání.
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Pro správnou volbu povolání jsou zakládány poradny, které
odborně vyšetří žadatele po stránce tělesné i duševní; rozhodnou,
jestli správně volil, nebo poradí, co jiného se proň hodí a jak se
k tomu připraví, případně upozorní na takové povolání, jež by mu
škodila. Při své radě ovšem přihlížejí i ke všem okolnostem, na
příklad k finančním možnostem rodičů, k místním poměrům hospo
dářským a pod. V nynější době se opravdu uplatní každý jen tam,
kam se svými schopnostmi se hodí. Je proto v zájmu jedince i celku,
aby schopnosti mládeže, odcházející do praktického povolání, byly
pečlivě zjištěny dříve, než děti vykročí do života. (Ústav lidské
práce dříve Ústřední psychotechnický ústav v Praze, vyšetřuje
hochy a dívky, a udílí rady pro volbu správného povolání).

21. Stav manželský.
Člověk jest odkázán na společnost lidskou. Samoten a
sobě jen ponechán, nemohl by žíti životem hodným tvora
rozumného, vyhověti všem svým povinnostem a dojíti vy
tčeného cíle.
Základním pilířem společnosti lidské je rodina, založená
řádně uzavřeným manželstvím.
Manželství je svátost, kterou se dvěsvobodné osoby křes
ťanské, muž a žena, nerozlučně spojují a od Boha milosti na
bývají, aby povinnosti stavu manželského až do smrti věrně
plnily.
Slovem »svobodné« rozumějí se jednak osoby, které do
sud svazku manželského neuzavřely, aneb jejichž svazek man
želský byl smrtí druhého manžela rozvázán, a jednak osoby,
mezi. nimiž není zákonité překážky k uzavření svazku man
želského.
První a hlavní účel manželství jest:
Udržování a rozmnožování pokolení lidského a králov
ství Božího na zemi. Manželství nebylo ustanoveno od lidí;
Bůh sám je ustanovil, a to hned v ráji, když pravil prvním
lidem a v nich ke všem budoucím manželům tato slova:
»Rosťte a množte se a naplňte zemi.« (Gen. I, 28.) Sleduje
tudíž manželství svou podstatou plození dětí, jež nazývá
Pius XI. se svatým Augustinem »prvním požehnáním, prv
ním dnem Božím v manželství«.
Druhým účelem manželství jest, aby si manželé navzá
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jen pomáhali a se podporovali. »Není dobré člověku býti
samotnému: Učiňme mu pomocnici podobnou jemu.« (Gen.
2, 18.) Manželé jsou povinní vzájemně se milovati, Žíti ve
společné domácnosti, ve slastech, strastech věrně při sobě
státi.

Toho docházíjenomto manželství,kteréje jednotné

a nerozlučitelné.

Jednoženstvía nerozlučitelnost

vyplývají již z přirozené„povahy manželství a byly zákonem
přirozenýmstanovenyjiž v ráji, neboť první člověk je uzná
val za nutné, řka: »A budou dva v jednom těle.«
Nerozlučitelnost manželství je druhou přirozenou vlast
ností řádného manželství. Vůli lidské je volno sňatek uza
vříti, není však libovůli dovoleno uzavřený sňatek rozloučiti.
Předpokladem nerozlučného manželství je svobodná vůle,
Mladý muž a dívka mají si voliti druha, družku, jemuž mají
věnovati celou svou lasku.
To je nejjistější základ trvalého svazku manželského. Ať
jsou jejich city jakkoliv silné, mají klidně a rozumně pře
mýšlet, zdali je tu hospodářská základna pro založení rodiny.
Mladí lidé nemají se ženiti, nemají-li prostředků k výživě,
neboť »nouze do domu, láska z domul«
Jiný předpoklad je přibližná rovnost v názorech a v so
ciálním prostředí. »Když se rovný k rovnému sejde, bývá
shoda, a Pán Bůh sám radost má z takového manželství.«
(B. Němcová: Babička.) Vnitřní jednota je zvláště ohrožena
růzností názoru světového a vyznání náboženského. Man
želství katolického křesťanas nekatolíkem nazývá se s míše

ným

manželstvím.

