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1. NÁŠ VĚČNÝ CÍL.

Zamysli sel ,Člověh hrátce žííe a ialzo rostlina
vzchází a vadne.“ (lob. 14, Q.) „Pomíií svět í dych
tění jeho.“ (1. Ian 2, 17.) „Nemáme zde domova
trvalého“ (Žid. 13, 14.) Isme tu na zemí jako pout
níci. „Ubírá se člověk do svého domu věčného“ (Kas.
12, 5.) Nejsme tedy stvoření ien pro život pozemshy'.

1. !( čemu jsme na světě?
Isme na světě, abychom Pánu Bohu sloužili a za
to na věky spasení byli.

Pán Iežíš pravil o věčném cílí našem: „Co pro
spěje člověku, byl získal celý svět, ale ztratil život“
(věčny'l - Mat. 16, %.) — „Potřebno je však jedno.“
(Luh. 10, 42) „Hledejte neiprve království Božího a
spravedlnosti jeho, a (ostatní) všechno bude vám
přidáno“ (Mat. 6, 33.) „Dobře, služebníhu dobrý a
věrny'l Veidí v radost Pána svéhol“ (Mat. 25, 21.)

50611 Sloužíme, hdyž věříme pravdy Boží, hle
díme si milostí Boží a plníme záhon Boží. Tomu nás
učí katolické náboženství. Učítí se katolickému nábo—
ženství íest učení neipotřebněíší; ie stručně obsaženo
v katolickém katecóismu. „Blahoslavení, bteří slovo
Boží slyší a zachovávají“ (Luh. 11, 98)

OTČB MILÝ, PANE NÁŠ!

TOBĚ CHCEME SLOUŽIT nez USTANÍ,
TY NÁM K TOMU DBl sve POŽEHNÁNÍ!



ČÁST PRVNÍ. — VĚŘ PRAVDY BOŽÍ!

„Kdo věří ve mne, má život věčnýf'
(lan 6, 47.) — ,Kdo neuvěří, bude
završen.“ (March 16, us.)

2. BOŽÍ PRAVDY — ZIEVENÍ BOŽÍ.

Odjahživa se ptával člověh: Odhud je svět?
K čemu žiji? Co bude se mnou po smrti? lahy' jest
Bůh? — Na tyto otázhy nelze pouhým rozumem
najiti jasné odpovědi. 1zjevil to Bůh hned prvnimu
člověku. Později mluvil Bůh 12lidem po tisíce let mno
holzrát a mnohými způsoby. (Zid. 1, l.) Pravdy, Bo
óem zjevené; slevou zjevení Boží, pravdy Boží neboli
svaté pravdy.

2. Sžrze koňo zjevil Bůó svaté pravdy ?
Svaté pravdy zjevil Bůh shrze patriarchy a pro
roky, naposledy pah shrze ležíše Krista a jeho
apoštoly.

Stary' záhon. Adam je praotcem lidstva; Abra
ham, lzáh a lahub (Izrael) jsou praotci neboli patri
archy národa izraelského. Co Bůh zjevil sbrze patri
archy a proroby, zapisovali mužové Duchem svatým
osvícení. Tab povstalo Písmo svaté Staréňo zákona.
Obsahuje hnihy dějepisné (21), naučné (7) a pro—
roché (17).

Nový záhon. Co Bůh zjevil slzrze ležiše Krista
a jeho apoštoly, bylo nedlouho po smrti Páně
většinou tabé sepsáno. Sepsali to něhteři apoštolé
a jejich učedníci. Tah povstalo Písmo svaté Nové-
150 zákona. Nejdůležitější jsou v něm čtyři knitiy
evangelia (podle sv. Matouše, Marha, Lubáše a lana).
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Dále obsahuje Písmo Skutky apoštolské, listy neboli
epištoly apoštolů (21) a Zjevení sv. lana.

Písmo svaté je sbírka kntó, ve kterých“jsou :: vnuk
nutí Ducňa svatéh'o zapsány zjevené pravdy Boží.
Slove jinak bible, to jest KNIHA(nejsvětější a nejdůleži
tější).Národu českému a slovenskému přineslislovanští
věrověsti Cyril a Metoděj Písmo svaté v naší řeči
mateřské, „bychom ze studnice této zlaté moudrost
nebes vezdy vážili“. Naši předkové čitávali v něm
horlivě. Aspoň Písmo svaté Nového zákona by mělo
býti v každé rodině. Katolické vydáni Písma jest
opatřeno poznámkami a církevně schváleno. (Impri
matur = smí se tísknouti.) Hlavní příběhy z Písma
svatého jsou v knize Btblickýcó dějin.

Písmo svaté samo nestačí. Nejsoutam obsaženy
veškeré pravdy zjevené. (lan 20, 30. a 91, 95.) Proč?
Kristus učil jen ústně. Též apoštolům řekl: „!(ažte
evangelium všemu stvoření.“ (Marek 16, 15.) lenom
n ěkteří apoštolé psali to, co kázalí, ale ne všechno.
A tak zůstalo všelico z učení apoštolů za jejich dob
nenapsáno a podávalo se věřícím jen ústně.

„Ustní podání“ říkámeaieveným pravdám, které
apoštolé íen ústně podávali, ale nenapsali. Z ústního
podání víme na příklad, že místo soboty se má světiti
neděle, že jest očistec, že svátostí jest sedmero,
že každý člověk může platně křtití. - Bloudil by tedy,
kdo by ústní podání apoštolské zamítal. „Bratři,
zacáovdveite podané nauky, kterým jste se naučili
at skrze naši řeč, ať skrze náš list/" (2. Soluň. 2, 15.)

15.[(de lest obsaženo zjevení Boží ?
Zjevení Boží jest obsaženo v Písmě svatém a v ůst
ním podání.

Zjevení Boží chová církev. „jděte do celého
světa a učte všechny národy... učte je zachovávati
všechno, co jsem přikázal vám.“ (Mat. 28, 19. go.) Tím
slovem ]ežíš Kristus odevzdal zjevené svaté pravdy
apoštolům a jejich nástupcům, aby je neporušené
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chovali a všem lidem předhládalí lz věřeni. Nástupci
apoštolů jsou bisbupově apoštolsby svěcení a
s římským papežem sjednocení, neboli církev učící.

4. Kdo nám předkládá zjevení Boží ?
Zjevení Boží nám předkládá cirhev katolická.

„Věřím v Boha.“ Pravdy, Bohem zjevené, jsou
stručně obsaženy v modlitbě „Věřím v Boha“. Ří
háme té modlitbě „apoštolské vyznání víry“, protože
pochází z dob apoštolshy'ch. Má dvanácte dílů, a ty
slovou „články víry“. „Amen“ na konci znamená:
věřím pevně všechno, co je tam obsaženo.

1. VĚŘÍM \? BOHA,OTCE všemonoucíno,
swohmaua NEBE | země. — 2. 1 v lEZU KRISTA,
SYNA ]EHO lEDlNÉHO, PÁNA NAŠEHO; —
3. lENŽ se POČAL z DUCHA SVATÉHO, NARODIL se
z MARIE PANNY; — 4. TRDĚL pon PONTSKÝM
PlLÁTEM, UKŘIŽOVÁN, UMŘEL 1 POHŘBEN 112513—
5. SSTOUDIL DO PEKEL, TŘETÍHO DNB VSTAL
z MRTVÝCH; — &. VSTOUDIL NA NEBESA,
sent NA PRAVlClBOHAOTCBvšemonoucíno, —
7. ODTUD PŘllDE souprr ŽIVÝCH | MRTVÝCH. —
&. VĚŘÍM \? DUCHA SVATÉHO; —
9. SVATOU CÍRKEV OBECNOU, SVATÝCH oscovANl, —
to. HŘÍCHÚV ODDUŠTĚNÍ, — u. TĚLA VZKŘÍŠENl; 
19. A ŽIVOT VĚČNÝ. _ AMEN.

5. VĚŘÍM \? BOHA.

„Každy' dům jest od někoho vystavěn.“ (Zid. 3,
4.) Samo se nic neudělá, nepohne, neoživí. Kdo udělal
slunce a měsíc, hvězdy a zemi? Kdo zeměkouli uvedl
v pohyb? Kdo všechno na zemi oživil a účelně spo
řádal? listotně KDOSlživy', rozumny', velemocny'.

lest Bůh. Tah soudí člověh zdravy'm rozumem.
Zpozdili jsou všichni, lzteřipozoruji dílo a nenalézají
umělce. „Nebot z velikosti a brás tvorů lze poznati
jejich stvořitele“ (Moudr. 13, 1. 5. len „pošetilý řibá
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si v duchu: Není Boha“. (Žalm 13, l.) „Nibdo nepo
pírá Boha, leč kdo si přeie, aby Boha nebylo.“ (Sv.
Augustín)

5. Kdo lest Bůó?
Bůh iest Pán všeho světa a náš Otec nebeský.

„Svaté iméno íeho. “ (Luh. 1, 49.) Bůh stvořil,
zachovává a řídí svět. Proto sluie v Písmě svatém
Všemohoucí, Pán neboli Hospodin, Hospodin zástupů
(andělshých), Nejvyšší, Král hrálů, Otec nebeský.

Pouhy' duch. Stvořenému rozumu je Bůh „ne
vystihlý“ (ler. 32, 19.), „přebývá ve světle nepří
stupném“. (1. Tím. 6, 16.) Viditelně se Bůh zievil v po
době poutniba Abrahamovi, v podobě ohně Mojžíšovi,
v podobě oblahu lzraelshým. Ale shutečně tah nevy
padá, protože těla nemá: ie pouhý duch. len po
lidshu řiháme: „Boží oho“, „Boží ruha“, abychom si
snáze představili, že Bůh všechno vidí, že je vše
mohoucí, dobrotivý a spravedlivý.

„OTČE NÁŠ, ]ENŽ 15! NA NBBESÍCHI
postT se meno TVÉI“

4. KDO IAKO BůH?

Bůh ie pouhý duch níbým nestvořený, věčný,
všudypřítomný, vševědoucí, všemohoucí, vůbec: nei
výše dokonalý.

6. Co znamená: Búfí Ie věčný?
Bůh ic věčný, znamená: Bůh vždycky byl, iest
a bude.

„Prve než povstaly hory, prve než počala země
co plodit, od včbů do věbů ty, Bože, jsi.“ (Zalm 89, Q.)
Všeho do času, Pán Bůh na věky.

7. Co znamená: Bůh“je všudypřítomný?
Bůh ie všudypřítomný, znamená: Bůh ie všudy,
na nebi i na zemi.



„Kam mohu zajíti před tvým duchem, anebo
ham utéci před tváři tvou? Kdybych na nebe vstoupil,
jsi tam ty, jestliže si lehnu do pehel, ejhle, tys tam.“
(Zalm 138, 7. s.) Isem něhde sám? — Zvláštním
způsobem je Bůh přítomen na místě posvěceněm,
zejména ve svátost! oltářní. Proto říháme našemu
hostelu „dům Boží“. — V nebi je Bůh tah přítomen,
že svatí, patříce na něho, jsou nevy'slovně blaženi.
Proto se modlíme:„Otče náš, jenž jsi na nebesích.“

8. Co znamená: 5125 je vševědoucí?
Bůh je vševědoucí, znamená: Bůh ví všechno, co
bylo, co jest, co bude.

Ví dopodrobna, co se děje na světě. Ví, co si
myslíme, čeho si přejeme, čeho potřebujeme, co je pro
nás nejlepší. Ví, co bude, a předpověděl mnoho shrže
prorohy. Nihdy se v ničem nemy'li, nic nezapomíná,
jaho by všechno měl žapsáno v hniže. Kniha bude
otevřena při posledním soudu. (Zjev. 90, te.)

9. Co znamená: Bůň ie Všemoňoucí?
Bůh je všemohoucí, znamená: Bůh může všechno,
co chce. „u Boha nic není nemožno.“ (Luh.1,37.)

Z ničeho učinil svět. „Velí slunci svému.“ (Mat.
5, 45.) „Dává vzrůst.“ (1. Kor. 3, 7.) Všechny tvory
zachovává, dohud se mu líbi. „V něm žijeme, hy'
báme se i trváme.“ (Sh. ap. 17, 98.) Přírodě dal zá
hony, ale sám jimi není vázán: Bůh sám anebo shrze
člověha působí zázraky.

„lÁ PAK ISEM UBOŽÁK A CHubAs,
BOŽE, NA pomoc Ml PŘISPĚII“

(Žalm 69, o.)

:; BůH — NEIVÝŠ SVATÝ.

„Svaty', svatý, svatý jest Hospodin, Bůh zástupů“
(ls. 6, S.), velebí Boha s nejhlubší úctou andělé v nebi.
Bůh je nejvýš sva/ý, znamená: Bůh jen dobro miluje;
vše, co mluvi, pravda je; vše, co slíbí a čím hrozi,
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splňuje. le tedý nejvýš pravdomluvný a věrný. la
kožto nejvýš svatý zasluhuje _nejvýšši úctý naši.

10. Co znamená.- Búň je nejvýš spravedlivý ?
Bůh je nejvýš spravedlivý, znamená: Bůh všechno
dobré odměňuje a všechno zlé trestá. „Odplatí
každému podle skutků jeho.“ (Řím. 2, o.)

Odplatí každému: i hříšnéodmění za dobrý
skutek, být nepatrný; i svaté potrestá za hříchý, být
sebemenší. Odplatí třeba ne hned po činu, ale jed
nou dozajista: částečně za živo na zemi, úplně po
smrti na věčnosti,-tam teprve Bůh dokonale odmění
lhodné, kteří se za živa mívali zle, a plně potrestá
l hříšné, kteří na zemi žili v blahobytu. Bohatec a

Lazar dost)ali každý .svoje“ až na věčnosti. (Luk.16,19-—31.

11. Co znamená: 5136 je nejvýš dobrotivý?
Bůh je nejvýš dobrotivý. znamená: Bůh pečuje

OŠOVSŘYo své tvorý; všechno dobré máme odn o.

Bůh odivá „lilie polni'_ a živí „ptáký nebeské“
(Mat.6, 96. 30.); oč více pečuje o časné a'věčné blaho
našel Kterak? Přemýšlejl „ im se delatím Ho
spodinu za všechno, co mi prokázal?“ (Zalm 115, 12)
„Dobroťeč má duše, Hospodinu, pamatuj no všectíno
dobrodini jeňol“ (Zalm 102, Q.) „Zná vůl hospodáře
svého a osel jesle pána svého.“ (15. 1, 3.) Co tedy
rozumný tvor Boží? Díký čiňme Pánu Bohu našemul
Kdy zvláště?

12. Co znamená: 5126 je nejvýš milosrdný?
Bůh je nejvýš milosrdný, znamená: Bůh odpouští
hříchy každému, kdo činí pokání.

Smilova! se po tír'ícňu prvotním. „Tak Bůh milo
val svět,že dal svého Sýna jednorozeného, abý žádný,
kdo v něho věří,nezahýnul, nýbrž měl život věčnýf'
(lan 3, 16.) — Sňovívá ňr'íšnému. „]akože živ jsem,
praví Hospodin Bůh, nechci smrti bezbožného, ale
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aby se obrátil od cesty své a živ byl.“ (Bzech. 33,
li.) Hodný pán čeká, zdali strom přinese ovoce. (Luh.
1:5,8.) Tab „čehá Hospodin, aby se smíloval nad
vámi“. (Is. 30, 18.) — Odpoušlí kajícímn, byt jeho
hříchy byly veliká a nesčíslné. (ls. 1, is.) „Vstanu
.a půjdu h Otci svému.“ (Luh. 15, 18.)

,BOŽB, sub MILOSTIVMNĚ nŘíšnémur
(Luh. 18, 13.)

s. BůH IB TROllEDINÝ.

„Slyš, Izraeli, Hospodin Bůh náš jest jediný Hospo
din.“ (5. Mojž. 6, 4.) „lá jsem Hospodin, mimo mne
Boha není.“ (15. 45, 5.)

13. V kolika osobách" je 51215?
Bůh je ve třech osobách.

Anděl zvěstoval Panně Marii: „Budeš míti syna a
dáš mu jméno ]ežiš. Bude slouti Synem Nejvyššího...
Duch svatý sestoupí a zastíní tě.“ (Luh. 1, 31. 35.) — Pří
pohřtění Páně zjevil se Duch svatý v podobě holu
bičky a s nebe zazněl hlas: „Tento je Syn můj milý,
v něm se mi zalíbilo“ (Mat. 3,17) — Než vstoupil do
nebe, pravil Pán ležíš apoštolům: „Učte všechny ná
rody a hřtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha sva
tého.“ (Mat. 98, 19.) Tři rozlisne' osoby, každá : nich“
je pravý Bůó, a přece Búó jenom jeden jediný.

