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SLOVO ÚVODEM
K RODIČŮM A VYCHOVATELŮM
Účelnáboženského vyučováníu maličkých
je
především formální, to jest jde při něm hlavně
o to,aby sev útlém srdci dětském záhy vzbudila
láska k Pánu Bohu a k PánuJežíši a usměrnil ci
tový a volní život jejich k soustavnému navykání
dobru, aby se tak připravila půda pro další vy
učování náboženské.

Správné působení na cit a vůli dítěte je zdkla
dem dětské výchovy. Dítě dobře chápe a má
opravdový zájem o náboženské vypravovdní.
Dětská obrazivost je velmi živá, vciťujícíobra
zivost u dětí touží po poučení o Pánu Bohu
a otom, co učinil pro nás. Živý příklad rodičů,
náboženské prostředí rodinné utváří dítě nejen
citově, ale i mravně.

Fato knížka jesturčena pro dítky,které ještě
nenavštěvují obecnou školu. Text je myšlen
jako vodítko prodomácí poučení předškolní,aby
tak i dítky v náboženství mnohdy necvičené se
přizpůsobily práci prvé třídy obecné školy a ro
dičům bylaposkytnuta možnost účinnéa správné
přípravy dětí.
J. H.

ZNAMENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
Nežli se začneme
modliti a když jsme
se pomodlili, děláme
pravou rukou kříž a
říkáme při tom:

Ve jménu Otce 1
iSyna T
i Ducha + Svatého.
Amen.
Kříž děláme proto, že nás Pán Ježíš svou
smrtí na kříži vykoupil od hříchu a zaslou
žil nám nebe.

Děláme kříž na čele, protože hlavou
máme na Pána Boha mysliti,
na ústech — ústy máme Boha chváliti,
a na prsou, protože v srdci máme míti
lásku k Pánu Bohu.

OD BOHA ČIŇME POČÁTEK!
S Pánem Bohem počínám,
s Pánem Bohem dokonám.

Člověk slabý nic nezmůže,
jestli Pán Bůh nepomůže.
Pane Bože, pomáhej,
chut a sílu k práci dej!

ZVONEK
Na kostele zvonek cinká,
pomodlím se za tatínka:
Dej mu, Bože, zdraví,sílu,
požehnávej jeho dílu!
Zvoní zvonek na

vzpomínku,
pomodlím se za maminku,
Za tu lásku, jíž mne pěstí,
dej jí, Bože, stálé štěstí !
Ve zvonečku srdce buší.
pomodlím se za svou duši,
aby bez viny zdežila
jako holubička bílá.
(Jos. Kožíšek)
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Kostel je dům Boží. Na oltáři ve svato
stánku jest přítomen Pán Ježíš, který nás
k sobě volá, dává nám své požehnání a ve
svatém přijímánívstupuje do našehosrdce,
posiluje nás a posvěcuje.
Choď do kostela rád a často.

STVOŘENÍ SVĚTA

= Z

Pán Bůh stvořil svět,učinil z ničeho nebe
i zemi a všecky věci. Pán Bůh mohl to uči

niti, protože je všemohoucí.
Co Pán Bůh stvořil, také zachovává
a spravuje.
Jest jenom jeden Bůh.
Bůh je duch: Bůh nemátěla.
Bůh je věčný: Bůh byl vždy, je vždy
a bude vždy.
Otče náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť se

jméno
tvé.
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země.
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STVOŘENÍ ANDĚLŮ
Pán Bůh stvořil ještě anděly.
Všichni andělé byli dobří a blažení. Ně
kteří však zpyšněli. Bůh pyšné anděly za
vrhl do pekla. Zavrženým andělům říkáme
ďáblové. Dobré anděly odměnil Pán Bůh
blažeností v nebi.
Bůh je spravedlivý: Bůh dobré odmě

ňuje a zlé trestá.
Andělé, kteří nás chrání a za nás prosí,
jmenují se andělé strážci.
Andělé jsou duchové. Bůh je stvořil,
aby se mu klaněli a lidi ochraňovali.
Modli se rád ke svému andělu stráž

nému:
Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mi mou dušičku,
opatruj ji ve dne v noci
od škody a od zlé moci,
duši, tělo opatruj,
andělíčku, strážce můj!