Církev smíšenéhomanželství

neschvaluje a jenom tehdy je dovoluje, když jsou k tomu dů
ležité příčiny. Církev však před udělením dovolení žádá
slib od nekatolické strany, že nebude bránit vyznání víry
straně katolické a že dítky z tohoto manželství narozené budou
vychovány po katolicku. Bylo-li dáno toto dovolení, sňatek
koná se obvyklým způsobem v katolickém chrámu.
Nejsilnějším důvodem pro nerozlučnost manželství je
blaho dítek, jejich řádná výchova.
Rozhodující povahou manželství je základ mravní a ná
boženský. Lidstvo bylo vždy proniknuto ideou o mravním
a právním podkladě manželského svazku.
Na právní tento řád, jenž upravoval poměr muže a ženy
ve svazku manželském žijících, poukázal Kristus Pán slovy:
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»Což jste nečetli, že ten, který stvořil člověka, na počátku,
mužem a ženou je učinil a řekl: Proto opustí člověk otce
svého 1 matku svou a přidrží se manželky své a ti dva budou
tělem jedním. Nuže, co Bůh spojil člověk nerozlučuj!« (Mat.
I9, 4.—6.) A toto přirozeně právně-mravní zřízení povýšil
Spasitel na svátost. Není však těmi slovy řečeno, že Kristus
ustanovil vedle jiných svátostí též sedmou, která by se udílela
věřícím, kdykoliv by uzavírali přirozený svazek manželský
zrovna tak, jako se udílí pomazání nemocných, když někdo
upadne do nemoci. Kdyby se tak vykládala svrchu uvedená
věta, pak by Kristus byl sice ustanovil sedmou svátost, ale
nebyl by manželství samo povýšil na svátost. Podle učení
církevního však manželství samo, t. j. vzájemná oddávací
úmluva manželů a na ní spočívající trvalé společenství se
všemi jeho právy i povinnostmi, jest sedmou svátostí, kterou
Kristus ustanovil. Jestiť pak svátost stavu manželského neroz
vížitelný svazek, kterým dvě svobodné osoby křesťanské,muž
a žena, řádně s sebou se oddávají, k čemuž jim Bůh uděluje
zvláštní milost, aby své těžké a svaté povinnosti věrně a svě
domitě mohly plnit a tak ve stavu manželském až do smrti
bohabojně setrvaly a vychovaly dítky své křesťansky.
Mezi pravověřícími křesťany se jiný sňatek nežli svá
tostný ani uzavříti nemůže, takže mezi smlouvou křesťanů
a mezi svátostí stavu manželského není žádného rozdílu.
Svátostný znak stavu manželského není něčím mimořádně
přidaným ke smlouvě manželské, takže by bylo ponecháno
křesťanskýmmanželům navůli,chtějí-li uzavřít sňatek pouze
přirozený aneb také svátostný. Svátostný charakter se od man
želské smlouvy odděliti nedá.
K platnému manželství katolického křesťanase vyžaduje,
aby nebylo uzavřeno s překážkou platnosti, jakou je na př.
pokrevní příbuzenství do III. stupně, švagrovství, duchovní
příbuzenství mezi kmotrem a křtěncem, jiné než katolické
vyznání jedné strany, před Bohem platné a dosud trvající

a manželství,
vyšší
svěcení
kněžské
j.

Před Bohem „neplatné je manželství katolického křes
ťana bylo-li uzavřeno s neprominutou překážkou platnosti
nebo bylo-li uzavřeno jen před úřadem světským (civilně)
nebo před nekatolickým duchovním. Takoví katolíci těžce
hřeší, jsou manžely jen před státem, ne však před Bohem.
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Před sňatkem.
Snoubenci se dostaví se dvěma svědky k svému faráři.
Ten vyšetří, zda jejich sňatku nic nepřekáží a napíše o tom
snubní protokol, který snoubenci 1svědkové podepíší. Potom
poučí snoubence přiměřenějejich různým poměrům o sva
tosti
svátosti manželství, vzájemných povinnostech man
želů a povinnostech rodičů k dětem a důtklivě je vybídne,
aby před uzavřením manželství pečlivě vyznali své hříchy
a přijali nejsvětější svátost.
Před oddavkami musí býti šňatek v kostele ohlášen (pra
videlně třikrát).
Sňatek se koná před vlastním farářem ( —farářem místa,
kde bydlí nevěsta). Místo faráře může oddávati jeho zplno
mocněný zástupce. Při sňatku musí býti přítomni dva svěd
kové.

Církevní obřady svátosti manželství:

I. Snoubenci přistoupí spolu se svědky k oltáři a pro
hlásí před svým farářem, že se berou podle předpisů církve
svaté dobrovolně a nenuceně za manžely.
2. Podají si pravé ruce a slíbí si manželskou lásku a věr
nost.
3. Kněz ovine ruce snoubenců štolou a říká: »Co Bůh
spojil, člověk nerozlučuj! Bůh všemohoucí rač vás spojit,
já pak mocí svého úřadu potvrzuji vaše manželství, a to ve
jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.« Při tom žehná
kněz snoubence křížem a pokropí svěcenou vodou.
4. Kněz požehná snubní prsteny a odevzdá je novo
manželům s připomenutím, aby v lásce a věrnosti manželské
spolu žili do smrti.
Jsou-li oddavky dopoledne, slouží se po nich mše sv. za
novomanžely a ti při ní přijímají zvláštní požehnání.