14. Jak se jmenují tří božské osoby ?
Tři božské osoby se jmenují : Otec, Syn a Duch
svatý.

Tajemstvi viry. Mnoho je v přírodě věcí, které
jsou tajemně i největšímu učenci: tajemstvi přírody.
Kterak jest Búó 1rojjediný, nelze stvořeným rozumem
pocňopití : tajemství víry. Nepochopuji, ale věřím ležíší
Kristu, jenž to zjevil.

15. lak říkáme Boňu jednomu ve třecň osobdcň?
Bohu jednomu ve třech osobách říkáme trojjedíný
Bůh anebo nejsvětější Trojice.
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SváteŘ nejsvětější Tro/tce se slaví první neděli po
slavnosti Svatodušní. -—Bohu Otci máme děhovati za
to, že nás stvořil, Bohu Synu za to, že nás vykoupil,
Bohu Duchu svatému za to, že nás posvětil. „Sláva
Otci (' Synu (' Ductžu svatému, jakož byla na počátíu
('nyní 0 vždycfy až na věky věkův.Amen.“ —„ Vejménu
Otce (' Syna í Ducóa svatěňo. Amen“,-tak se žehnáme
znamením hříže.

Znamenim kříže vyznáváme víru v Boňa troj—
lea'iněóo a dovoláváme se pomocí ieóo. Proto se
žehnáme při modlitbě, před praci a v nebezpečí.
Matka žehná hřižem na čele malé robátlzo, dokud
se ještě neumi modliti samo. Později mu dělají rodiče
hřížeh na čele, když se ponejprv chystá lz sv. zpo
vědí nebo he stolu Páně, a když se s ním loučí před
odchodem do ciziny nebo v hodinu smrti. „Po.žet'ínei
a opatrní tě ode všeóozlěňo vsemoňoucí a mílosrdný
Bůó Otec, Syn a Ducti svatý. Amen.“ Zvlášť účinné
je znamení hřiže, bropime-li se svěcenou vodou. Zly'
duch se boji břiže. Nevěrci jsou „nepřáteli kříže Kri
stova“. (Filip. 3, 18.) „V tomto znamení zvítěziš.“

7. BůH STVOŘIL SVĚT A ŘÍDÍ 151.

Na počátlzu stvořil Bůh nebe a zemi a všechno,
co jest. Slovo „stvor'íl“znamená: učinil : níčetřo.„On
řekl, a všechno tu bylo.“ (Zalm 32, 9.)„Věřím v Baňa,
Otce všemotžoucíb'o,Stvořitele nebe izeměf' Všechno,
co jest mimo Boha, slove dohromady tvorstvo, vesmír
anebo svět.

16. !( čemu stvořil Bůň svět?
Bůh stvořil svět ke své cti a slávě a k našemu
blahu.

„Nebesa vypravují slávu Boží a díla rulzou jeho
hlásá obloha.“ (Zalm 18, l.) Vědomě maji oslavovatí
Boha tvorové rozumní. Ie zvláště stvořil Bůh, aby jim
bylo blaze. !( věčnémublahu našemu Bůh také usta
vičně všechno zařizuje. Proto říkáme: „Boží prozře
telnost“ anebo „řízeni Boží“.

2
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17. Co znamená slovo „řízení Boží ?“
Slovo „řízeni Boží“ znamená: Bůh řídí všechno
k dobrému: nic se neděie bez ieho vůle anebo
bez ieho dopuštění.

Bez Boží vůle ani vláseh s hlavy. „Zdaližnepro
dávaií dva vrabce za jeden penízeh? (Tahmalou cenu
mají u lidí.) A přece ani iediny z nich není zapomenut
od Boha. A nespadne žádný z nich na zem bez (vě—
domí a vůle) Otce vašeho. U vás isou však sečteny
i všechny vlasy na hlavě.“ (Mat. 10, 29. 30. a Luh. 12, 6.
Nelze tedy nic přičítat „osudu“ ani „náhodě“ ani „štěstí“.

Co Bůh činí, dobře činí. Z vůle Boží přichází
teplo a chladno, dešt a sucho, zdraví a nemoc, štěstí
a neštěstí — a vše to směřuie lznašemu dobru časnému
nebo věčnému. „ Iověh přemýšlí o své cestě, Hospo
din všah řídí hroby jeho.“ (Přísl. 16, 9.) Člověh mini,
Pán Bůh měni. „lab se Hospodinu libilo, tak se stalo.
Budiž Hospodinu čest a chvála l“ (lob. 1, 21.)

Hříchy dopouští Bůh, protože necňce bráti člo—
věku svobodnou vůli a protože i následky ňřícb'úVdobré
umí obraceti. „Vy jste měli se mnou zlé záměry,
ale Bůh obrátil to v d brě“, řehl Ioset Egyptshy'
bratřím. (1. Moiž. 50, go.) e něhdo mi ublížil, dává mi
příležitost, abych odpustil, trpělivě to snášel, světěíším
se stal. Eihle, tab „těm, kteří Boha miluji, všechny věci
prospívaií“. (Řím. 8, %.)

s. „BUD vúus TVÁl“

„Řehl Sion: opustil mě Hospodin a Pán zapomněl
na mne.“ Bůh odpovídá: „Což se může zapome
nouti matha nad svým robáthem? A byt ona se za
pomněla, já se nezapomenu nad tebou.“ (Is. 49, 14.
15.) Pán Bůh dobrotivě pamatuíe, i když utrpením
navštěvuje.

18. !( čemu sesílá Bůh“ utrpení?
Bůh sesilá utrpení, aby hříšné potrestal a na
pravil, hodné pal: zdokonalil a v nebi vic oblažil.
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„Trpíme, co jsme zasloužili.“ (Luh. 23, 41.) „Kdo
miluje syna svého, včas jej trestá“ (Přísl. 15, 24) Na
ten účel trestá í Otec nebeslzy'.Sv. Augustín se modlil:
„Pane, zde na zemi mne bodej, řež a pal, jenom ušetří
mne na věčnostíl“ — Zahradníh nožem „čistí ratolest,
aby nesla více ovoce“. (lan 15, Q.)„Utrpení nynějšího
času nejsou ničím proti budoucí slávě, která se zjeví
na nás.“ (Řím. 8, 18.)

19. Proč se máme odevzdali do vůle Boží ?
Máme se odevzdati do vůle Boží, protože Bůh
při všem zamýšlí jen dobro naše. Co Bůh činí,
dobře činí.

Vzhůru srdce! Zvláště v soužení a neštěstí,
v nedostatku a nemocí, a v hodinu smrtí. „Colzoli na
tebe dolehne, příjmi a ve své tísni měj trpělivost!
Nebot v ohni zhoušeno bývá zlato a stříbro, lidé pal:
milí Bohu ve výhni utrpení.“ (Sir. 9, 4. $.) „Děj se
vůle Boží!“ „Bohu poručenol“ „At dešt prší neb sníh
věje, necht se vůle Boží děje !“

co SEŠLE BůH, NES 'ncn A RÁD,
A pre; se, co CHCE on TEBE:
BůH NEMÍNÍ TĚ SUŽOVAT,
ON KŘÍŽEM voní DO NEBE.

9. o ANDĚLECH.

Se světem ostatním stvořil Bůh též pouhé duchy:
říháme jim andělé. Všicóní andělé byli zprvu svatí
a přiroxeně blažení. Bůh je stvořil, aby mu sloužili.
Ale mnozí andělé epyšnělí, a to byl těžký hřích. Tím
pozbyli svatosti a změnili se v duchy zlé. Za trest
dostali se ihned do pekla. Svatí andělé se dostali za
odměnu do nebe.

Andělé v nebi. Svatých andělů je nesčíslné
mnoho. Písmo svaté se zmiňuje o devíti sborecň
neboli hůrech andělů. Nejblíž u trůnu Božího si před
stavujeme cherubv a seratv. Z archandělů se jménem
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uvádějí Rafael, Gabriel a Michael, „hníže vojsba ne
beslzého“, vítězný bojovníh proti zlým duchům. (Zjev.
12, 7—9.) — Co víš o zjevení andělů z Biblíchých
dějin?Kterah se andělé výobrazuji?

20. [(terak se k nám cňovají svatí andělé?
Svatí andělé se lz nám chovají přátelský: ochra
ňují nás na těle i na duši, povzbuzují nás I: do
brému a prosí za nás.

Andělé strážní. Slovo „anděl“ znamená posel.
Bůh posílá andělý, abý nám pomáhali h spasení.
„Andělům svým o tobě přikázal, aby tě opatrovali
na všech cestách tvých.“ (Zalm 90, il.) 0 dětech
zvláště řehl Pán Iežíš: „Pravím vám, že nebeští an
dělé jejich ustavičně patří na tvář Otce mého.“ (Mat.
18, m.) — Anděla strážce dal Bůó každému člověku.To
si vděčně připomínáme ve svátek Andělů strážných
2. října. Modlívej se lz němu denně a „poslouchej
hlasu jehol“ (2. Mojž. 9:5, et.) Napomenutí anděla
strážce slove „vnuknutí“.

„Zlí duchové“ říkámezavrženým andělům v pe
hle. Nejvyšší : nlcó se jmenuje ďábel anebo satan ,-je
s ostatními zloduchý nepřítelem Božím a nepřítelem
naším. Iobovi z dopuštění Božího zničil všechno
jmění, způsobil smrt jeho dětí, jej pak samého raníl
nemocí. V něhom se zlý duch i usídlí: „zlým duchem
posedlý“. —*[(e ór'íctžu pokouší zlý duch vnuháním
špatných myšlenek a žádostí.

21. Kterak se k nám ctíovaií ducb'ové zlí?
Duchové zlí se k nám chovaji nepřátelský: po
koušejí nás he hříchu a hledi nám uškodití na
zdraví a na majetku.

„Odejdí, satanel“ (Mat. 4, 10.) „Budte střízlivi
a bděte, nebot váš protivník dábel obchází jaho
lev řvoucí a hledá, hoho bý zahubil. lemu odpí
rejte silní ve víře!“ (1. Petr 5, 8. 9.) Pán Bůh s námi
a zlý prýčl Chraň se před ním modlitbou, jmenovitě
znamením hříže, vzýváním jména „ležíš“ a užíváním
věcí svěcených. „Svatý Michaeli archanděle, opatrui
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nás v bojil“ „Od úhladů dábelshých vvsvobod nás,
Panel“

ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCE Můl,
RAČ VŽDYCKY BÝT OCHRÁNCE Můl,
MNE VŽDYCKY veň A NAPRAVUI.
KE všemu DOBRÉMU MĚ VZBUZUI,
CTNOSTEM SVATÝM MĚ VYUČUI,
A'Í' ISEM TAK ŽIV, lAK CHCE BůH Můl,
TĚLO, SVĚT, DABLA DŘEMÁHÁM,
NA TVÁ VNUKNUTÍ POZOR DÁVÁM,
A v TOM SVATÉM OBCOVÁNÍ
A'Í' SETRVÁM DO SKONÁNÍ,
po SMRTI PAK v NEBI VĚČNĚ
CHVÁLÍM BOHA USTAVIČNĚ. AMEN.

10. ISEM ČLOVĚK, OBRAZ BOŽÍ.

Neipr'edněiší tvor Boží na zemi je člověk. Při
stvoření světa řehl Hospodin o člověku: „Učiňme
člověka h obrazu našemu, af panuje nad celou zemi.
l stvořil Hospodin člověka z“ hlíny země a vdechl
ve tvář jeho dech života.“ (1. Mojž. 1, 26. a 2, 7.)

22. Z čefžo .se skládá člověk ?
Člověk se skládá z těla a z duše.

Obraz Boží. Člověh může mysliti,mluviti a se
modliti, svobodně se rozhodovatí, co chce anebo ne
chce; a duše jeho nihdv neumírá. „Nebojte se těch,
kteří zabíjejí tělo, duše však zabiti nemohou.“ .(Mat.
10, 98) Duše lidská jest obrazem Božím, to znamená:
podobá se 50611.

23. Čím se duše lidská podobá Bob'u?
Duše lidshá se podobá Bohu tím, že má rozum
a svobodnou vůli a že je nesmrtelná.

Zvláštním způsobem, totiž nejvíce & nejhrásnějí
se Bohu podobá duše v posvěcující milosti.

v“
Člověk a zvíře. Zvíře, „němá tvár , nemá roz

umu ani svobodné vůle; uhyne—li,přestává životní
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sila ieho navždy. "—Z nerostu se nemůže přirozenou
silou státi rostlina, ani z rostliny zvíře, ani ze zvířete
člověk. Co není možno dnes, nebylo možno ani před
věhv. Pravá věda neví nic o tom, že by člověk by!
povstal že žvír'ete. Domnívati se to, bylo by proti
svaté víře.

11. PRVNÍ LIDÉ.

F. Přírodní věda učí, že hdvsi nebylo lidi na zemi.
Ale kde se vzal první člověk, o tom žádný učenec
pouhým rozumem neví níc určitého. Určitě to zjevil
Bůh. Zíevení Boží o tom ie zaznamenáno v Písmě
svatém. &'Písma svatéóo víme o prvnícó dvou lidecb',
že oba ie učinil Báli, že se jmenovali Adam a Eva
a že bydleli v ráji.

24. Jací byli první lidé V ráji?
Prvni lidé byli v ráíí svatí, blažení a tělesně ne
smrtelni.

Vzácné dary raishě. První lidé žili v ráii beze
všeho utrpení, byli prosti zlé žádostívosti a neměli
umřítí. Jako neiVžácně/šídar dostali od Boňa svatost
neboli milost posvěcaiíci.Tv zvláštní dary dostali první
lidé od Boha pro sebe ! pro své potomky. Těch darů
měli sobě i nám zasloužiti. K tomu iim Hospodin dal
přikázání.

25. Čím žór'ešt'li první lidé ?
Prvni lidé zhřešili tím, že neposlechli Boha a iedli
ovoce se stromu zapověděného.

Hřích prvotni. Adam a Eva nechtěli miti Boha
pánem nad sebou. To byl hřích těžký, od lidí po prvé
spáchaný. Proto se mu říká „prvotní“.

26. Co ztratil! první lide:óťícóem'pmotnim ?
Hřichem prvotním ztratili první lidé svatost, rai
shou blaženost a tělesnou nesmrtelnost.

Adam, praotec lidstva. Od prvníb'o člověka
Adama pocfíážíme Všicňni.„Bůh učinil z iednoho člo
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věka veškeré pokolení lidské, aby přebývalo na celé
zemi.“ (Sk. ap. 17,%.) Adam je praotcem veškerého
lidstva. Pozbude-li otec svěřeného statku, pozbývají
ho s ním i potomci jeho. Tak jsme v Adamovi
všichni zhřešili. (Řím. 5, m.)

27. CoŽdědí Řaždý člověk po Adamovi?
Každý člověk dědí po Adamovi hřích, utrpení
a smrt.

Dědičný hřích. Hřich po Adamovi zděděný se
jmenuje „dědičný“. Přichází tudíž každý člověk na
svět s duší nesvatou neboli bez milosti posvěcujici.
Neblaóým následéem dědičnéóo óřt'cóu jest, že „srdce
lidské se (loni od mladosti k zlému“ (1. Mojž. 8, 21.),
a rozum lidský je náchylnější k bludu a nepravdě.

; JedsináPanna Maria zůstala ucňráněna ór'ícóu dě—ičně o.

28. Co bylo neióoršt'm následkem dědičněóo b'r'ícóu ?
Nejhorším následkem dědičného hříchu bylo, že
se žádný člověk nemohl dostati do nebe.

12. ADVENT: PŘIIDE, DŘllDE VYKUPITEL.

Bůh nejvýš spravedlivý a milosrdný řekl svůdcí,
hadu-dábloví: „Nepřátelství stanovim mezi tebou a
ŽENOU,mezi potomstvem tvým a potomstvem jejím.
Ona rozdrtí hlavu tvou.“ (1. Mojž. 3, 15.) Zenou od
Boha předpověděnou je Panna Maria, matka Krista
Vykupitele. O Vykupiteli slíbil tehdy Bůh, že dábla
na hlavu porazí a pomůže lidstvu ze hříchu, totiž
vykoupí a spasí je.

29. Kotío slíbil 5126 po ňr'íctžu prvotním ?
Po hříchu prvotním slíbil Bůh Vykupitele.

To byla první radostná zvěsto Vykupiteli. Později
byly ty zvěsti Boží o Vykupítelí čím dále četnější a
jasnější.Uchovaly se u potomků Abrahamových v ná
rodě izraelském a jsou zaznamenány v Písmě svatém
Starého zákona. —Předobrazy Vykupilelejsouzvláště:



16

Abel, Melchisedech a Izák, beránek velikonoční a mě
děný had na poušti. jasně a zřetelně předpovídali
o slibeném Výkupiteli proroci.