MODLITBA RANNÍA VEČERNÍ
Pán Bůh je v nebi, v kostele, je všude,
není ani jediného místa, kde by Pán Bůh
nebyl; říkáme Bůh je všudy přítomný.

Modli se k němu
ráno:

Než jdeš spáti:
O, Pane
všemohoucí,

| ukázal
senový
den.
buď
při
nás
svou
Minulajižnocasen,

Tebe, Bože, na nebi
moje duše velebí.
Ty's mi otce, matku
dal,
živé mi je zachoval:
dej, ať radost činím
— jim,

ať se Tobě zalíbím.

pomocí!
Zlému nedávej nás
v moc:

opatruj nástuto noc
Ježíši s Marií,

Matičkou tvou,
tělo Vám poroučím
ij duši svou,

Ježíši, Maria, Josefe,
buďte se mnou.
Amen.
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STVOŘENÍ PRVNÍCH LIDÍ

Když bylo všechno připraveno pro člo
věka, učinil Pán Bůh tělo lidské z hlíny
země a v to tělo vdechl nesmrtelnou duši.
A Bůh dal prvnímu člověku jméno Adam.
Připravil pro něho krásnou zahradu. Ří
kámejí ráj.
Adamovi dal Bůh pomocnici, Ženu Evu
a učinil je rodiči celého pokolení lidského.
Všichni lidé pocházejí od Adama a Evy.
Vše dobré máme od Pána Boha, proto
se mu říká, že je nejvýš dobrotivý. Bůh
stvořil první lidi, aby ho milovali, jemu
sloužili a se dostali do nebe.

HŘÍCH PRVNÍCH LIDÍ

ť db

A Ah

A a Mm

DNad Mm
K

Ďábelzáviděl prvním lidem jejich štěstí,
protože sám byl nešťastný. | hleděl je svésti
ke hříchu. Hřeší, kdo Boha neposlouchá.
Adam a Eva svedení ďáblem neposlechl
Pána Boha a jedli v ráji ovoce stromu,
z kteréhož jim Bůh zapověděljísti, a tím
zhřešili.
Hříchem tím uškodili sobě a nám všem.
A vyhnal Pán Bůh Adama a Evu z ráje.
Nikdo nemohl od té doby přijíti do nebe,
protože se tam nesmí se hříchem.
Ale Pán Bůh se nad nešťastnýmiprvními
lidmi smiloval a slíbil, že jim pošle Vyku
pitele.
Slíbený Vykupitel jest Ježíš Kristus.
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O DUŠIČKÁCH NA HŘBITOVĚ

Na Dušičky vzpomínáme na všechny
své drahé zemřelé.
v
Modlíme se za ně:

Odpočinutí věčné dej jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
ať odpočívají v pokoji. Amen.
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NAROZENÍJEŽÍŠE
ZVĚSTOVÁNO

KRISTA

V městečku Nazaretě žila svatá panna,
která se jmenovala Maria. K ní poslal Pán
Bůh anděla.
|
Anděl vstoupil k Panně Marii a řekl:
„Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou,

požehnaná ty jsi mezi ženami.“
Když to Maria uslyšela, ulekla se. Ale
anděl jí řekl:
„Budeš míti Syna a dáš mu jménoJežíš.
Ten bude veliký a Syn Nejvyššího se bude
jmenovati.“
| řekla Maria: „,Aj, já dívka Páně! Staniž
se mi podle slova tvého.“ Tu se anděl
před ní uklonil a odešel.
16

POZDRAVENÍ ANDĚLSKÉ
Chval Pannu Marii a Pána Ježíše:
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou ;
požehnaná ty mezi ženami,
a požehnaný plod života tvého, Ježíš.

Pros Pannu Marii:
Svatá Maria, matko Boží, pros za nás hříšné
nyní i v hodinu smrti naší, Amen.
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NARODIL SE KRISTUS PÁN
Toho času rozkázal císař římský Augus
tus, aby sčítáni byli všichni obyvatelé jeho
říše.