22. Občanská práva a povinnosti.
Vyšší útvar společenský nežli rodina je stát. Úkolem
státu jest pečovati o pozemské blaho občanů.
Občané jsou povinni:
I. Zachovávati věrnost státu, a míti úctu k hlavě státu

jakož 1 k představitelům státní moci. »Komu

bázeňĎ,

tomu bázeň, komu Čest, tomu čest.« (Řím.
I3, 7.)
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2. Poslouchati pravoplatných zákonů. Proto napomíná

Písmosvaté: »Každý budiž vyšší moci pod

dán, neboť není moci leč od Boha... Kdo
se vyšší moci protiví, zřízení Božímu
se protiví«

(Řím. I3, I.) Kdo neposloucházákonů,

škodí sám sobě, protože se zbavuje ochrany, které mu zákony
poskytují.
3. Obecnému blahu osobně sloužiti.
4. K obecným potřebám přispívati daní.
Slovem
daně rozumíme všechny platy a dávky, kterými občané při
spívají k společnému blahu státu, a to za účelem krytí veřej
ných potřeb. Daň platí občané k svému prospěchu, neboťstát
jim peníz daně ve způsobě vyšších statků vrací. K ochraně po
kojného rozvoje vydržuje brannou moc, zřizuje různé druhy
škol, podporuje vědu a umění, pečuje o sirotky a o lidi práce
neschopné nebo churavé a staré. Povinnost spravedlivé daně
zavazuje ve svědomí. Směrodatný v tomto ohledu je příklad
Kristův (Mat. I7, 23) a jeho slova, kterými odpovídá fari
zeům na otázku, zda jsou povinní platit daně římské říši:
»Dávejte, co je císařovo, císaři, a co je Božího, Bohu.« (Mat.
22, 21.) Proto sv. Pavel nabádá: »Komu daň (patří), tomu
daň (dávejte).«
Stane-li se, že občanu jest křivděno, má právo užíti zá
konných prostředků na odvrácení bezpráví. Veřejná Činnost
jest za určitých okolností právem občana, ale není jeho po
vinností.
5. Vlast milovati.

Láska

k vlasti

(vlastenectví)jest upřímnáa účin

ná snaha občanova, podle sil svých ku blahu vlasti přispěti,
a je-li toho třeba, pro blaho vlasti 1 oběti podstoupiti. Vlastí
však není hrouda, na které jsme se zrodili nebo přebýváme,
nýbrž soubor spoluobčanů, kteří s námi náleží jednomu spo
lečenskému útvaru, neboť předmětem lásky může býti jen
bytost rozumná.
Vlastenectví takto pojaté dobře se srovnává s láskou křes
ťanskou a s křesťanstvím. Mohli bychom uvésti nejkrásnější
a nejušlechtilejší vzor pravého vlastenectví, kterým jest sám
Pán a Spasitel náš, jenž ve vlasti své učí a dobře činí, jenž
svědomitě plní všechny občanské povinnosti a nikdy ničeho
nepodniká, co by mohlo rušiti veřejný pokoj a pořádek ane
bo podkopávati vážnost vrchnosti, jenž nad budoucím osu
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Jos. Tulka: Píseň zbožnosti.

dem Jerusalema pláče. (Luk. I9, 41.) Dobrými vlastenci byli
podle vzoru Mistra svého apoštolové a první křesťané.
A jak tomu bylo a jest u nás?
U kolébky našeho národního Života stojí křesťanství,
jež hlásali nám sv. bratři Cyril a Metoděj. Křesťanství za
chránilo nám naši národní existenci, křesťanství otevřelo
nám okno do světa a přivedlo k nam evropskou civilisaci a
kulturu. Víra svatováclavská učinila národ náš velkým. Když
národ stál věrně při víře předků, vždy stál vysoko.