30. Co zvláště předpověděli proroci o Vykupiteh'?
Proroci předpověděli o Výkupitelí zvláště: 1. že
se narodí v Betlemě, a to z panny; — 2. že to
bude sám Bůh všemohoucí; —3.že umře bolestně
za všechny lidí, po smrti však bude oslaven.

Narodí se. „A ty, Betleme v zemi judské, nikoli
nejsi nejmenší mezi knížecími městý judskými, nebot
z tebe vyjde vévoda, který spravovati bude lid můj
izraelský“ (Mat. 2, 6.) „Ejhle, panna počne a porodí
syna, a zván bude jménem Emanuel“ (to znamená:
S námi Bůh. Is. 7, 14.)

Bude to Bůh. „Bůh sám přijde a spasí vás.
Tehda slepým otevrou se oči a hluchým uši. Tehda
chromý poskočí jako jelen a němým se rozváže
jazyk.“ (Is. 35, 4. 6.)

lak umře. „Zbodli ruce mě i nohý moje a me
tají si los o můj oděv.“ (Zalm 21, 17. 19.) „Opravdu,
bolesti naše vzal na sebe, ano, co jsme mý trpěti
měli, on snášel. Býl zbodán pro hříchý naše a ubit
pro nepravosti naše.“ (Is. 53, 4. 5.) „Nezanecháš mé
duše v podsvětí a nedopustiš Svatému svému zakusit
porušení.“ (Zalm 15, 10.)

Advent. Doba pr'ed Vykupitelemse jmenuje„á'tarý
Cadkon“ Ve Starém zákoně se říkalo budoucímu
Výkupiteli „Mesiáš ' neboli „Krislus“. lméno Kristus
znamená zvláště: posvátným olejem pomazaný neboli
posvěcený Král. -—Na Krista Výkupitele čekali několik
tisíc let všichni lidé. Zvláště toužili po něm věřící z ná
roda izraelského za živa na zemi a po smrti v před
pekli. To čekání lidstva na Krista Vykupitele se při—
pomíná v adventě.

„RORÁTE:
vypos, NEBE, SPASITELEI“

(ls. 45, s.)



.17

13. NÁŠ VYKUPITBL _- ležiš KRISTUS.

31. [(do nás přišel vyfoupil?
Vyhoupit nás přišel ležíš Kristus.

39. Kdo jest Ježíš Kristus?
ležíš Kristus íest iednorozeny Syn Boha Otce,
Bůh a spolu člověk, a náš neívyšši Pán.

Syn Boha Otce, a to nihoiiy tom smyslu,íah i my
sluíeme a jsme dětmi Božími (Rím. 8, 16. 17.), ny'brž
syn iednorozený. Slovo „íednorozeny'“ znamená: jediný
a pravý syn. Bůň Otec profi/ást?o něm dvahrát:
„Tento ie Syn můi mily, v něm se mi zalíbilo“ (Mat.
3, 17. a 17, 5.) — Kristus sám o sobě: „Tah Bůh miloval
svět, že dal svého Syna iednorozeného, aby žádny',
kdo v něho věří,nezahynul, nýbrž měl život věčny'."'
(lan 3, 16.) Na otázku nejvyššího hněze: „lsi ty Mesiáš,
Syn Boha požehnaného?“ odpověděl ]ežíš: „lá jsem !“
(March 14, 61. se.)

Pravy' Bůh iest ]ežiš Kristus, má božshé vlast
nosti. Proto řekl o sobě: „Prve než Abraham byl,
já jsem.“ (lan 8, 58.) — „lá jsem s vámi po všechny
dny až do shonání světa.“ (Mat. 28, go.) „Dana iest
mi vešherá moc na nebi i na zemi.“ (Mat. 28, 18.) —
Tahé moc, odpouštěti hříchy. (Mat. 9, G.)

33. Čím dokázal Ježíš Kristus své božství?
Své božství dohážal ležíš Kristus svaty'mživotem
a svými zázraky.

Důkazy hodnověrné. Bylbožsgysvatý,„nevinny',
neposhvrněny, od hříšnihůodlišny'“.(Zid.7,26.) — Proto
mohl říci nepřátelům: „Kdo z vás může mne víniti
: hříchu ?“ (Ian 8, 46.) .Kdo je ÍOŘ svatý, mluví jen
pravdu o sobě. — Byl všemohoucí: z vlastní mocí
bonal zázraky. Na příklad: proměnil vodu ve víno a
dvahráte nasytit tisice lidu něbolíha chleby; vymítal
zlé duchy a utišil bouři na moři; uzdravovat pouhym
slovem nemocné a hřísil mrtvé; sám vstal : mrtvy'ch
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a vstoupil na nebesa. Právem řehl tedy: „Nechcete-Ii
věřiti my'm slovům, věřte shuthům, a poznáte i uvě
řite“, (že jsem opravdu Syn Boží. - lan 10, 36. 38)

„Věříš v Syna Božího?“ - „Věřím Pane!“, a
hlaněl se iemu. (lan 9, 35. 38.) — Podobně apoštolé:
„Ty isi Mesiáš, Syn Boha živého !“ (Mat. 16, 16.) „Pán
můj a Bůh můil“ (Ian 20, SS.) „My jsme uvěřili a po
znali, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží. (lan 6, 70.) — Tah
všichni apoštolé věřili,tak po sesláni Ducha svatého
hlásali (lan 20, 31.) a za tu viru podstupovali smrt.

„Pán ie to.“ (lan 21, 7.) Iežíš Kristus sluie našim
Pánem, protože iest Bůh a náš Vyhupitel. „At žiieme
aneb umíráme, Páně isme.“ (Řím. 14, S.) „Poctíválen
buď Ježíš Kristus na věky. Amen.“ (Křesťanské po
zdravem.) „Věřím ('7/6211 Krista, Syna ieóo íedt'néňo,
Pána našefio.“

IBŽÍŠI, TOBĚ žm.
IEŽÍŠI, TOBĚ UMÍRÁM.
IEŽÍŠI, TVůl 151314žlv | MRTBV. AMENJ

14. nažiš KRlSTUS- BůH A SPOLU ČLOVĚK.
iShryty' život Páně.

Za matku Krista Vyhupitele vyvolil Bůh Pannu
Marii. Proto ii uchránil hříchu dědičného. Panna
Maria přišla tedy svatá na svět. To se připomíná
8. prosince ve svátek Neposkvrněnéfio početí Panny
Marie. Sváteh íeiího narození je 8. září. Zasnoubena
byla sv. losefu. Při zvěstování andělshém počala le
žiše Krista : Ducha svatého. „Jenž se počal : Ducóa
svatéňof'

34.'-.'—Co znamená : Ježíš Kristus se počal &Ducóa sv. .?
ležiš Kristus se počal : Ducha svatého, zname
ná: Duch svatý způsobil, že Syn Boží začal být
i člověkem.

Taiemstvi viry. „Řehla Maria: Ejhle,divha Páně,
staniž mi se podle slova tvého.“ (Luh. 1, 38.) Tehdy
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upravil Duch svatý pro Sýna Božího lidské tělo a

stvořillpro něho lidskou duší: iednorozený Syn Božíse vtě i.

Vtělení Sýna Božího si vděčně připomínáme“
svátkem zvěstování Panny Marie 25.března a modlit
bou „Anděl Páně“. „A SLOVO tělem učiněno jest a
přebývalo mezi námi.“ (lan 1, 14.) „SLOVO'lest jed
narazený Syn Boží. Přebýval viditelně mezi námi
v podobě lidské třiatřicetlet. — Kterak přebývá
mezi námi dosud?

35. Proč se María nazývá „nejsvětějšíPannou“ ?
María se nazývá „neísvětěiší Pannou“, protože
byla uchráněna hříchu dědičného, žíla do smrti
bez hříchu osobního a zůstala povždý pannou.

36. Kde .se narodil ježíš Kristus?
Iežíš Kristus se narodil v Betlemě ve chlévě.

Svátký skrýtého života Páně: NavštíveníPanný
Marie 2. července. Hod Božího narození 25. prosince.
Obřezáni Páně 1. ledna. Neísvětěíšího jména ]ežíš
2. ledna. Zievení Páně 6. ledna. Svaté rodiný v. neděli
po 6. lednu. Obětování Páně nebo Hromnic 2. února.

37. Proč se Maria nazývá „matkou Boží“?
María se nazývá „matkou Boží“, protože se z ní
narodil Bůh-člověk ležíš Kristus.

Svatý losef nebýl otcem, nýbrž jen pěstounem
Pána Ježíše. ]eho svátek se světí 19.března a ve středu
po třetí neděli velikonoční. Kterak se sv. Ioseí
Výob ra z u ie ? —Pán ležíš pomáhal svému pěstounu
v řemesle a po íeho smrti pracoval v Nazaretě sám
jako tesař. (Marek 6,$.) Sžrytý život Páně trval da ien'a
třiceti let. Hlavní události z té doby si připomínáme
v růženci radostném. (Viz čl. 70.)

ANDĚL PÁNĚ ZVĚSTOVAL pANýÉ MARll,'
A ONA POČALA z auan SVATBHO.ZDRÁVASJMARIA...

! ŘEKLA MARIA: „mnm, Dívxn PÁNĚ,"
STANIŽ MI se PODLE SLOVA TVEHO.' ZDRÁVAS, MAklA...
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A SLovo TĚLEM UČINĚNO IBST
A PŘEBÝVALO MEZI NÁMI. ZDRÁVAS, MARIA...

opooul ZA NÁS, SVATÁ BOŽÍ RODIČKO,
ABYCHOM HODNI BYLI _ZASLÍBENÍKRISTOVÝCH.
MODLBMB se: MILOST svou, PROSÍM!-3, PANE, RAČ
v mysu NAŠE VLiTI. ABYCHOM, KTEŘÍ ISMBANDĚLSKÝM
ZVĚSTOVÁNÍM VTĚLENÍ KRISTA, SYNA TVÉHO POZNALI.
SKRZE UMUČENÍ A KŘÍŽ nano KSLÁVĚ VZKŘÍŠENÍ PŘIVE
DENI BYLI. SKRZE TÉHOŽ KRISTA, PÁNA NAŠEHO. AMEN.

15.veůleÝ ŽIVOTPÁNĚ.

Přípravou na veřejné působení Páně bylo toto:
1. Ian Křtitel házal pohání a svědčil, že ]ežíš ie Be
ránelz Boží, htery' snímá hříchy světa. — 2. Pán Iežíš
dal se od lana pohřtíti v řece lordáně; tehda se—
stoupil naň Duch svatý v podobě holubičlzy a Bůh
Otec promluvil: „Tento ie Syn můi mily, v něm se
mi zalíbilo“ — 3. Po svém pokřtěni odešel Pán ležíš
na poušť se modlit a postit, a byl potom od ďábla
třihráte pohoušen.

38. Kterak působil Pán Ježíš veřejně?
Pán ležíš působil veřeinč takto: házal evange

lžium,posvěcoval věřící a vedl ie h bohumilémuivotu.

Veřeiné působení Páně. Zvěstovalsvatépravdy.
O čem házal na příklad? Které umíš pamětihodné
vy'rolzy Páně? Které znáš z jeho podobenství? — Vě—
řící posvěcoval: modlíval se a učil iiné se modliti,
dětem žehnal, haiicníbům hříchy odpouštěl, ustanovil
svátosti i mši svatou, a na kříži se za nás obětoval.
— Vedl VěřícíŘ boóumilému životu. lab maií svaté
žití, ubazoval na sobě: „Učte se ode mne.“ (Mat. 11,
29) „Přihlad zaíisté dal isem vám.“ (lan 13, 15.) Vý
slovně palz napomínal lzdobrému, varoval ode zlého
a přihazoval plnití záhon Boží. Tak působil Pán „le.žísr
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tři léta se svými učedníky ,- ; técň si vyvalí! dvanáct
apoštolů.

39. !( čemu si Pán ježí! vyvalí! apoštoly ?
Pán ležiš si vyvolil apoštoly, aby pozděii místo
něho řídili ieho církev.

„Přiblížilo se k vám království Boží.“ (Luk.
10,9.) Kristus přišelvykoupit a spasit všechny lidi.
Proto chtěl, aby lidé až do skonání světa mohli
poznati B_ožípravdy. nabývati Boží milosti a žiti
podle Božího zákona. To je možno jen ve spořá
daně společnosti náboženská — Takovou společnost
Pán ležiš od počátku svého působení připravoval.

ikal o ní, že bude jako pole s hospodářem a osením,
jak ovčín s pastýřema ovečkami,jako království
s králem a lidem. Prvními správci toho království
Božího na zemi mělibýti místo něho apoštolé s Petrem
v čele. Taž zakládal Kristus Pán svou církev.

Pamětihodné názvy Páně. Když začalPán ležiš
působiti veřeíně, říkali mu lidé ležiš „Nazarelský'Í
Proč? — „Hosanna synu Davidovu“, volali mu věřící
při slavném vjezdu ieho do lerusalema. Proč ?.—
„lá jsem pastýřdobrý“, pravil o sobě Pán ležiš.Proč ?
— „Syn člověka"řikával o sobě, protože tim názvem
předpověděl Vykupitele prorok Daniel. (7,č.) — Učed
níci iei oslovovali „Mislťe“, protože učil zákonu Bo
žímu. — íkali mu „Pán“, protože o něm věřili, že
ie Bůh.

16. UMUČENÍ PÁNĚ.

O Vykupiteli bylo předpověděno, že umře bo
lestně a tím se bude obětovati za naše hříchy. (Ot.
so.) To měl Pán ležiš neustále na mysli. Mluvilo své
bolestné oběti Nikodemovi (lan 3, 14.), apoštolům
po svém proměnění (Mat. 16, su.) a hlavně na po
sledni cestě do Ierusalema: „Syn člověka nepřišel,
aby se mu sloužilo, nýbrž aby sloužil a dal život
svůi na vykoupení za mnohé.“ (Mat. 90, 28.) To se
vyplnilo jeho umučením.



„Trpěl pod Pontským Pílátem.“ Všichni ne
uvěřilí v Pána ležíše; zeiména velekněží, zákoníci a
farízeové mu záviděli přízeň lidu a nenáviděli ho pro
íeho učení. Proto ieí odsoudili na smrt a vymohli
potvrzení a vykonání rozsudku u římského vladaře.
„ Trpěl pod Pontským Pilátem, ukřižován, umřel i po
ór'ben jest.“ Hlavní děíe z umučení Páně sí připomí
náme v bolestněm růžencí. (Viz čl. 70.)

40. [(de umře! Ježíš Kristus ?
ležiš Kristus umřel na hoře f_Kalvaríí u města
lerusalema.

Tak nás miloval. „Pozorui Pána ležíše na kříži:
hlavu má skloněnu, aby tě políbil, ruce rozepiaty,
aby tě obíal, srdce otevřeno, aby tě ukryl a chránil.“
(Sv. Augustín) „Nikdo nemá větší lásky nad tu, aby
kdo položil svůj život za své přátele.“ (Ian 15, 13.)
„Syn Boží zamiloval si mě a sám sebe vydal za
mne.“ (Gal. 2, 20.) Pán Iežíš trpěl a zemřel dobro—
volně : lásky k nám lidem.

41. !( čemu irpěl a zemřel Pán Ježiš?
Pán ležíš trpěl a zemřel, aby nás svou smrti na
kříži vykoupil a na věky spasil.

lméno „ležíš“ je tolik co Vykupiielanebo Spasitel.
Slovo „vykoupil“ znamená: vysvobodil nás od ór'icn'u
a věčnéňo navrženi,- nikdo se nemusí dostati do pekla.
Slovo „spasil“ znamená: :asloužil nám milost Boží
a věčnou blaženost,- každy' se může dostati do nebe.
Klaníme se tobě, Pane ležíší Kriste, a dobrořečíme
tobě, nebot svaty'm křížem svym svět isí vykoupil.

„Beránek Boží.“ Obětovatí beránka nařídil
Hospodin lzraelsky'm, než vyšli z Egypta. (2. Moiž.
12, 3—13) Na památku toho obětovali každoročně
beránka velikonočního. O Kristu Vykupítelí předpo
věděl prorok Isaiáš, že se bude svou smrtí obětovati
za naše hříchy íako beránek. (ls. 55, 6. 7.) A Pán
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ležíš se tak na křížiobětoval skutečně: „Náš beránek
velikonoční jest obětován, (totiž) Kristus“, píše sv.
Pavel. (1. Kor. 5, 7.) Denně obnovuje svou obět kříže
na oltáři ve mši svaté. „Eióle, Beránek Boží, který
snímá óřícóy světa/“ (lan 1, 293

42. Proč se říká Kristu JežíšthBeránek Boží“ ?
Kristu ležiši se říká „Beránek Boži“, protože se
svou smrti na kříži za nás obětoval.