Josef a Maria musili jíti do Betlema.
Všecko bylo tam už přeplněno. Proto pře
nocovali za městem ve chlévě. A tam ve
chlévě se narodil Ježíš Kristus, Syn Boží.
Maria jej zavinula do plének a položila
do jesliček.
Blízko Betlema pásli pastýři svá stáda.
Anděl se jim ukázal a řekl: „V Betlemě
narodil se Spasitel, Kristus Pán.“| šli ho
nem a poklonili se božskému dítku.
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připomínáme o svát
cích vánočních.
Před svátkem Na

rození Páně (Hod Bo
ží vánoční)jestŠtědrý
den. Ten den jest přís
ný půst.

PVL VĚC
Narodil se Kristus Pán,

veselme
se,
z růže kvítek vykvet nám,
radujme se!
Z života čistého,
z rodu královského,
nám, nám narodil se!
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PŘÍCHOD MUDRCŮ

Za nějaký čas přišli k Ježíškovi mudrci
z dalekých východních krajin. Čestu jim
ukazovala hvězda, která šla před nimi.
Zastavila se nad místem, kde bylo dítko
Ježíš. | vešli mudrcové do domua nalezli
dítko s Marií, jeho matkou. Padli na ko
lena a klaněli se mu. Otevřeli své poklady,
které přinesli Ježíškovi.

Navštěvuj rád Pána Ježíše v chrámu,
přítomného ve svatostánku na oltáři! Při
nášej mu také dary, řekni mu: Ježíšku,
mám tě rád, chci se vždy k tobě nábožně
modliti a býti vždy hodný.
20

ÚTĚK SVATÉ RODINY DO EGYPTA

Když mudrci odešli z Betlema, anděl Pá
ně se ukázal Josefovi a řekl: „„Vstaň a ve

zmi dítě i matku jeho a utec do Egypta!
Buď tam, dokud tobě nepovím; neboť
Herodes chce dítě zabíti!“ Josef vstal, vzal
dítě i matku jeho a ještě té noci spěchal
do Egypta.

Král Herodesse bál,aby neztratil trůn,
proto chtěl zabíti dítko Ježíše.
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BETLEMSKÁ PACHOLÁTKA
Král Herodes poručil, aby vojáci U
smrtili v Betlemě a v celém okolí všechny
chlapečky, kterým nebylo více než dvě
léta. Myslil si, že také Ježíšek bude s nimi
zabit. | bylo tam mnoho pláče a matky se
nedaly nijak potěšiti.

Pán Bůh potrestal Herodesa: zemřel
v hrozných bolestech. Když pak umřel,
anděl Páně se ukázal ve snách Josefovi
v Egyptě a řekl: „„Vstaň,vezmi dítě a mat
ku jeho a vrať se domů, neboť Herodes
zemřel !“ Josef vstal, vzal dítě a Marii, mat

ku jeho, a vrátil se do Nazareta.
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JEŽÍŠ, VZOR DÍTEK

V Nazaretě bylo dítko Ježíš vychováno,
a proto mu říkali Ježíš Nazaretský.
Byl svým rodičům poddán a prospíval
věkem, moudrostí a milostí u Bohai u lidí.

Pros Pána Boha:
Pomoz nám, ó Bože milý,
bychom dobře pochopili
všecko svoje učení,
uděl daru umění.

V tom ať prospíví me stíle
ke Tvé, Pane, cti achvále !
23

KŘEST JEŽÍŠŮV - KNĚZ KŘTÍ
DÍTKO

Když Pán Ježíš vy

Tak bylisiity po

rostl v muže, odešel
k řece Jordánu, aby

křtěn. Kněz lil na

se dal od Jana po
křtíti. V tu chvíli se
otevřelonebeaĎDuch
Svatý se vznášel jako
holubička nad hlavou

Pána Ježíše. Záro
veň bylo slyšet s ne
be hlas Boha Otce:
„Tento jest Syn můj
milý !*«

Ó, Ježíši, věřím,
že jsi Syn Boží.
24

hlavu tvou voduaří=
kal: „Já tě křtím ve
jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.“
Duch Svatý vstoupil
do tvé duše a učinil
ji čistou a krásnou.
Dej na sebe po
zor! Zachovejsi du
ši čistou a krásnou
bez hříchu.