23. Bůh s námi.
Náboženství a Církev jest státní nutností a sociálním po
žehnáním pro společenský život. Ještě dnes platí slovo řec
kého filosofa Platona: »Kdo boří náboženství, boří základy
lidské společnosti.« Tam, kde zmírá víra v slovo Boží, i víra
a důvěra ve slovo lidské ztrácí svou cenu. Tak málo jest
služba Bohu věcí soukromou. Národ, jenž se rozloučil s ná
boženstvím, vzdal se předem trvalého právního řádu, neboť
autorita v takovém národě stojí na hliněných nohou. Proto
stát chrání náboženství a pečuje o to, aby se mládeži dostalo
náležité mravní výchovy a potlačuje vše, co náboženství
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a mravnost podrývá, neboť jen živá víra náboženská obrodí
mravnost a je nejjistější zárukou štěstí pro budoucnost ná
roda. Toho byli si vědomi naši předkové. Naše dějiny nás po
učují, že Čech minulosti, čím více jeho vzdělání rostlo, kladl
na náboženství důraz zvýšený. K tomuto poznání vracíme se
nyní a usilujeme o jednotný základ života národního v duchu
přestanském,
a to podle tradice cyrilometodějské a svatovác
avské.

24. Na cestu do života.
Moji mladí přátelé!
Provázeni láskou svých rodičů a pečlivým vychováním
svých učitelů, odcházíte ze školy do života v plném zdraví a
s výbavou potřebných vědomostí. Odnášíte si do života
nesmírné statky, jakých byste nekoupili za všecky poklady
světa. Děkujte Bohu, děkujte rodičům denně za tyto veliké
dary! Nechať zůstanou základními pilíři vašeho životního
štěstí.
Nejdůležitější věcí na tomto světě nyní a po všecky dny

vašehoživotamusíbýti, abyste byli Pánu Bohu
věrni a spasili svou duši. Protonezanedbávejte
nikdy modlitby.
Choďte každou neděli a každýsvátek
na mši svatou
a podle možnostii na kázání. Chcete-li
pevněse držeti Pána Boha,musítetaké přijímati
svá

tosti,
to jest, musíte řádně chodit k sv. zpovědi a k sv. při
jímání. Jděte častěji než jednou zarok k sv. zpovědi a k sv.
přijímání.
Nestýkejte se a nemějte známosti s lidmi, kteří nemají
víry, takoví lidé nemohou vám prospěti. Nečtěte knih nebo
novin, které jsou náboženství nepřátelské; toť jsou za našich
dnů ti vlci v rouše beránčím, o kterých mluvil a před kterými
nás varoval náš Spasitel. Jako vlci zadavují oni život duše,
totiž víru; rouchem pak beránčím jsou jejich řeči o světě,
o svobodě, o pokroku.
Jsou u nás, žel Bohu, mnozí lidé, kteří jsou proti nábo
ženství. Nedejte se zastrašiti jejich posměchem nebo snad
nějakou škodou časnou, ale buďte vždy a všude jako praví
katolíci. Naše osobní katolictví musí mít na sobě známku ne
ohroženého vyznavačství. Proto, kdyby někdo pro víru na vás
dotíral, plni svatého sebevědomí odpovězte nadšeně se sv. Paci
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ánem:»Méjméno jest křesťan a mé příjmení
katolík!«

Lásku splácejte láskou. Nehřešte proti zdraví

a vzdělávejte se stále, abyste vynikli v povolání svém! Vědo
mostmi a skromností získáte značnou způsobilost vydělávat
a majetek, který vám nikdo nemůže odciziti. Navykejte si
také spořiti, nenoste peněz, které vyděláte, do hostinců. Ne
pijte lihových nápojů a nekazte sobě plic kouřením. Varujte
se druhů marnotratných. Pamětlivi ohromné ceny své duše
a svého těla, udržujte obé v čistotě.
V učení a práci buďte vytrvalí. Nevcházejte lehkomyslně
v závazky, ale když jste něco slíbili — dodržte slova. Jděte
s pevnou vůlí vpřed, stále vpřed, nedejte se odradit nezdarem,
který vás také jistě v životě několikráte potká. Vytrvejte, pře
máhejte překážky a spějte pevně k cíli, který jste si vytkli. Pak

ho takéjistědosáhnete.»Pevnévůli, tužbě ušlech

tilé, rádo dává nebe dojít cílel«

A mé poslední slovo při loučení s vámi zní: Nespouš

tějte se Boha a Pán Bůh neopustí vás! Zůstaňte
věrni mateřské víře, v níž jste se narodili a byli vychováni.
Pamatuj si každý z vás slova básníka, jenž dospěv k po
znání nesmírné pravdy řekl:
Ne ve věcech, jen v Bohu najdeš pokoj,
Óóduše
takový
ne
jako zmítaná,
dává svět,
jak „Pokoj,
Kristusdává!

(Julius Zeyer)
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