Uznalý pamatuje. Vděčněvzpomínky na umu
čení Páně budi : Květná neděle, evangelium o umu
čení Páně neboli pašije, Zelený čtvrtek, Veliký pátek,
Boží hrob, zvonění „tři hodiny“ v pátek odpoledne,
křížová cesta, svátek nejsvětějšiho Srdce Páně osmý
den po svátku Božího těla, a svátky Nalezení a Po
výšeni sv. kříže 3. května a 14. září. Nejvzácnější
památkou umučení Páně ie mše svatá.

PODĚKUlMEŽ KRISTU DÁNU
ZA Všeuxou lano SVATOURÁNU
PRO nano MYumučení;
NA VĚKY lSMB s BOHEM usmíkem.

17. ALELUIA — VSTAL z MRTVÝCH.

V pátek odpoledne k třetí hodině skonal Pán
ležiš na kříži a hned po smrti „sstoupll do pekel“,
totiž do předpeklí. Předpeklí bylo místo, kde duše
svatýcó, před Kristem zemře/jek, pokojně a bez bo—
lest! očekávaly Vykupitele.

43. Co znamená slovo: „s.stoupildo pekel“?
Slovo „sstoupil do pekel“, znamená, že duše Páně
po smrti jeho sestoupila do předpeklí.

Duše Páně sestoupila do předpeklí zvěstovat
svatým, že jsou vykoupení a spasení. S nimi tam
zůstala duše Páně do třetího dne. To si připomínáme

3
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na Bílou sobotu. Zároveň je Bílá sobota památným
dnem odpočinku Páně v hrobě. — Že v hrobě
nezůstane, Pán ležíš několikrát určitě předpověděl.
(Mat. 17, 9. 22. a 20, 19.) A skutečně po smrti „iřelíóo
dne vstal :: mrtvýcó“.

44. Co znamená slovo „vstal : mrtvyc “?
Slovo „vstal z mrtvých“ znamená, že ležiš Kristus
vlastní moci spoiil svou duši Opět s tělem a vy
šel nevíditelně ze zavřeného hrobu.

„Vstal Pán opravdu z mrtvých.“ (Luk.24,34.)
To nemohli upříti ieho nepřátelé. (Mat. 28, 1:5. 14.)
Své učedníký přesvědčil Kristus tim, že se jim po
vzkříšení svém živý zjevoval, s nimi mluvil a iedl a
své ráný iim ukázal. Od svého vzkříšení má tělo
oslovené.Proto mohl přijítízavřenými dveřmi a vzněsti
se do výše, nemůže už trpět ani zemřít a je pro nás
neviditelný.

Neivětší zázrak. Ze Kristus sám sebe vzkřísil,
ie v děiinách světa největší zázrak. Svým vzkříšením
dokázal Kristus nevyvrainé; že jest Búb' a „že tedy
veškeré učení iefio lest úplně pravdivé. Zejména je ne
pocóybno, že také my kdysi vstaneme : mrtvýcó.

Radostné ohlasy. VzkříšeníPáně nám slavnostně
připomíná Boží hod velikonoční, svíce velikonoční
s odznaký pěti oslavených ran a zpěv „Aleluia“,
to iest: cóvalte Pána! Rodičku Boží pozdravuieme
po čas velikonoční chvalozpěvem: „Radui se, nebes
Královnol“Proč tak?

Velikonoční povinnost. „Iako Kristus vstal
z mrtvých, tak (ie žádoucno), abýchom i my vedli
život nový.“ (Řím. 6, 4.) Proto v čas velikonoční volá
církev syny a dcery své k svaté zpovědi a ke stolu
Páně. — Kristus, náš beránek velikonoční, iest oběto-'
ván. (1. Kor. 5, 7.) Povstaň ze ór'icóú a pospěs' k obětní
b'ostině! Hodně přijímání svátosti oltářní je nám zá
rukou, že vstaneme z mrtvých s tělem oslaveným.
(Ian 6, 55.)



18. VSTOUPIL NA NEBESA.

Po 40 dni zjevoval se vzkříšeny' Kristus Pán
učedníkům a mluvil o království Božím. (Sk. ap. 1, $.)

45. Ve úterý den vstoupil Ježíš Kristus na nebesa ?
ležíš Kristus vstoupil na nebesa ve čtvrtek, čty
řicáty' den po svém vzkříšení.

Podivuhodné nanebevstoupeni. Vstoupil na
nebesa vlastní mocí, viditelně před očima svy'ch
učedníků, s duši a s tělem. Proč asi právě s bory
Olivové? — Vstoupil do nebe první z lidí. „V domě
Otce mého je příbytků mnoho, jdu vám připravit
misto.“ (lan 14, Q.) — Do nebe vzal s sebou duše
svatýcó : předpeklí. S námi zůstal ve svátosti oltářní.

Křížové dni. Před svátkem Nanebevstoupení
Páně jsou Křížové dní s prosebny'mi průvody. „Abys
úrodu zemskou dáti a zachovati ráčil, abys mysli
naše k nebesky'm žádostem pozdvihnouti ráčil, tě
prosíme, uslyš nás!“ Bohužel „mnoho žije těch, kteří
mysli (jen) na věci pozemské. (Ale) naše vlast je
v nebesích.“ (Pilip. 3, 18-20) „Hledejte to, co jest

nahoře, kde je Kristus, sedě na pravici Božil“ (Kol.3, 1.

46. Coznamená: „Ježíš sedí na pravici Boba Otce“?
„ležiš sedí na pravici Boha Otce“, znamená:
ležiš Kristus i jako člověk panuje s Bohem Otcem
celému světu.

„Přijď království tvél“ S Bohem Otcem v jed
notě Ducha svatého žije a kraluje Kristus na věky
věkův. To nám připomíná svátež ježíše [(rista Krále
v poslední neděli říjnovou. — Mnozí lidé žiji, jako
by řikali: „Nechceme, aby tento kraloval nad námi.“
(Luk. 19, 14.) Laický neboli světský apoštolát pracuje
pro království Kristovo příkladem, modlitbou, slovem,
tiskem,almužnou.Kterak mohu pracovati já?



19. VĚŘÍMLV DUCHA SVATÉHO.

47. [(do ie Ducti svatý ?
Duch svatý ie třetí božská osoba.

le tedy věčný, všudypřítomný, vševědoucí, vše
mohoucí, neívy'še svaty'. Posvětíl anděly a první lidi.
Po hříchu prvotním povzbudil prarodiče, aby hříchu
litovali, a sílil je, aby baiícně sloužili Bohu. Posvě
coval všechny, hdož ve slíbeného Vyhupitele věřili.
Těšil duše svatých v předpehlí. Osvěcoval proroky.
Uchráníl Pannu Marii hříchu dědičného. Způsobil
vtělení Syna Božího. Zievil se viditelně při pohřtění
Páně, poznovu pah, když ho Iežíš Kristus podle své
přípovědi seslal.

48. Ve'ÉŘtez—ýden seslal Ježíš Kristus Ductřa svaté'óo ?
ležíš Kristus seslal Ducha svatého v neděli, desátý
den po svémnanebevstoupení.

49. Co zvláště způsobil Ducti svatý v apoštolectí ?
Duch svatý způsobil v apoštolech zvláště;.to': že
ie osvítil, posilnil a posvětil.

Dárce darů přemnohých. Kromě toho dostali
apoštolé od Ducha svatého též moc, mluvíti cizími
iažyby, honati zázraky a neomylně hlásati evange
líum. Seslání Ducha svatého nám připomíná Boží óod
svatodušní. — Nás Ducti svatý osvěcuie, post/ňuje a
posvěcu/e. Přííd, Duchu svatý, naplň srdce v tebe
věřících a zapal v nich oheň lásky své!

Neisvětěíši : věřících. Panna Maria sloužila
božshému Synu svému pečlivě po celou dobu shry
tého života jeho. Přimlouvala se u něho na svatbě
v Kaně Galilejské. Cestou hřížovou iei provázela na
Kalvarií. Tam stála pod křížem a trpěla s ním, až
dobonal. Trvala na modlitbách s učedniby před se
sláním Ducha svatého. Poslední léta prožila pod ochra
nou sv. lana, Miláčlza Páně. Po smrti vzal ii Pán
ležíš do nebe a tam ii povy'šil nad anděly a svaté.
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To slavíme ve svátek Nanebevzetí Panny Marie 15.
srpna. — Oslavení ležíše Krista a Panny Marie si
připomínáme v růženci slavném. (Viz čl. 70.)

ZDRÁVAS, KRÁLOVNO, MATKO MlLOSRDENSTVÍt ŽIVOTE,
SLADKOSTIA NADĚIE NAŠE, Bui) zppAvm K TOBĚ vo
LÁME VYHNANÍ stovÉ BVY. K TOBĚ VZDYCHÁME,LKA
lice A PLAČÍCE \? TOMTO SLZAVÉMÚDOLÍ.1pporož, o
ponovmce NAŠE, OBRA'Í' K NÁM své MILOSRDNÉOČI,
A ležiše, POŽBHNANÝ PLOD ŽIVOTA SVÉHO, NÁM po
TOMTO PUTOVÁNÍ UKAŽ — o MILOSTIVÁ,o pŘivÉnvA,
o DŘESLADKÁ PANNO MARIA!

20. ZALOŽENÍ A POČÁTKY CÍRKVE.

Církev za dob apoštolských. Po sesláníDucha
svatého začali apoštolé působit místo Pána ležiše.
Kázali svaté pravdy a křtili ty, hdož uvěřili.Pohřtěné
biřmovali. Sloužili mši svatou a podávali sv. přijímáni.
Ve svaté zpovědi odpouštěli hříchy. Nemocným udí
leli poslední pomazání. Snoubence oddávali. Své
učedníky světilí na iáhnv a na kněze, něhteré pak
?. kněží na biskupy. Věřícím nařizovalí, čeho třeba
tz spasení.

Tah působili apoštolé zprvu v lerusalemě, po
zději v celé Palestině a konečně mezi pohany. Všícňnl
pokřtění .: apoštoly dotžromaa'y pod wrc/iní správou
sv. Petra apoštola se jmenovali obec věřícícó anebo
„círŘeV'Ž— Tab to chtěl"a zařídil před svým odcho
dem ze světa Iežiš Kristus; on založil círhev.

50. Kterak založil Ježíš Kristus církev?
ležíš Kristus založil cirhev takto: 1. odevzdal
apoštolům moc hlásati svaté pravdy, posvěco
vati věřící a vésti ie b bohumílému životu; ——
2. ustanovil místo sebe apoštola Petra za vidí
telnou hlavu cirhve; — 5. slíbil apoštolům, že
zůstane s nimi do shonání světa.

Apoštolé místo Krista Pana. Svou trojí moc
odevzdal Kristus apoštolům slovy: „Dána iest mi
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vešherá moc na nebi i na zemi. Proto jděte a učte
všechny národy. A hřtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého. A učte je zachovávati všechno, co
jsem přikázal vám. A ejhle, já jsem s vámi po
všechny dny až do shonáni světa.“ (Mat.98, 18-20)

51. Kterými slovy ustanovil Ježíš Kristus apoštola
Petra za ólavu ciréve?

ležíš Kristus ustanovil apoštola Petra za hlavu
cirkve těmito slovy: 1. „Ty jsi Petr (to je skála),
a na té shále vzdělám cirhev svou, a brány pe
helné ji nepřemohou. — 2. Tobě dám klíče hrá
lovství nebeského: cokoli svážeš na zemi, bude
svázáno i na nebi; a cokoli rozvážeš na zemi,
bude rozvázáno i na nebi.“ (Mat. 16, 18. 19.) —
3. „Pas beránhy mě... Pas ovce měl“ (lan 21, 15.17.)

„Království nebeshě“ :cirhev Páně.„KlíčeKrálov
ství nebeskétřo“:nejvyšší moc nade všemičleny cirhve
uvěcech spasení.„Brány pekelné': pekelné sily, totiž
zli duchové se svymi spojenci lidslzy'mi.„Do sŘonání
světa“ zůstane Kristus s apoštoly: trojí moc apošto
lům daná a nejvyšší úřad apoštolu Petrovi svěřeny'
bude trvat i v nástupcích apoštolů. S nimi a s celou
církví zůstane i Duch“ svatý na věŘy. (Ian 14, 16.)

21. NÁSTUPCOVÉ APOŠTOLÚ.

Nevíditelnou filavou církve xústal a bude do sko
nání světa Ježíš Kristus, její zakladatel a božský Vele
pastýř. ]eho viditelny'm zástupcem neboli náměstbem
na zemi stal se z ustanovení Páně apoštol Petr. Sídlil
zprvu v lerusalerně, později v Antiochii a konečně
v Římě. Tarn jaho bishup římslzy' zemřel a byl po
chován. Ostatní apoštolé shonali na různých místech,
kde naposledy působili.

52. Kdo jest od smrti apoštola Petra ólavou církve?
Od smrti apoštola Petra je hlavou církve římshy'
papež.
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525. Kdo jsou kromě papeže řádnými nástupci
apoštolů?

Kromě papeže jsou řádnými nástupci apoštolů
biskupové apoštolský svěcení a s papežem sjednocem.

Papež a biskupové sIuií doňromady „církev učící''.
V úřadě pomáhají biskupům hlavně kněží svátostné
vysvěcení a řádně zplnomocnění. Všichni svěcení ná
leží ke stavu duchovnímu (klerus). Ostatní věřící sluji
dohromady stav světský nebo „církev slyšící“.

Farnost. 0 našespasení pečujeduchovní správce
biskupem ustanovený; říká se mu farář. My jsme
jeho farníci, patříme k farní osadě neboli farností.
Faráři pomáhá v duchovní správě kaplan, a kde je
více škol, katecňeta. lménem biskupovým dozírá na
několik farností děkan (Vikáf).

Diecése skládá se z určitého počtu děkanských
obvodů (vikariátů). Vrchním pastýřem duchovním je
v diecési biskup, ustanovený papežem. Mimo správu
diecése přísluší mu zvlášť udělovatí svaté biřmování
a svěcení kněžstva, světití kostely a oleie pro svaté
obřady. Pro své věřící posílá „pastýřské listyi'. Po
radním jeho sborem je konsistor'. Přední biskup v zemi
sluje arcibiskup.

Církev. Všechny diecése na celé zemi řídí a spra
vuje jako nejvyšší pastýř duchovní římský papež
(papa = otec). Sluje tak, protože jak o'tec pečuje
o spasení veliké rodiny katolických křesťanů. Proto
máme k němu lnouti s (1 tou, láskou a poslušnosti
jako děti k otci svému. Říká se mu „Svatý otec",
protože je zástupcem Krista Pána. Čestným odzna
kem papežovým je tiara neboli trojkoruna a klíče
ve znaku; papežský prapor je barvy zlatostříbrné.

„Tang, kde strmi cirkve týmě.“ Papežskýmsídlem v ímě je palác Vatikán. Papežský úřad sluje
Svatá stolice, papežský vyslanec nuncius. sem svo
lává papež všechny biskupy k důležité poradě na
církevní sněm. Pravidelně je poradním sborem pape
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žovym 70 kardinálů. Po smrti papežově mají kardiná
lové právo zvoliti papeže nového. Na potřeby nejvyšší
správy církevní přispívají věřícísvatopetrským óalír'em.
-—lak se jmenuje nynější papež? Kolikátý
je to nástupce apoštola Petra?

,ABYS ADOŠTOLSKÉHOPASTÝŘE Nelvvššíno
A VŠECHNY ŘÁDY DUCHOVNÍ
ve SVATÉM NÁBOŽENSTVÍ ZACHOVATl RÁČIL,
TĚ PROSÍMB,uswš NÁSI“

92. CÍRKEV PÁNĚ — OBECNÁ NEBOLI
'KATOLICKÁ.

Božsky' Velepasty'ř „chce, aby všichni lidé (bez
rozdílu věku a stavu) byli spasení a přišli k poznání
pravdy“. (1.Tím.2, 4.) Proto založil církev a řekl: „Kdo
uvěří a pokřtěn bude, bude spasen; kdo však neuvěří,
bude zavržen.“ (Marek 16, 16.)le tedy církev Páně pro
všecóny lidi povinná. — Apoštoly a jejich nástupce
rozeslal KristusPán do celého světa ke všem národům.
A ejhle, nesčíslny'zástup ze všech národů a pokolení
a jazyků je v nebi před trůnem Beránkovy'm. (Zjev.
7, 9.) Přívedla je tam církev, protože je světová, vše
národní, pro všecfžny národy vňodná. — Stojí pevně
jako na skále. „Brány pekelné jí nepřemohou.“ (Mat.
16, 18.) Tak zůstane pod ochranou Páně po Všechny
časy nerozbomá „do skonání světa“. (Mat. 28, 20.)