SVATBA V KÁNĚ

Potom si Pán Ježíš vyvolil dvanáct apo
štolů, s nimi chodil s místa na místo. Kázal
pravdy, kterým máme věřiti, a učil ctnos

tem, které máme konati.
Své učení potvrzoval svým svatým ži
votem a zázraky. Tak na přímluvu své
matky Marie pomohl chudým svatebča
nům, Zázračně proměnil vodu ve víno.
Přímluva Panny Marie jest velmi mocná.
Pán Ježíš jest všemohoucí, jest Bůh.
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PÁN JEŽÍŠ UTIŠUJE BOUŘI
NA MOŘI
|

Jednoho dne večer
vstoupil Pán Ježíš se
svými apoštoly na lo
dičku a plavili se přes
moře. Pán Ježíš byl

unaven, posadil se
vzadu na lodi a usnul.
Náhle nastala na moři

veliká bouře. Apošto
lové plni úzkosti a
strachu vzbudili Pána

Ježíše apravili:,,Pane,
zachovej nás, hyne

S

me!“Ježíšjimřekl:
„Co se bojíte a máte
malou víru?“*

Vstal, přikázal vět
rům i moři a ihned

nastalo veliké ticho.
Důvěřuj v Boha!
Pamatuj si: Když je
nouze nejvyšší, po
moc Boží nejbližší.
26

ZALOVENÍ RYB
Jednou kázal Pán
Ježíš z lodi. Když do
mluvil, řekl Petrovi:
„Zajeď na hlubinu a

|

prostřisítě !“Petrod
pověděl: „Celou noc
jsme pracovali a nic
nechytili, ale na tvé
slovo prostru síťzno
va.““Zajeli na hlubinu
a vylovili tolik ryb,
že se jim ažtrhalasítť.
| divili se všichni

tomuto zázračnému
zalovení ryb. Petr
padl Pánu Ježíši k no
hám a řekl: „„Odejdi
ode mne, Pane, neboť
jsem člověk hříšný !“*

Ale Ježíš mu řekl:

„Neboj se, ode dneš
ka budeš lovit lidi!“
Pamatuj si: Na Bo

žím požehnání vše
chno záleží.
27

PÁN JEŽÍŠ VZKŘÍSIL MLÁDENCE
V NAIMU
Když přichá
zel PánJežíš do
městečka, kte
ré se jmenovalo

Naim, potkal
pohřební prů
vod. Zemřel jediný syn chudé matky a ta
byla vdova. Když Ježíš uviděl matku, bylo
mují líto a řekl jí:,,Neplač!**A přistoupil,
dotkl se nosítek na znamení, aby se no
siči zastavili. | zastavili se. A Ježíš řekl
mrtvému:,,Mládenče, tobě pravím: vstaň !*“
A posadil se ten, jenž byl mrtvý, a počal
mluviti. | dal ho Ježíš jeho matce. Vši
chni, kteří to vi
děli, chválili Pá
na Boha.
| nás Pán Ježíš

v poslední den
vzkřísí z mr

tvých.
28

O MILOSRDNÉM SAMARITÁNU
Nesmíme činiti rozdílu mezi přáteli
a nepřáteli. Náš bližní je každý člověk.
Každému, kdo potřebuje pomoci, máme
přispěti. Tomu nás učí Pán Ježíš. Vypravo
val o člověku, kterého přepadli lupiči. Ti
ho nejen oloupili, ale i zranili a nechali jej
polomrtvého ležeti. Šel pak tou cestou
kněz Židovský a když viděl raněného, ne
chal ho ležeti. Tak učinil i jiný Žid. Sama
ritán však jeden, konajecestu, přišel kněmu
a když ho spatřil, bylo mu holíto.
I při
stoupil k němu a ovázal jeho rány. Potom
jej vložil na osla a dopravil do hospody
a ošetřoval jej.
Tak podobně máme činiti i my.
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Jindy Pán Ježíš vy
pravoval o marno

tratném synu. Ten,
když všecko utratil
amělnouzi,šelkotci
a odprosil ho. Otec
mu odpustil, když
viděl, že syn všeho
lituje.

Marnotratnému
synu se podobá, kdo
hříchem odchází od

nebeského Otce.