54. Proč říŘóme církvi Páně „obecná“ neboli „Řa—
toliclžá“?

Církvi Páně říkáme „obecná“ neboli „katolická“,
protože ji Kristus založil pro všechny lidi, ná
rody a časy až do skonání světa.

Do církve katolic é se nečítaii: 1.Nepokřfění
(pohané, mohamedáni, ídé). — 2. Pokřtění iínověrci
a ti, kdož od církve katolické odpadli nebo z ní byli
vyloučeni. — 3.1(řeslanérozkolní; ti neuznávají pa
peže za svou nejvyšší hlavu duchovní; k nim patří
zvláště pravoslavní.
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55. [(do náleží do církve Řatoltcké ?
Do církve katolické náleží všichni pravověrní
křesťané,kteří uznávají římského papeže za svou
hlavu duchovní.

Katolící různy'ch obřadů. Katoličtí křesťanéko
nají služby Boží většinou římským obřadem v jazyku
latinském; ti slují římští Řatolíci. — líní katoličtí kře
sťané užívají obřadu řeckého a slují katolíci řečtí.

56. Proč r'ížáme církvi obecné „ťímsfokatolícká“ ?
Církvi obecné říkáme „římskokatolická“,protože
její hlavou je římský papež.

„jděte do celého světa“ (Marek 16, 15.),poručil
Pán „ležišapoštolům. Srdečně mu záleží na tom, aby
se království jeho šířilo.Proto odcházejí horliví učed
níci Páně z vlasti na misie do krajin jinověrců a za
moře mezi pohany (misie zámořské). Hodní věřícípod
porují ty snahy almužnou a modlitbou. I děti mohou
a měly by k tomu pomáhati v Díle svatěňo dětství
Páně a v Díle šíření víry. Kterak pomohu já?

25. CÍRKEV DÁNĚ TOLIKO lEDNA.

Kristus Pán mluvival vždy o jediné toliko církvi.
„Vzdělám církev svou“, řekl Petrovi. (Mat. 16, 18.)
Připravoval jedno „království Boží“ na zemi.Určíl
a stanovil: „Bude jeden ovčín a jeden pastýř.“(lan
10, to.) Proto věřiliapoštolé; „jeden Pán, jedna Víra,
leden křest“ (Etes. 4, 5.) a tudíž lEDNA CÍRKEV.

57. Proč je pravá jenom jedna církev?
Pravá jest jenom jedna církev, protože ležíš Kri
stus jenom jednu církev založil.

Církev Páně musí býti apoštolská, protože
svou církev svěřilKristusapoštolům. Apoštolé hlá
sali učení Páně; apoštolé udělovali svátostiPáně;
apoštolé vedli místo Pána duchovní správu vě
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řících; ien apoštolům slíbil Kristus,že s nimi bude
do skonání světa. Pravá ie tedy jenom ta církev,
která má apoštolské učení, svátosti a představené.

58. Po čemje nejsnáze poznali pravou církev Páně ?
Pravou církev Páně ie neísnáze poznati po tom,
že ie apoštolská. '

Pro svou církev vyvolil, vysvětil a ustanovil
Kristus apoštoly. Apoštolé vysvětilí za své nástupce
biskupy. Nástupcové těch biskupů vysvětili dnešní
biskupy cirkve katolické: každý z nich je tedy apo
štolsky vysvěcen,nadto pak od papeže, nástupce apo
štola Petra, potvrzen a trvá s nim ve spojení. ímský
papež a bísžupové takto vysvěcení a s papežem sjed—
nocení jsou tedy řádnými nástupci sv. apoštolů.

59. která jen círŘev jest apoštolsžá ?
len církev římskokatolická iest apoštolská, pro
tože ien ieií představení (papež a biskupové isou
řádny'mi nástupci apoštolů.

Ostatní náboženské společnosti pokřtěnych
povstaly teprve po době apoštolské odpadem anebo
rozkolem od církve katolické. le jich mnoho a říkaii
sobě také „církev“. žádná : nícn' nemá však r'ád—
nýcó nástupců apoštolsfýcó za představené Neivíce
jim všem chybi nástupce apoštola Petra, řimsky'papež.
,gýq je tam, Řde je Petr.“ (Sv. Ambrož 31:397)

„Aby všichni iedno byli“, modlil se Pán ležíš
při poslední večeři. (lan 17, žl.) Od starodávna sna
žili se papežové přivésti všechny rozkolné a zblou
dilé křesťany k íednotě svate' víry v pravé církvi.
(Uníe=iednota.) O siednoceni národů slovansky'ch
pracuie zvláště Apostolát sv. Cyrila a Metoděje se
sídlem na Velehradě (Welehrad). Tam se konají na
ten účel světové sjezdy unionistické.

„ABYSvšganYfzsLouplLÉ
K IBDNOTB SVATÉ VIRY NAZPĚT POVOLAL
TĚ PROSÍMB,uswš NÁSI“
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24. CÍRKEV PÁNĚ — SVATÁ.

Kristus, Bůh-člověk neisvětčíší, založil církev,
aby vedla lidi k věčnému spasení. To koná církev
tím, že hlásá světu svaté pravdy, posvěcuíe věřící
modlitbou, službami Božími a zvláště svátostmi, a
vede ie k plnění svatého zákona Božího. Tak každý
člen cirkve může a má by'ti svaty. „ Věřímve svatou
církev obecnou"

60. Proč říkáme církvi Řatolické „svatá“ ?
Církvi katolické říkáme „svatá“, protože má
svatého zakladatele, účinně prostředky k sva
tému životu a mnoho světců zázraky osvěd
čeny'ch.

„Buďte svatil“ (3. Moiž. 11, 44.) Z vůle Páně
učí a vede nás církev, „abychom, odřeknouce se
bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě,spravedlivě
a pobožně živi byli na tomto světě.“ (Tit. 2, 12) Tak
žili první křesťané.Proto se původně jmenovali „svati“.
(Kol. 1, Q.) heikrásněiším květem v xaňradě církve
svaté byla již feódy dobročinná láska. „Hledte, jak
se miluíí“, řikali o křestanech pohané. Takové chce
miti Kristus Pán své učedníky všecky.

61. Čím se tílavně ]evt' svatost učednížú Páně?
Svatost učedníků Páně se ievi hlavně milosrdnou
láskou. „Synáěkové, přikázání vám nové dávám,
abyste se milovali vespolek, iako isem iá miloval
vás. Z toho pozná svět, že jste moii učedníci,
budete-li míti lásku iedni ke druhym.“ (lan13,34.35.)

„Koukol mezi pšenici“ (Mat. 13,25.) ukázal se
hned mezi dvanácti apoštoly a v prvotní církvi ieru
salemské. (Sk. ap. 5, Q.) Podobně byli a jsou v církvi
členové nen'odní, protože nežijí podle toho, čemu
církev uči, co k posvěcení života nabízí a co přika
zuje. Daleko více však než koukole hříchu bylo a je
v církvi vzácné úrody pšeničné. Čím je kdo vzdě
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laněíši, tim důkladněií zná světlé stránky církevních
dějin a církevního života. A čím hodněiši katolík,
tím pravdivěii se modlí: „Věřímve svatou církev
obecnou.“

25. KATOLICKÁ CÍRKEV 15 NEOMYLNÁ.

Kristus, „světlo světa“ (Ian 8, te.) zvěstoval
evangelium, aby nám ukázal cestu do nebe. Ten svůj
úřad učitelsky' odevzdal apoštolům a íeiích nástup
cům. Také íim slíbil: „Budu prositi Otce, a (místo
mne) dá vám jiného Těšitele, Ducha pravdy, aby
s vámi zůstával na věky.“ (lan 14, 16. 17.)Apoštolu
Petrovi pak připověděl: „Prosil jsem za tebe, aby
neoslábla víra tvoie, a ty obracei a utvrzui bratry
svél“ (Luk. 22, 32) Tak Kristus slíbil a zajistil své
církví dar neomylnosti.

62. V čem záleží dar neomylnosti ?
Dar neomylnosti záleží v tom, že církev nemůže
se mýliti v učení o víře a mravech.

63. [(omu V círžví přísluší dar neomylnosti?
Dar neomylnosti přísluší v církvi papeži, když
bud'to sám anebo spolu s biskupy ohlašuie pro
celou církev rozhodnutí o víře a mravech.

Dobře rozeznáveil Římsky' papež není neo
mylny' ve svém vědění světském, ani když o některé
pravdě svaté se vyslovuje soukromě. Ie neomylny'
jenom tehda, když slavnostně, totiž pro celou církev
závazně jednou pro Vždy rozóoduie, co máme Věřit!
nebo konali. V tu chvíli ho chrání Duch svatý od
omylu. -—Taktéž neomylně rozhoduje o víře a mra
vech obecný sněm círŘevní, papežem potvrzený.

„Cirkev, sloup a základ pravdy.“ (1. Tím. 3,
15.) Tak se věřilo v církvi od starodávna. „Řím pro—
mluvil, spor ukončil.“ (Sv. Augustin »? 430) Na cir
kevním sněmu Vatikánském r. 1870 byla neomyl
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nost papežova prohlášena výslovně za článek vírý.

— Bohu díkýl „Vim, komu jsem uvěřil.“ (2. Tím.l, 12.

26. KATOLICKÁ CÍRKEV — SAMOSPASITELNÁ.

„lá isem cesta a pravda a život; nikdo nepři—
cóázi k Otci, leč jen skrze mne." (lan 14, 6.) Abý
všichni mohli do nebe, odevzdal Kristus svou du
chovní moc apoštolům a ieíich nástupcům. len církvi
katolické nařídil tedý, abý hlásala lidem Boží pravdu,
pomáhala věřícím k svatému životu a vedla ie po
cestě k nebi. Církev katolická ie samospasitelná.

64. Proč církev katolicka' sluie „samospasitelná“ ?
Církev katolická sluie „samospasítelná“, protože
íen ona sama dostala od Krista ležíše plnou moc,
abý vedla lidi k věčnému spasení.

Slovo „samospasítelná“ neznamená tedý: ii
stotně bude každý spasen, kdo náleží do církve kato
lické; ani neznamená: každý bude na věký ztracen,
kdo žíie mimo církev katolickou; nýbrž znamená:
nemůže býti spasen, kdo vlastni těžkou vinou do církve
katolické nenáleží. Tak je třeba rozuměti větám: „Ne
může Boha míti za Otce, kdo bý neměl církev za
matku.“ (Sv. Cýprián, biskup mučedník * 258) „Kdo
se odlučuie od církve, odlučuíe se od Krista.“ (4. sněm
Lateranský r. 1215)

65. Kdo může býti spasen mimo církev katolickou ?
Mimo církev katolickou může býti spasen, kdo
žíie mimo ni bez vlastní viný, hledá však upřímně
pravdu a plní svědomitě vůlí Boží, iak ii poznává.

Tak může býti spasen pokřtěný iinověrec, ano
i člověk nepokřtěný. Hřích dědičný může tomuto
býti odpuštěn křtem žádostí. Těžký hřích osobní může
tomuto i onomu býti odpuštěn dokonalou lítostí.
Ostatně však chybí jim všem mnoho prostředků, abý
došli spasení snáze a iistěií. Mimo správné a úplné
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učení chýbivá zejména mše svatá, svátost oltářní,
hněžshé rozhřešení a poslední pomazání.

Svatá cirhev — máti naše. Vroucněiinež hodná
matha své děti - miluje nás Kristus Pán. ]eví nám to
zvláště shrze duchovní správce svoji círbve. Oni nás
ve jménu Páně živi slovem Božím a chlebem anděl
sbým, vychovávají nás v bázni Boží a pečují o naše
spasení i po smrti. Proto říháme cirhvi „máti naše“.
A od znovuzrození hřestniho jsme dětmi jejími. S ra
dosti opahovala sv. Terezie na smrtelném loži něho
lihrát: „lsem dcerou círhve batolichél“

BOHU DÍKY, že NÁLEŽÍM DO“CÍRKVE SVATÉj
ZÚSTANU DO SMRTI KATOLÍKEM,
A TO VÉŘÍCÍM A POSLUŠNÝMJ
PETROVĚ SKÁLE VĚRNĚ A STÁLE!

27. VĚŘÍM v oncowmi SVATÝCH.

Svatý je, lado je v nebi nebo v očistci, anebo kdo
je v posvěcující milosti na zemi. Ale i každý jiný člen
cirhve batoliché sluje „svatý“, protože je svatým hřtem
posvěcen a h svatosti povolán. Všicónt'svatí patří
(* sobě jako členové jedné rodiny, jedné společnost:;
jedné obce. Tomu se říká „obcování svatých“.

66. Kdo náleží ( obcování svalýcň?
K obcování svatých náleži pravověřící na zemi,
duše v očistci a svatí v nebi.

Isme „spoluobčané svatých“. (Etes.2,19.)Zásluhý
dobrých shutbů. které honají členové cirbve, jsou
jahobý společným majetkem, z něhož má částečný
užiteb a podíl každý člen. Pro deset spravedlivých
býl Hospodin ochoten prominouti trest hříšným obý
vatelům Sodomv. (1. Mojž. 18, 32) Pro zásluhy Vý
volených ubrátí Bůh souženi před koncem světa. (Mat.
24, 99) Dobré shutbý hodných věřících a zásluhy
světců v nebi mohou nehodným zadržeti trestající
ruhu Boží a zjednati lechomu z nich milost polepšení.
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67. V čem záleží obcování věřicícó na zemi ?
Obcováni věřícíchna zemi záleží v tom, že všichni
isme účastni užithů mše svaté, modlitby a iiných
dobrých shuthů veškeré cirkve.

Učast neboli podíl ie tím větší, bdýž modlitbu,
dobrý skutekanebo mšisvatou výslovně za něhoho
obětuíeme. „Modlete se za sebe vespolek, nebot mnoho
může usilovné modlitba spravedlivého“ (lab. 5, 16)

S dušemi v očislci záleží naše obcování v tom, že
duším v očistci pomáóáme, ony pak za nás a Boba
prosí. — Svatí v nebi o nás vědí, protože stále patří
na Boha vševědoucího; v něm vidi jabo v zrcadle,
co iim Bůh sděliti chce. - Nas'e obcování se svatými
v nebi záleží v iam, že svaté o přímluvu vzýváme, oni
pat za nás a Bona prosí neboli oroduií.

28. úCTA SVATÝCH.

K svatým v nebi náleží: vyvolení, htere Bůh za
živa nebo po smrti oslavil zázrabý a hteré círhev
zapsala do seznamu blahoslavených anebo svatých,
abýchom ie uctívali; - svatí andělé a Královna andělů
i všech svatých, Panna Maria; - duše dětí, které umřelý
v křestní nevinnosti; - duše dospělých, hteří zesnulí
v posvěcuiicí milosti a za své hříchý dosti učinili
poháním na zemi a utrpením v očistci. - Boňu se fla—
níme a k němu se modlíme, svaté ctíme a vzýváme.

68. Proč máme ciiii svaié v nebi?
Svaté v nebi máme ctíti, protože isou to přátelé
Boží, Bohem samým oslavení.

Svatí v nebi - vzorý naše. Pamáine dní sva
iýcň jsou označeny v círhevním kalendáři. Společ
ným sváthem světců známýCh i neznámých je den
1. listopadu. Neislavněiší z nich isou zahrnutí v liianii
ke všem svatým. — le velmi prospěšno čísti životo—
pisy svaiýciž,abychom se přihladem ieiich povzbudilí
lz dobrému.__Znášživotopis sv. patrona
svého ? — Cim vroucněii svaté ctíme a následuíeme,

4
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tím účinněji za nás oroduji. Časem dějí se na při
mluvu jejich i zázraky.

Svatí v nebi - přátelé naší. Svatí milovali své
bližní za živo na zemi. Proto se přimlouval u Boha:
lob za své přátele (lob 42,s.), Abraham za obývatele
Sodomý, Mojžíš za lid izraelský (2.Mojž.32,31.),Panna
Maria za snoubence v Kaně Galilejské. — Ještě více
milují nás nyní v nebi. „Tento jest milovník bratří,
který se mnoho modlí za národ a za všecko město
svaté: leremiáš, prorok Boží.“ (9. Mach. 15, 14.) —
Zejména pamatují na nás oni svatí, kteří jsou nám
blízcí jako andělé strážní, jako apoštolé naší vlasti,
jako krajané, jako patronové (kostelní, křestní,biřmo
vací) a jako příbuzní.Některésvaté vzýváme jako po
mocníký ve zvláštních potřebách. Které na přík lad ?

69. Proč máme nad ostatní svaté ctítí Pannu Marii?
Nad ostatni svaté máme ctítí Pannu Marii, pro
tože jest matkou Boží, ze svatých nejsvětější a
svou přimluvou nejmocnější.

Královna všech svatých. Iežto svou přímluvou
u Boha nejvíce zmůže, říkáme Panně Marii „panna
mocná“, - „matka dobré radý“, - „uzdravení nemoc
ných ,-„potěšen1zarmoucených ,-„ůtočiště hříšniků“,
„bránanebeská'Í-Které jsou svátký mariánské?
Který den v týdni je zvláště zasvěcen úctě
Panny Marie? Které dva měsíce? Víš o Mariánské družině?

Svaté obrazy: kříž, sochy a malbý. Úcta jim
prokazovaná se vztaóuie na příslušné osoby v nebi.
Zvláště zasluhují naší úctý obrazy a sochy posvě
cené. jsou to většinou cenné památký dějinné aneb
umělecké. Některé obrazý oslavil Bůh zázraky a vy
slýšením modlitby: uctívají se na poutních mistech.
Pěkné svaté obrazý a kříž jsou nejlepší ozdobou
Řatolickéfžo par'íbylžu.

Svaté ostatky jsou tělesné pozůstatky světců
Božích a různé památký po nich anebo po Kristu.
Na příklad dřevo a hřebý z kříže Páně. Mnohé ze sva
tých ostatků oslavil Bůh zázraky. Kdýž do hrobu



POD OCHRANU Tvou se UTÍKÁMB,
SVATA BOŽÍ RODIČKOI
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prorolza Elizea položili jiného mrtvého, ten ožil, sotva
se mrtvé tělo dothlo hostí Elizeovych. (4. Král. 13,
91) V Efesu činil Bůh divy neobyčeiné shrze ruce
Pavlovy, a mnozí nemocní ozdravělí, hdyž jim byly
přiloženy části oděvu sv. apoštola. (Sh. ap. 19, 11.
12) — Proto isou nám sv. ostathy ctihodny. jsou
Řde sv. ostatéy u nás ? Kde jsou firoby našicó světců
národnícb'?

SVATÁ MARIA, MATKO BOŽÍ, PROS ZA NÁS HŘÍŠNÉI
SVATÍ CYRILB A METODĚII, opopuma ZA NÁS!
TY lSI DĚDIC ČESKÉ ZEMĚ, pozpomeň se NA své PLÉMĚI
SVATÝ DATRONE Můl, ZA MNE TY ORODUII

99. musm UMŘÍTI.

V ráií nebylo smrtí. Prvotním hříchem všah Adam
a Eva pozbyli nesmrtelnosti tělesné neíen samí, nýbrž
i my všichni, potomci jejich. „Prach isi a v prach se
vrátíš/' (1. Moíž. :5,19.) Tah musil umřítí první člověk,
a po něm „na všechny lidi přešla smrt, protože
všichni isme v Adamovi zhřešíli“. (Řím. 5, 12) Smrt
iest odloučení duše od tělo.

70. Co praví! Pán Ježíš o óod/nč smrti ?
O hodině smrti pravil Pán ležíš: „Budte připraveni,
nebo! Syn člověha příide v hodinu, kdy se nena
dátc.“ (Luh. 12, 40.)

Na smrt ie připraven, hdo žije v posvěcuiící mi—
losti.„Od náhlé a nenadálé smrtivysvobod nás, Pane !“
Proč se tah modlíme? Leč ani náhlá smrt není
věčným zlem pro toho, bdo je aspoň bez hříchu
těžkého. — Vzácny'm ie dobrodiním, může-lí bdo
zemřiti svátostné zaopatřen. K zaopatření náleži sv.
zpověď, sv. přiiímáni,poslední pomazání a papežské
požehnání. Tab se umírá doslovně „s Pánem Boňem“.
— „Spořádei dům svůí, nebot umřešf' (4. Král. 20, l.)
Opatrný spořádá zavčas í pozemské záležitostí své
pro případ smrti. Poslední vůle neboli závěť se po
řizuie ústně anebo písemně.
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V poslední hodinu při rozžaté hromnici: Bože,
bud mílostív mně hříšnému! — Iežíší, v tebe věřím.
ležíší, v tebe doufám. ležíší, tebe nade všecko milují. —
Pane ]ežíši, příjmí ducha mého! — Iežíši, María, ]osete,
vám darují srdce své i duší svou. Stůjte při mně v po
sledním bojí. S vámi at odejde v pokoji duše má!

71. Kam odcňáxí duše lined po smrti ?
Hned po smrti odchází duše před Boží soud.

„Uloženo jest lidem jednou zemřítí,a potom bude
soud.“ (Žid. 9, 97.) Posmrtný soud Boží sluje tajny
nebo soukromy. Po soudu soukromém přicn'áaí duše
buď do očistce, nebo do nebe, anebo do pekla.

„Blahoslavení, kteří umírají v Pánu, nebot
skutky jejich jdou za nimi.“ (Zjev. 14, 13.) „Kéž bych
umřel smrtí spravedlivy'chl“ (4.Mojž. 23, 10.) Zii ta k,
jako bys měl denně umřít, a žítí budeš
blaze na věky.“ Pamatuj denně:

UMŘÍTI musím, ALB NEVÍM KDY.
víM všAK, že BYCH NA VĚKY BYL NEŠTASTEN,
KDYBYCH UMŘBL ve HŘÍCHU TĚŽKÉM.
SVATÁ MARIA, MATKO BOŽÍ,
PROS ZA MNE HŘÍŠNÉHO
NYNÍ | v HODINU SMRTI MÉ. AMBN.

30. TĚLU DO HROBU pkiswši.

Zesnulému se zvoní umíráčkem. Nač? — Mrtvé
tělo bylo stánkem nesmrtelné duše, posvěceno svá
tostmí a určeno k slavnému vzkříšení. Proto zaslu
huje naší úcty. Tělo svátečně oděné položí se do
rakve. Kterak? — U rakve hořísvíce, jako by po
bízela k modlitbě: „A světlo věčné at mu svítíl“

Pohřeb církevní se koná se sv. obřady. Kněz
kropí zesnulého svěcenou vodou ,- říká při tom:
„Rosou nebeskou kéž občerství duší tvou Bůh Otec,
Syn a Duch svaty'l“ Rosou nebeskou je Boží smilování.
— lménem zesnulého zpívá se Řaiící žalm: „Smíluj
se nade mnou, Božel“ — Hořící svíce neseme při
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pohřbu na znamení, že přejeme zesnulému světlo
věčné blaženosti. — ]ako vonný dým : kadidla má
ze srdce stoupati k nebi naše přímluvná modlitba. —
Nejvzácnější obřad pohřební je zádušní mše svatá.
jmenuje se „Rekviem“, protože tím slovem začíná:
„Odpočinutí věčné dejž jim, Panel“ — Zbožně zú—
častníti se poóřbu ie skutek milosrdný vůči pozůstalým
a Vůči zesnulému.

Hrob. Mrtvé tělo katolického křesťana se po
hřbívá do země. Tam se rozkládá v prach způsobem
ne násilným a ne viditelným, nýbrž přirozeně a skrýtě.
Takový rozklad nejlépe Výhovuje lidskému citu ži
vých. Tak býlí pochováni Kristus, Panna Maria i první
křesťané. Při tom zůstala církev dodnes a zakazuje
přísně svým členům dáti se po smrti spálil, poněvadž
je to způsob pohanský. Neuposlechnoutí toho zákazu
bý znamenalo, chtit umřítí ve hříchu. Takovým se
odpirá po smrti církevní doprovod.

Hřbitov, „svaté pole“. Za prvních dob křesťan
ských se pochovávalo tam, kde se věřící scházeli na
službý Boží. Později se pohřbívalo kolem kostela. Vě
řící toužili být i po smrti co nejblíže oltáři. A živí chtěli
své zesnulé stále míti na očích, aby na ně při službách
Božích pamatovali. — Právo na poňřbem' Vposvěcené
části ňřbitova přísluší jen tomu, kdo zemře jako řádný
katolík. — Ka ž d ý hřbitov je místo úctýhodné, zejmé
na, je-lí posvěcen i církevně. Býl by to hřích, rušíti tam
povinný klid, anebo svévolně hrobý poškozovat.

51. OČISTEC.

'" lest očistec. To znali ze zjevení Božího již věřící
Starého zákona. Proto se za mrtvé modlili a přinášeli
za ně obětí. „Svaté a spasitelně jest modlíti .seza mrtvej
aby óřícňú byli zproštěn“ (2. Mach. 12,46.) V Novém
zákoně věřila církev svatá v očistec od počátku;
přoto se modlívala za zesnulé. Sv. Monika (.;. 387)
prosila před smrtí: „Pochovejte tělo mé kde chcete,
jen za to vás prosím, abýste na mne pamatovali při
oltáři Páně.“
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72. !(do přijde“do očistce?
Do očistce přiíde, kdo zemře v Boží milosti a má
íeště trpěti za hříchy.

l po odpuštěném hříchu zbývají pravidelně časně
tresty Boží. Tý dlužno vytrpěti, nebo je nahradili
dobrými skutký „za pokání“. Pohání za žíva nedo
končené trpí duše v očistci. ,Ukrutný ie plamen pálí,
že se hříchů nedokálý.“

73. Co trápí duše v očistci?.
Duše v očistci trápí veliké teskno po Pánu Bohu
a rozličné trestý časné.

Isou to tresty velmi bolestné, větší nebo menší,
delší nebo kratší, podle zasloužení. Duše v očistci isou
ubohé a zasluhují účinné láský naší; proto jim něžně
říkáme „dušičky“. Z očistce dostávají se do nebe.
Posledni vyjdou : očistce v soudný den.

74. Čím pomáňáme duším v očistci?
Dušim v očistci pomáháme modlitbou a iinýmí
dobrými skutký, zvláště pak oběti mše svaté.

„Smíluíte se nade mnou aspoň vý, přátelé moii,
nebot ruka Páně dotkla se mne!“ (lob 19,91.) Hodný
věřící pamatuje s účinnou láskou na všechny, „kteří
nás předešli se znamením víry“, jmenovitě na ty,
kteří umřeli íemu: vše/ico si za dušičky odepře,pro
káže na ieiicň úmysl milosrdenství živým, každodenně
se za zesnulé mod/ívá, věnuje dušičkám odpustky,
obětuje za ně sv. přijímání a zvláště mšisvatou.“ „Kdý
koli se slouží obět mešní, spěchaíí andělé otevřít žalář
očistcovýf' (Sv. lan Zlatoústý >X<401)

Na dušičky vzpomíneime! Zvláště večer, v pa
mátný den úmrtí nebo jmenin zesnulého, na hřbitově
a po každé v kostele. Výroční Památka dušiček se
koná po svátku Všech svatých. Večer předtím se
rozžíhaií světla na hrobech; v srdci má světlo svítit
každodenně;co to znamená?

,onpočmurí věčné DEIŽllM,PANE,
A„stTLo VĚČNÉ AT llM SVlTll'
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32. O PEKLEJ

lest pehlo. První se tam dostali pyšní andělé —zlí
duchové. Kdo je tam z lidí? „Každý strom, který ne
nese ovoce dobrého, bude vytat a hozen do ohně.“
(Mat. 7, 19.) Do ohně se hází „suchá ratolest“. (lan 15,
6.) Kdo se podobá suché ratolesti? Ven do tmy býl
uvržen pozvaný, jenž neměl „roucha svatebniho“. (Mat.
22, 12. 13.) Co je svatebním rouchem duše? —
Vsoudný den se dostanou zavržení do pekla is tělem.

75. [(do přijde do peŘIa ?:
Do pehla přijde, hdo zemře ve smrtelném hříchu.

Pán ]ežiš pravil o pekle: 1. že je tam temno,
pláč a sŘřípění zubů (Mat. 22, 13.); — 2. že zavržení
se mučí v plameni a že čem ieiicň neumírá (Lub. 16,
24. — Marelz 9, 43.); — 3. že při posledním soudu r'eŘne
zavrženým: „Odeiděte ode mne, zlořečení, do oňně
věčnéfiof' (Mat. 25, 41.) — Temnem se rozumí odlou
čení od Boha, „světla věčného“. - Pláčem se rozumí
pozdní, beznadějná lítost. — Červem duše se rozumí
probuzené svědomí.

76. Co trápí zavržene !: peňle?
Zavržené v pekle trápí odloučení od Boha a oheň
věčný.

Pamatuj! „Kdo sestupuje do pekla za živa, ne
dostane se tam po smrti.“ (Sv. Bernard.) lab to?
„Vcházejte těsnou branou, nebot široká brána a pro
stranná cesta vede lz zahynutí, a mnoho je těch, kteří
jdou po ní.“ (Mat. 7, 13.) Bůh mne opatruj od tahové
c_estýl„Hrozně jest upadnoutí do rukou Boha živého.“
(Zid. 10, St.) „At nás nezže věčný plamen, uchovej
nás, lezu Kriste. Amen.“

,OD VĚČNÉ SMRTI
vysvoaob NÁS,DANEI'

55. O NEBI.

lest—nebe.Za odměnu se tam dostali svatí andělé.
S Kristem vstoupily do nebe duše svatých z před
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peklí. Hned po smrti přichází do nebe duše toho, kdo
zemřel neposkvrněný v křestní nevinnosti, anebo kdo
na zemi časné tresty za své hříchybud vytrpěl, anebo
dobrými skutky odčinil. Duše jiných v Pánu zesnulých
přicházejí do nebe přes očistec. V.roudný den se do—
slanou Všicfinisvatí do nebe i s tělem.

77. Kdo přijde do nebe?
Do nebe přijde, kdo zemře v Boží milosti a nemá
co trpěti za“hříchy.

Pán ležiš o nebi: že dobrý a věrný služebník
vejde v radost Pána svého (Mat. 25, 21.); že je tam
jakobý večeře veliká, při které Pán bude sám po
sluhovat (Luk. 12, 37.), a že blaženost nebeská bude
trvati věčně. (lan 16, 22. — Luk. 10, 42) „Radujte se
a plesejte, nebot vaše odplata je hojná v nebesích.“
(Mat. 5, 12.)

Apoštolé o nebi. Sv. jan evangelista: „Ejhle,
stánek Boží s lidmi a on, Bůh, přebývati bude s nimi
a setře všelikou slzu s oči jejich, a smrti už nebude,
ani zármutku, ani bolesti, nebot první věci pominulýf'
(Zjev. 21, 3. 4.) — 517.Pavel: „Oko nikdy neuzřelo,
ani ucho nezaslechlo, ani mýsl lidskou nenapadlo,
co Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ (1. Kor. 2, 9.)
Svatí tam vidí Boha „tváří v tvář“. (1. Kor. 1:5,12.)_—
Proto říkáme, že jim v nebi sviti „světlo věčné“. Cim
kdo byl na živo světě/"ší, tím bude v nebi blaženě/137.
Nebot „kdo hojně rozsévá, hojně také bude sklizeti“.
(2. Kor. 9, 6.)

78. Co blaží svaté V nebi?
Svaté v nebi blaží patřeni na Boha a pokoj věčný.

Pozdvihni se, duše, z prachu, zalet k rajským
končinám! „O, jak se těším, až zaslechnu lahodné
slovo: vejdi v radost Pána svého! To mi zasvitne
krásný, blažený den, jenž nebude miti večera.“ Tak
umíral sv. Augustin r. 430. „Uvidíme se opět“, psal
krátce před smrtí sv. Alois své matce, a skonával
se slovy žalmu (121, 1.): „Zaradoval jsem se, když



45

mi řečeno bylo: Půjdeme do domu Božíhof' (.1.1591.)
Mohu se tak těšiti já?

,ABYS mysu NAŠE K NEBESKÝM ŽÁDOSTEM
pozpvmuoun RÁČIL,TĚ DROSÍME,uswš NÁsr'

54. SOUDNÝ DEN.

Víra í věda nás učí, že všemu lidstvu nastane
kdysi den posledni. Kdy to bude, ví jediny' Bůh.
V ten den bude Iežíš Kristus všechny lidi soudit. Sám
předpověděl, co bude soudnému dni předcházet a
co se v soudny' den s námi stane.

79. Co máme věřili o soudném dni?
0 soudném dní máme věřítí,že ležíš Kristus vzkřísí
všechny mrtvé, přijde viditelně s nebe na zem
a bude nás veřejně soudit.