Chceme-li, aby
nám Bůh odpustil,

jako otec odpustil
marnotratnému sy
nu, musíme:
1. své hříchy po

znati,
2. jich litovati,
3. chtít se polep
šiti,
4. ze svých hří

chů se vyzpovídati,
5. a vykonati, co

námkněz uložil.
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PÁN JEŽÍŠ POUČUJE O MODLITBĚ

Pán Ježíš se rád a často modlil. Když
se jednou pomodlil, přistoupili k němu
apoštolové a prosili ho: ,„Pane, nauč nás
se modliti.““ | řekl jim Ježíš: „Když se

modlíte, modlete se takto:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích! Posvěť
se jméno tvé. Přijď království tvé! Buď
vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi! Chléb
náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám
naše viny, jakož i my odpouštíme našim
vinníkům! A neuvoďnás v pokušení! Ale
zbav nás od zlého. Amen.“

Tato modlitba jest nejkrásnější, poně
vadž nás jí naučil sám Pán Ježíš. Modli se

Otčenáš vždy pobožně!
31

PÁN JEŽÍŠ ŽEHNÁ DĚTEM

PánJežíš měl malé dítky velice rád. Volal

je k sobě: „Nechte dítky přicházeti ke
mně a nebraňte jim, neboť takových jest
království Boží.“©Vkládal na ně ruce a žeh
nal jim.
Týž Pán Ježíš přebývá mezi námi. Jest

přítomen v kostele na oltáři ve svatostán
ku. | tebe volá k sobě, slyší tě, jak se
modlíš, a své požehnáníti udělí rád. Proto
k němu přicházej rád a často.
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VEČEŘE PÁNĚ - USTANOVENÍ
NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ
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Na Zelený čtvr
tek Pán Ježíš napos
led slavil velikonoč
ní večeři s apoštoly.
Vzaldosvých rukou

chléb a řekl: „Toto
jest tělo mé!““ Tak
proměnil Ježíš chléb
ve své svaté tělo.
Potom vzal kalich

svínemařekl:Toto
jest krev mál!““Tak

proměnil víno ve

svou svatou krev.
Nato podával Pán
Ježíš své svaté tělo

a svou svatou krev.
A nakonec dal apoš
tolům moc, aby také
proměňovali chléb
v jeho tělo a víno
v jeho krev.

Tosedějedodnes
při mši svaté.
Při mši svaté při

stupujeme k svaté
mu přijímání.
Kněz podává kaž
dému malou svatou
hostii. Pán Ježíš při

chází do srdce mé
ho!

PÁN JEŽÍŠ NESE TĚŽKÝ KŘÍŽ

=

Po večeři odešel Pán Ježíš s apoštoly na
horu Olivetskou. Tam se modlil, aby se
posílil před nastávajícím utrpením. Za ním
přišli vojáci s nehodným apoštolem Jidá
šem, který PánaJežíše Židům zradil. Vojáci
odvedli Pána Ježíše svázaného před soud.
Pilát vydal Židům Pána Ježíše, aby ho u
křižovali. Na ramena vložili Pánu Ježíši
kříž a vedli ho ven z města na místo po
pravní, na horu Kalvárii.
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DOKONÁNO
JEST!
Když přišli na místo popravní, ukřižo
vali Pána Ježíše. Židé, kteří chodili okolo,
posmívali se mu.
U kříže stála Maria, matka Pána Ježíše,
a apoštol Jan, kterého Ježíš měl zvláště
rád. Jemu dal matku svou, aby se o ni
staral.
Ve 3 hodiny Pán Ježíš zemřel na kříži
ve velkých bolestech.

Klaníme se tobě, Pane Ježíši Kriste, a
dobrořečíme tobě, neboť svým svatým kří
žem jsi vykoupil svět !
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BOŽÍ HROB

Památka smrti Pána Ježíše se připomíná
na Velký pátek - největší den v roce. Toho
dne je přísný půst.
Každý pátek ve 3 hodiny se zvoní, aby
chom si vzpomněli, Že v tu hodinu PánJežíš
zemřel na kříži.

Pro své rány požehnané, pro zásluhy
nepřebrané odpusť nám, ó Pane!
Na smrt svoji vzpomínáme, rány svaté
uctíváme, žehnej nám, ó Pane!