„Věřím v těla vzkříšení.“ „Přicházíhodina, kdy
všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší hlas Syna Božího,
a půjdou ti, kteří dobře činili, na vzkříšení života,
ti však, kteří zlé páchali, na vzkříšení soudu.“ (lan
5, 28. 29.) Na vzkříšení se těšili už věřící ve Starém
zákoně. (2. Mach. 7, ll.) Že vzkříšení je možné,
dokázal Kristus Pán zvláště tím, že sám sebe vzkřísil
z mrtvých. — Tělo po vzkříšení bude nesmrtelné.
Svatí je budou míti podobno oslavenému tělu Páně.
(Filip. 3, žl.) Čím duše za žíva světě/ZH,tím tělo vaúr'íše—
ne' krásnější. Zvláště osloveno bude tělo posvěcené
svatým přijímáním. '

„Odtud příjde soudit živých í mrtvých.“
Kristus Pán přijde s nebe viditelně jako Brin-člověk:
„Uvidíte Syna čloVěkapřicházetí v oblaku nebeském“
(Mat. 26, 64.) - Ten ležiš, ktery se vznesl od vás do
nebe, zase příjde tak, jako jste ho viděli odcházeti.
(Sk. ap. 1, ll.) — „Ejhle, Hospodin přijde, a všichni
svatí (andělé) s ním.“ (Zach. 14, 5.) — Soud neboli roz
sudek pronese Pán veřejně.Bude to tedy soud veřejný
aneb obecný; také mu říkáme „soud poslední“



lah nám bude v soudný den. „Tehdy státi
budou spravedliví s velibou důvěrou proti těm, kteří
je hdvsi sužovalí; ti pak budou z duše shlíčené ho
řehovatí: To jsou ti, hteří nám byli hdvsí na posměch
& které tupití bylo naším zvvbem. My nemoudří měli
isme život íeiich za nesmysl. Ejhle, bterah jsou při
počtení !: synům Božím a mezi svatýmí jest úděl
jejich.“ (Moudr. 5, 1. 5—5)

„Věřím v život věčný.“ Pří smrtí odchází na
věčnost duše člověba, po soudu posledním bude žít!
věčně celý člověk .: duší (' .s tělem. Zivot věčný je
v nebi a ;? peŘle. Dvě cesty vedou na věčnost he
dvoií bráně. (Mat. 7, 13. 14.) Kc které bráně
směřují já? Kde domov můj?

,NEBBSKÉ na DVORSTVO KRÁSNÉ,
BLAZE TOMU, KDO TAM DOIDE,
\? ŽIVOT VĚČNÝ, OHEŘ IASNÝ
SVATÉHODUCHA.KYRIB masom



ČÁST DRUHÁ. — HLEÍ) 51 MILOSTI BOŽÍ!

„Nikdo nepřichází k Otci, leč len
skrze Mne.' (lan 14, o.) — ,Dobro
tivÝ ie Hospodin těm, kteří doufají
v nčho.'_(Pláč. 3, 21)

55. MILOST BOŽÍ.

Co ie milost Boží. Do nebe se dostane, ien
kdo je svatý. Svatým se státi nemůže nikdo vlastni
silou. Bůh neivy'š dobrotivý a milosrdny' je však
ochoten nás pro nebe posvětit a nám do nebe po
máhat. Když Bůh někoho pro nebe posvětí, anebo
mu osvicením a posilou do nebe pomáhá, je to ne
:asloažené dobrodiní neboli milost Boží.

Kristus nám ii zasloužil. Milost Boží dostali
pro sebe a pro všecnny své potomky první lidé.
Prvotním hříchem však milosti Boží pozbyli. S nimi
pozbyli milosti Boží také jejich potomci, tedy všichni
lidé. Všem lidem zasloužil milost Boží poznovu Iežíš
Kristus svou smrti na kříži.

Milosti Boží ie potřeba k spasení. Člověk
slabý nic nezmůže, když mu Pán Bůh nepomůže.
Bez Boha ani přes práh noha. „V něm živi jsme a hy
báme se i trváme“ (Sk. ap. 17, 98) Tak ve věcech
časny'ch. — Pro věčné spasení nejsme dostatečni ani
v Pána ]ežiše uvěřit (1. Kor. 12, $.), tím méně pak
sami se hříchu zbavit a pro nebe se posvětit.

80. jak je milost! Boží potřeba :? spasení?
Milosti Boží ie k spasení potřeba nevyhnutelně.
Pán ležiš řekl: „Nikdo nepřichází k Otci, leč ien
skrze mne. beze mne nic nemůžete činiti“ (pro
nebe. lan 14, 6. a 15, s.)



Duch svatý ii rozdává. Milost Boží, od Krista
Iežiše pro všechný lidi zasloužená, iest jaho pohlad
nesmírné cený. Z toho pohladu rozdává neboli roz
děluie milost Boží Duch svatý. (1. Kor. 12, ti.) Nám
se milosti Boží od něho dostává zvláště, hdýž příjí
máme svátosti a hdýž se modlíme. — Milost Boží
je dvojí : posvěcující a pomdóající.

36. MILOST POMÁHAlÍCÍ.

Duch svatý pomáhá. Hříchem prvotním se
rozum lidshý zatemníl a vůle se nahloníla h zlému.
Duch svatý mě osvěcuje a povzbuzuje hlasem svě
domí, napomenutim rodičů, slovem Božím, dobrou
hnihou, dobrým přihladem bližního, výstražnou pří
hodou. — Co mi při tom dobrého napadne a h čemu
pocitím chut, h tomu mí Duch svatý dává sílu. „Pra
coval jsem, ale níholi íá, nýbrž milost Boží se mnou“,
napsal sv. Pavel. (1. Kor. 15, to.) A jindy zase: „Vše
mohu shrze toho, íenž mě posiluíe.“ (Filip. 4, is.)

81. Kterak nám pomáb'á milost pomáóající ?
Milost pomáhaiíci nám pomáhá tak, že nás osvě—
cuie, povzbuzuie a posíluie, abýchom dobré ho
nalí a zlého se varovali.

Pomáhá každému. „Poíd za mnoul“ — uslýšel
celnih Levi, a z celniha se stal apoštol Matouš; totéž
slovo, řečené h bohatému jínochovi, zůstalo bez
účinhu. (Mat. 9, 9. a 19, žl.) Proč ? — Oběma lotrům
nabízel milost Duch svatý, když na hřížíumírali bližho
Pána; jeden se obrátil, druhý zatvrzele zůstal ve
hříchu. Proč? — Každému se dostává za živa na
zemi pomáhající milosti tolih, kolik potřebuje kspo—
sení, ale každému milost Boží nepomůže.

82. Komu jen pomůže milost pomáóající ?
Milost pomáhaiíci pomůže ien tomu, kdo ii ochot
ně přiiímá a s ní věrně spolupůsobí.

Nadarmo pomáhá Duch svatý tomu,kdo jeóo
milosti odpírá. „lerusaleme, lerusalemel Kolikrát jsem
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chtěl shromáždíti tvé děti, jaho shromažďuje slepice
pod křídla huřátha svá. Ale tys nechtěll“ (Mat. 23, 37.)
„Stále se protivite Duchu svatému“, vytyhal zatvr
zely'm Židům íáhen Stěpán. (Sh. ap. 7, 51.) Mili kspo—
sitelněmu napomínání srdce zatvrzelé, ie ňr'ícfí proti
Ducóu svatému. — „Milostí Boží isem to, co jsem, a
milost ieho mi daná nebyla marna.“ (1. Kor. 15, 10.)
„Bratři, napomináme vás, abyste milosti Boží nepři
iimali nadarmo.“ (2. Kor. 6, l.)

„Bible, stoiim u dveří a tluhu.“ (Ziev. 3, sec.)
Ochotně otevřeli Duchu svatému apoštolé: opustili
všechno a šli za Pánem. (Luh.5, tl.) Otevřel Zacheus
a přijal Pána s radostí. (Luh. 19, 6.) Otevřel Šavel:
„Co chceš, Pane, abych učinil?“ (Sh. ap. 9. 6.)— Otvíráš
Ducóu svatému ly? — „Dn s, uslyšíte-li hlas jeho, ne
zatvrzuite srdce svého !“ ( alm 94, 8.)„,.Poslechnu,
co mi řehne Hospodin Bůh.“ (Zalm 84, 9.)

čmy NAŠE, PROSÍME, PANE, VNUKNUTÍMsvým PŘBDCHÁ
2131A pomocí svou PROVÁZEl, ABY se VŠECHNY NAŠE
MODLITBY A PRÁCE TEBOU VŽDY POČÍNALY, A TEBOU

DOČATY, DOKONÁNY BYLY.

37.MILOSTposvĚculíci.
Neivzácněiši dar Boží. Nedá se za živa pochopit

a tím méně povědět, jak něco nesbonale hrásného a
cenného ie posvěcuíicí milost neboli svatost. Kristus
Pán o ní mluvival ien v podobenství. Zejména ii
přirovnával lz pokladu shrytému, ]: perle drahocenné
(Mat. 13, 44. 46.) a h roucňu svatebnímu. (Mat. 22, 12.)
Hned na ůsvitě života isme nabyli toho daru Božího
svatým břtem.Tehdy nás Bůh poneiprv posvětil a přiial
nás křestním znovuzrozením za své děti milé.(\7izot.89.)

V milosti posvěcuiíci má člověk duši od hříchu
těžhého čistou a nádherně krásnou. laho je slunce
viděti v rosné hrůpěii, tah se obrazí v duši svaté Bůh,
zvláštním způsobem v ni přítomny'. (lan 14,23) — Do
brotivy' Bůh miluje všechny lidi, ale iednorozeného
Syna svého miluíe zvláštní láskou a nejvíce. (Mat. 3,
17.)Podobně svaty človéh sluie a iest Božím přítelem,
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ba „míláčbem Božím“ (lan 15, 15. a Řím. 1, 7.), je Boňu
zvláště milý. — Host oděný rouchem svatebním směl
se účastníti brálovshé hostíný. (Mat. 22, 12) Podobně
člověk v posvěcuiící milosti má, iahožto svaté dítho
Boží, právo na nebeskou blaženost. (1. lan 3, l.)

83. Kterak nás posvěcuie milost posvěcuiící ?
Milost posvěcuiící nás posvčcuie tah, že nás očiš
ťuie : hříchů a činí nás svatýmí, Bohu zvláště
milýmí a lz věčné blaženosti Oprávněnými.

Zivá ratolest. Duše v posvěcuiící milostí žije
novým životem, podobá se živé ratolestí na vinném
hmení Páně a může néstí „ovoce mnoho“. (lan 15,
5.) Ovocem isou dobré shuthý, záslužné pro nebe.
Coboli v posvěcuiící milosti vyhonám dobrého, jako
by se mi zapisovalo do „knihy života“ (Filip.4,
$.),iaho by mně tím přibývalo „pohladu v nebi“
(Mat. 6, go.). zasluhuií si nebeshou odměnu. Svatý
člověk je sc60pen konal! skutky pro nebe záslužné.

„Miláčkovó rosfte v mílostíl“ (2.Petr 3, 17. 18)
Posvěcu/ící milostí přibývá každým skutkem dobrým.
Dobrým shuthem je mimo iiné zvláště slýšetí pobožně
mši sv. a příjímati svátosti, imenovítě svátost oltářní.
Po haždém sbutbu dobrém je svatá duše brásněiší,
Bohu mileiší.a má tedy právo na vyšší stupeň nebeshé
blaženosti. Proto „lado je svatý, posvět se ieštěl“ (Ziev.
22, ti.) — Všednímňr'ícňem se roucňo svatosti jakoby
poskvrňuie.

84. Čím se pozbývá milosti posvěcuiící?
Mílosti posvěcuiící se pozbývá těžkým hříchem.

„Marnotratný syn“ — člověh ve hříchu těž
hém. Utratil nebeskou krásu své duše, zahodil perlu
drahocennou, zmařil roucho svatební. — Ulratil
lásku Boží; iemu zbývá jen milosrdenství a dobrota
Otce nebeského, ienž „slunci svému velí vycházetí
na dobré i na zlé“. (Mat. 5, 45.) — Utratil právo
na věčnou blaženost,- nebot pozbyl pohladu zásluh,
podobá se suché ratolestí (lan 15, 4. 6) a je pro
nebe jaho mrtev. Kdýbý tah umřel,-byl bý na věbý
itracen, zatracen. (Mat. 92, 15.) — „Věz a víz, ialrz
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zlé a hořhé liest opustíti Hospodina, Boha svého !“
(ier. 2, 19.)

BLAZE DUŠl, DOKUD Tuší,:
že \? NÍ LÁSKA BOŽÍ DLÍ,
v lASNÉMzonou víny svolí
DOKUD NEBE ZRCADLÍI

38. svÁrosn A SVÁTOSTINY.

Kristusustanovil sedmero svátostí. lsou to svatá
znamení, která člověkuziednávaií milost pro sedm nei
vyššícó potřeb na cestě do života věčněóo.Tý potřebý
isou: znovuzrození pro nebe, posila proti nepřátelům
spasení, chléb života věčného, obnova svatosti po
hříchu těžhém, svaté umírání, hněží jaho vůdcové
h nebi a rodiče jaho řádní zástupci Boží pro děti.

85. Jak se jmenuje sedmero svátostí?
Sedmero svátosti se imenuie: hřest, biřmování,
svátost oltářní, pohání, poslední pomazání, svě
cení hněžstva a sňatek manželský...

Které svátostí isem už přiíal? —Jenom
jednou za celý život lze přijmout! Řr'esí, biřmování a
svěcení kněžstvo, protože tyto tři svátosti uděluji duši
na věhý zvláštní hodnost neboli vtislzuíinezrušílelně
znamení. — len z moci Krista ležíše, niholi z moci
člověha, působí svátosti milost Boží. At uděluje svátost
apoštol Petr nebo Pavel anebo _.lidáš, Krjstus
uděluje. (Sv. Augustin)

. . .
Svátostiný jsou posvátné úhony, íež ustanovila

círhev, abý jimi něhteré předměty zasvětila pro služby
Boží, aneb abý věřícím výprosíla Boží požehnání.
K svátostínám (zásvětným a výprosným) náleží též za
žehnávání, iímžto seodvrací zhoubný vliv zlých duchů.

Co se světí. Pro služby Boží zeíména: hostel,
oltář, zvon, hřestní voda, olej břtěnců. nemocných
a hřížmo, popel, mešní roucho, halich, hřbitov. - Pro
věřící zvláště hříž, posvátná socha, obraz, medaile,
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prsten, růženec, křída, hromnice, ratolestí Květné
neděle, pokrmy a voda.

Pří svěcení se modlí kněz, aby Bůh dopřál své
milosti, ochrany a požehnání těm, kdož věcí posvě
ceny'ch budou zbožně užívati. Zejména ie radno
zbožně a zkroušeně se žehnati svěcenou vodou doma
nebo v kostele, aby nás Bůh ochránil od nebezpečí
duše i těla.

39. co NÁLEŽÍ K SVATÉMU KŘTU.

Kristus poručil o křtu svatém: „Učtevšechny
národy a křtěte je ve iménu Otce i Syna i Ducha
svatého.“ (Mat. 28, 19) — Křest ie svátost první;
nebot nepokřtěný nemůže platně příjmouti žádné
svátostí iiné.

Za prvnich dob cirkve křtivalise hlavnědospěli.
Ke křtu se připravovali delší dobu, říkalo se jim
kalecóumení; přípravné učení slulo katechismus. Slav
ny' křest dospělých by'val hromadně ve svatvečer
Zieveni Páně, na Bílou sobotu a v sobotu před Svatým
Duchem. Na památku toho se světí podnes v ony
dvě soboty křestní voda, chovaná ve křtítelně.

86. Co musí činili, kdo křtí?
Kdo křtí, musí míti úmysl křtiti, na křtěnce lití
vodu a při tom říkati: „lá tě křtim ve iménu
Otce i Syna i Ducha svatého.“

Kdo může křtiti ? Křtitímůže katolický duchovní
správce. V nevyhnutelné potřebě může křtíti každý
člověk, a to i vodou nesvěcenou; vykoná však jen
hlavni obřad (víz ot. 86.); ostatní svaté__obřady se,
možno—li,doplní potom v kostele.

Svaté obřady křestní. Přísvatém křtu dostává
křtěnec: 1. jméno svě/ce na znamení. že má v nebi
vzor a ochránre pro život; — 2. svěcenou „sůl mou—
drostí“ na znamení, že mu pravda Kristova má vždy
chutnati; — 3. pomazání sv. ole/'em na znamení, že
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ie zasvěcen službě Boží; — 4. bílé roucňo na zna
mení, že ho Duch svatý oděl rouchem posvěcuiíci
milostí; — 5. rozžatou svíci na znamení, že mu
v srdci má neustále hořeti světlo svaté víry, naděje
a lásky. — Nový člen církve se po křtu zapíše do
křestní matriky.