PÁN JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH
Ježíšovo mrtvé
tělo pochovali do
hrobu vytesaného
veskále. Zidé hrob
zapečetili a posta
vili k němu stráž.
Nastalo ráno třetí
ho dne. Pán Ježíš
vstal z mrtvých.
Vyšelslavněze zav
řeného hrobu. Vo
jáci se třásli hrůzou a utekli.
Téhož dne přišly ke hrobu nábožné
ženy, aby pomazaly vonnými mastmi Je
žíšovo tělo. Když přišly ke hrobu, viděly,
že kámen jest odvalen a hrob že je prázd
ný. Anděl jim však
řekl: „„Pán Ježíš
vstal z mrtvých,
A
není hotady. Jděte
RE
ARA
|RO
KV
a povězte to jeho
ARR
apoštolům.“ Ženy
se vrátily domů
s radostí, aby po
věděly apoštolům
všecko, co viděly
a slyšely.

VELIKONOCE

Třetího dne po
svém umučení vstal
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Pán Ježíš slavně

=

z mrtvých. Je to BoŽÍ hod velikonoční.
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sobotu.
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PÁN JEŽÍŠ USTANOVIL PETRA
HLAVOU CÍRKVE

Pán Ježíš ustanovil nejvyšším pastýřem
apoštola Petra, řekl mu: „Ty jsi Petr, to je
skála a na té skále vzdělám Církev svou!“

„Pasiš beránky mé!“
Od smrti apoštola Petra jest římskýpa
pež hlavou Církve. Nynější papež se jme
nuje Pius XII.

Nástupci apoštolů jsou biskupové. Bis
kupům pomáhají kněží.
Spojeni s biskupy a se svatým Otcem
jsme zároveň spojeni s Pánem Ježíšem,
v něhož věříme, v něj doufáme, jej milu
jeme a jemu dobrými skutky osvědčujeme
svou lásku.
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PÁN JEŽÍŠ VSTOUPIL NA NEBESA
Naposled se Pán Ježíš ukázal apoštolům
čtyřicátého dne. Šel s nimi na horu Oli
vetskou. Tam pozdvihl své ruce a žehnal
jim. A jak jim žehnal, začal se vznášeti
před jejich očima a vstoupil na nebesa, sedí
na pravici svého nebeského Otce.
Odtud přijde soudit živých i mrtvých.
S důvěrou můžeme očekávati, až Pán Je
žíš opět přijde na tento svět jako spra
vedlivý Soudce, že nás uvede do nebe.
Kéž jest dopřáno nám se svatými tam
Boha chváliti a velebiti na věky věkův.

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Desátého dne po svém nanebevstoupení
poslal Pán Ježíš apoštolům Ducha Svatého.
Na znamení jeho seslání se ukázal nad
hlavou každého z nich ohnivý jazyk.
Duch Svatý je třetí božská osoba, pravý
Bůh. Apoštoly posvětil, osvítil a posílil, aby
se nebáli kázat svaté pravdy a rozšiřo
vat Církev Kristovu.
Duch Svatý dává i nám milosti. Očisťuje
nás od hříchu a posvěcuje, osvěcuje náš
rozum, posiluje vůli a pomáhá nám při všem

dobrém.
Na památku seslání Ducha Svatého slaví
se Hod Boží Svatodušní.
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NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Jeden toliko jest Bůh, ale jsou tři bož
ské osoby : Otec, Syn a Duch Svatý.
Bůh Otec nás stvořil, Bůh Syn nás vy
koupil, Duch Svatý nás posvěcuje.
Tři božské osoby nazýváme nejsvětější
Trojice Boží.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,ja
kož byla na počátku i nyní i vždycky a
na věky věkův. Amen.
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VĚŘÍM V BOHA
Co Pán ježíš konal a čemu učil, obsahuje
modlitba Věřím v Boha.
Modli se:
Věřím v Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe a země;
i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného,
Pána našeho ;
jenž se počal z Ducha Svatého, narodil
se z Marie Panny;
trpě!lpod Pontským Pilátem, ukřižován,
umřel i pohřben jest ;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal

z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí na pravicí Boha,

Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit Živých i mrtvých.
Věřím v Ducha Svatého;
svatou Církev obecnou, svatých ob
cování;
odpuštění hříchů ;
těla vzkříšení;
život věčný.
Amen.
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