87. !( čemu jsou kmotrové pokřtěným ?
Kmotrové isou pokřtěny'm k tomu, aby jim po
máhali plníti křestní slib.

Kmotr anebo kmotra — skládá křestní slib za
novorozené dítě a je Spolu s rodiči iakoby ducňov—
ním otcem anebo matkou pckr'těnéóo. Proto S ním ne
může vstoupiti v manželství. Kmotři jsou spolupovinni
pečovatí o katolickou výchovu dítěte, zvláště když
by osířelo, nebo rodiče o tu výchovu nedbali. Proto
směíí bytí kmotry ien fádní křesťané katoličtí, a to
věkem dospele/lit.Rodiče sami svému dítěti za kmotry
.by'tí nemohou.

88. Co jsme slíbil! při svatém křtu ?
Při svatém křtu isme slíbili, že se odříkáme ďábla,
že zůstaneme věrni víře katolické a že podle
té viry budeme žití do smrti.

Křestní slib obnovuie hodny' katolík častěii,
zvláště v den svých narozenin a jmenin. při sv.
biřmování a po sv. příiímání. — A nezapomíná, co
mu po Sv. křtu bylo řečeno: Pří/mi roucno bělostné
a filed si je uctíovatí bez poskvmy, abys mohl v něm
vstoupili před soudný trůn Pána našetíoježíše Krista.

BOŽE Můl, DĚKUIl *" SRDEČNÉ, že SE Ml DOSTALO
SVATÉHO KŘTU. ODŘÍKÁM SE ZNOVA ZLÉHO DUCHA
| VŠECH SKUTKÚ lano | VEŠKERÉ NÁDHEQY lEHO. VĚŘÍM
v BOHA,OTCB VŠEMOHOUCÍHO,srvoklreuz Nebe | ZEMĚ.
VĚŘÍM 1 v nem KRISTA, SYNA lEHO lEDINÉHO, PÁNA NA
ŠEHO. VĚŘÍM | v DUCHA SVATÉHO. VĚŘÍM VŠECHNO,
čemu učí SVATACÍRKEV KATOLICKÁ.v TÉTO víka CHCI
žm | zet—mm. TPOIIEDINÝ BOŽE, TOBĚ Žlll, TOBĚ UMlRÁM,
TVůl lSEM ŽIV | MRTEV. AMEN.

5.
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40. KŘEST — NEIPOTŘEBNĚlŠÍ svÁrosr.

89. Co působí svatý křest?
Svatý hřestpůsobí toto: 1.odpouští dědičný hřích;
— 2. uděluje milost posvěcujici; — 3. činí po
hřtěného díthem Božíma členem cirhve hatoliché.

Bohu díhv! „Pohledte, jahou láshu nám Otec
prokázal, totiž abychom dětmi Božími sluli; a my
jsme jimi“ (1. lan 3, 1.) Proto sluje hřest „svátost
znovuzrození“, „houpel znovuzrozeni“. (1.Petr 1,3. —
Tit. 3, S.) — Kristus jest jahoby7 „vinný hmen“. (lan
15,S.)Sv.hřtembyli jsme pohristěni, lemu jaho ra
tolesti přivtěleni (Řím. 6, 5.) a tím zároveň i přičlenění
k církvi Páně. Členem církve katolické stává se každý,
kdo je platně pokřtěn od koóokoliv.

Sv. hřtem se vtiskuje pobřtěnému nezrušitelné
znamení; proto smí člověh jen jednou býti pohřtěn.
Dospělému se odpouštěji sv. hřtem mimo hřích dě
dičný také všechny hříchy osobní ; musí jich ovšem
upřímně lítovati. 5 óřtcóy se zároveň odpouštěií
všecn'ny tresty Boží.

90. Proč je křest nejpotřebnější svátost?
Křest je nejpotřebnější svátost, protože Kristus
Pán řekl: „Nenarodi—lise kdo znova z vody a
z Ducha svatého, nemůže vejiti do království Bo
žího.“ (lan 3, S.)

Beze hřtu nelze do nebe ani maličhému dítěti.
Cirhev svatá si přeje snažně, aby dítě bylo pokřtěno
co nejdříve po narození. Proč? ——Bylo by velibým
hříchem pohřtění dítěte znemožnit anebo zanedbat.
Děti nepohřtěné pohřbivají se bez církevního do
provodu v zemi neposvčcené.

Křest žádosti. Dospělému, jenž nemůže přijmouti
hřtu svátostného, stačí pro nebe křest žádosti, hdvž '
totiž dohonale lituje hříchů a touží účinně po spasení.
-—[(řtem krve bývá posvěcen pro nebe nepokřtěný,
jenž pro Krista vytrpí smrt mučednickou.
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Uvod. S pohřtěným ditbem přichází matba do
kostela, abý podělzovala za Boží pomoc při ieho
narození, abý ie zasvětila službě Boží a vyprosíla
sí Boží požehnání lze zdárné výchově. Kněz ii uvádí
lz oltáři a poroučí mathu s dítětem Boží ochraně a
přímluvě Panny Marie.

41. SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ.

Ustanovil Kristus Pán. Z Písma svatého víme
o svatém biřmování, že se apoštolé nad pobřtěnýmí
modlili a vzhládali na ně ruce, oni palz přijímali
Ducha svatého. (Sb. ap. 8, 15. 17. a 19, G.) Moc
lz tomu měli apoštolé od Krista Iežíše. Od apoštolů
přešla ta moc na bishupý apoštolský svěcené.

91. Kterak uděluje biskup svaté biřmování?
Bisbup uděluíe svaté biřmování tahto: hlade svou
pravicí na hlavu bířmovance, maže ho na čele
hřížmem a říká při tom: „Znamenám tě zname
ním hříže a posíluíi tě hřížmem spasení ve iměnu
Otce l Syna í Ducha svatého.“

Obřadý sv. biřmování. VzŘIa'dáníruky znamená,
že na biřmovance sestupuíe Duch svatý a přijímá ho
za boiovníba Páně. — Křižmoiest oleí olivový s bal
zámem; bíshup ie slavně světívá na Zelený čtvrtelz.—
Mazání Řřižmem znamená, že Duch svatý dává biř
movanci posilu proti nepřátelům spasení. -—Kříž na
čele znamená: s čelem posvěceným vyznávei bez
bázně a bez ostýchu slový i slzuthý víru v Krista
ukřižovaného. —' Nové jméno světce he jménu hřest
nímu znamená, že biřmovanec má v nebi' nový vzor
a nového ochránce.

92. Co působí svaté biřmování?
Svaté biřmování působí zvláštní milost, abychom
viru statečně vyznávali a proti nepřátelům spa
sení zmužíle boiovalí.

Přisv.biřmování se rozmnožuje v duši bířmovance
sedmero darů Ducňa svaiéňo: dar moudrosti, rozumu,
radý, sílý, uměni,pobožnosti a bázně Boží.Těmitodarý
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naby'váme schopnosti. abychom se ochotně dali vésti
Duchem svatým. — Nepřátelé spasení jsou tělo (zlé ná
klonnosti), svět (lidé zlí) a ďábel s ostatními zloduchy.
— Biřmováním se vtishuje duší nezrašitelné znamení,
proto se smí sv. biřmování přijmouti toliho jednou. Není
ho sice nezbytně potřeba h spasení, ale : netečnosti
je zanedbat anebo jim opovrhnout, bylo by hříchem.

42. PŘÍPRAVA K sv. BIŘMOVÁNÍ.

93. Čeb'o je třeba Ř óodnému přiletí sv. biřmování?
K hodnému přijetí svatého biřmování je třeba:
1. aby biřmovanec o víře a zvlášť o biřmování
byl poučen; — 2. aby byl v posvěcující milosti;
— 5. aby se připravil modlitbou.

K řádné přípravě náleží: Poučení. Nastávající
bojovnih Páně má rozšíříti a prohloubiti své nábo
žensbé vědomostí. Nevědomost, matba hříchu. „Slyšte
poučení. a budete moudří“ (Přísl.8, 3:1) — Modlitba.
Předsesláním Ducha svatého se scházeli učedníci Páně
po devět dní h společným modlitbám s Rodičhou
Boží Pannou Marií. (Sh. ap. 1, 14.)Čím více modlitby,
tim hojněji milosti Boží. — Milost posvěcuiící. Před sv.
biřmováním jdou biřmovanci b sv. zpovědi a lzestolu
Páně. Přijmouti sv. biřmování v těžbém hříchu bylo
by svatohrádeží. —Den svaléóo biřmování má se ztrá
viti svatě. „Nezarmucujte Ducha Božího, jímž jste byli
poznamenánil“ (Efes. 4, 30.)

94. !( čemu jsou kmotrové bířmovancůmlšť
Kmotrové jsou biřmovancům k tomu, aby "jim
pomáhali bojovati proti nepřátelům spasení.

Kmotr anebo kmotra blade bířmovanci přisv.
biřmování svou pravici na pravé rameno. C 0. to
z n a m e n á ? - Kmotrem při sv. biřmování smí byti len
řádný katolíŘ, věkem dospělejší, sám už bířmovaný ::
stejnéóo poólaví .; biřmovancem. Nemá to by'ti bmotr
hřestni,ani žádný z rodičů biřmovancovy'ch. Než i bez
bmotra možno přijmouti sv. biřmování.
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Pod praporem Páně. „Stůite pevně u víře,zmu
žile si počíneite a budte silnil“ (1. Kor. 16, 13) Sv.
Pavel bojoval až do konce „dobrý boj“ a dostal
„korunu spravedlnosti“. (2. Tím. 4, 7. s.) Podobně bo
iovali za živa všichni svatí; nýní stojí v nebi „před
trůnem Beránkovým a maji v rukou palmy“ (odznak
vítězství. Ziev. 7, 9.) „Bůh nám nedal ducha boíácnosti,
nýbrž ducha moci a lásky — nestýd se tedy za své
dectví o Pánu našeml' (2. Tím. 1, 7. &) Pracui, snášei
a boiui „jako dobrý bojovník Krista ležíše“l (9. Tím.
2, 3.) K praporu Páně věrně a stále !:

45.:DÁNlEŽÍŠ USTANOVILSVÁTOSTouAkní.

Svátost oltářní přislíbil Pán Iežíš po zázračném
nasycení lidu; býlo to před svátký velikonočními
rok před ieho umučením (lan 6, 92—GO.)Při poslední
večeři velikonoční svátost oltářní ustanovil.

95. [(temí' ustanovil Pán Jefimrsvátost oltářní?
Svátost oltářní ustanovil Pán ležiš takto: Vzal
chléb a požehnal iei, a lámal i podával svým učed
níkům, řka: „Vezměte a iezte, toto iest tělo mé,
které se za vás vydává.“ Podobně vzal i kalich
s vínem, požehnal ieí a podal svým učedníkům,
řka: „Vezměte a pijte, toto iest krev má, která
se za vás vylévá. To čiňte na mou památku !“

První proměňování. Slovy„totoiesttělomé“ pro
měnil Pán jež-iš cóléb ve své tělo; a slovy „toto festkrev
má“ proměnil víno ve svou Řrev, ale tak, že způsoby
cóleba a Vínazůstaly nezměněny. -—žpúsobamí cóleba
a Vínarozumíme zevněiší podobu a barvu, cév! a vůni
ctžteba,a Vinci;

„To čiňte na mou památku !“ Těmi slovy dal
Iežíš Kristusapoštolům moc, proměňovati chléb a víno
v jeho tělo a krev. Ta moc proměňovati přešla od
apoštolů na biskupýa kněze apoštolský svěceně.
Biskup anebo kněz proměňuje chléb a víno v tělo
a krev Páně ve mit svaté při proměňování — Ustano



58

vení svátosti oltářní si připomínáme vděčně na Ze
lený čtvrtek a slavnostně na Boží tělo.

96. Co je svátost oltářní?
Svátost oltářní iest tělo a krev ležíše Krista pod
způsobami chleba a vína.

ov of!Významné názvy. Říkáme: svátost „oltamí,
protože tato svátost se na oltáři koná a na něm ve
svatostánku se ukládá. — Říkáme: „neisvětěiší“svátost,
protože je v ní přítomen sám ležíš Kristus, Bůh neivýš
svatý. —Iinak říkáme svátosti oltářní: svatá hostie, Boží
tĚlg, chléb nebeský, EUCHARISTIE(vzácný dar děkovný).

„Nám se zanechal.“ Pán ]ežíš ustanovil svátost
oltářní: 1. aby se ve mši svaté každodenně za nás
obětoval ; — 2. aby ve svatém přijímáni býl pokrmem
duše naši; — 3. aby s námi ustavičně dlel nejenom
iako Bůh, nýbrž i jako člověk.

44. poltma, KLANMEse lemu 1;

Od svého vzkříšení má Kristus Pán tělo oslavené;
(viz pod ot. 44.) může býti tedý současně na mnoha
místech. S takovým tělem oslaveným je přítomen ve
svátosti oltářní.

97. [(temí ie Kristus ve svátosti oltářní přítomen ?
Kristus ic ve svátosti oltářní takto přítomen: 1.pod
způsobou chleba ie přítomno ieho živé tělo, tedy
i krev a duše ieho; — 2. pod způsobou vína je
přítomna ieho živá krev. tedy i tělo a duše íeho;
—5. pod každou způsobou, a to i v neimenší části

lčzaždčéhzpůsoby, ie přítomen celý iako Bůh i iakolov .

Důležité poučky. Kdo přiíímá svatou hostii,
přiiimá neien tělo. nýbrž i krev Pána ležíše. — Kdo
přijímá částku svaté hostie, přiiimá celého ležíše Krista.
„Způsoba se ienom láme, ale svátost celou máme.“
— Kristus Pán zůstává přítomen ve svátosti oltářní,
pokud způsobý chleba nebo vína trvaií. — Nepo
chopuii, ale věřím. „ Ta/emství víry.“
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98.jaká úcta náleží Kristu Pánu ve svátosti oltářní?
Kristu Pánu ve svátostí oltářní náleží úcta nei
vyšší, totiž hlanětí se mu iaho Bohu.

„Pán můi a Bůh můíl“ (lan 20. 28) Svátost
oltářní pod způsobou chleba se uhládá ve svato—
stánku. lsou tam pro ní dvě posvěcené nádoby:
monstrance a ciborium. Před svatostánhem hoří ve
dne v noci „věčné světlo“ Kristu Pánu na počest.

Poiďte, hlaňme se iemul Zvláštěse máme hla
nětí svátostněmu Kristu, bdyž se svátost oltářní ve
mši svaté pozdvíhuie, hdyž ie vystavena v Božím
hrobě, když jde hněz „s Pánem Bohem“, pří prů
vodě Božího těla, při svátostněm požehnání & pří
sv. přijímání. K poctě svátostí oltářní by'vaií hodiny
adorační & sjezdy eucharí5ticl2é. „Poídte, hlaňme se,
hlehněme před Páneml“ (Zalm 94, 6.)

KLANÍM SE TI vnoucuě, SKRYTÝBOŽE NÁŠ,
lENŽ Tu VE SVÁTOSTI SEBE UKRÝVÁŠ.
ZRAK 1 HMAT | cnuř Tu KLAMEMYSL nou,
IENOM SLUCHUsvému VĚŘÍM s llSTOTOU.
NA KŘÍŽ! lSl TAlIL pouze BOŽSTVÍ své.
ZDE VŠAK TAKÉ SKRYTO ČLovEČENSTví TvE.
RAN TVÝCH lAKO TOMÁŠ VIDĚT NEŽÁDÁM,
ŽE ls! PÁN A BůH Můl, VROUCNĚ VYZNÁVÁM.
ABYCH v TEBE VÉŘIL, TO MI RAČIŽ DÁT,
uč mě v TEBE DOUFAT, TEBE MILOVAT. AMEN.

45. NÁŠ KOSTEL _ DůM BOŽÍ.

Našemu hostelu říbáme „dům Boží", protože v něm
od posvěcení jeho sídlí Kristus,Syn Boží, ve svátostí
oltářní. „Domem Božím stal se chrám, ležíš s nebe
sestoupil.“ Co dobrého tí zde prokázal? Co proha
zuíe?Co míníprobázati? Vzpomíneí &počíteí!
„Čím se odplatím Hospodínu za všechno, co mi pro
házal?“ (Žalm 115, 12) Pán odpovídá:

Přicházei ochotně! „Mistr ie zde a volá tě.“
(lan 11, 28.) „Poidte ke mně všíchní, hteří se lopo
títe & iste obtížení, a íá vás občerstvím.“ (Mat. 11,
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28.) „Zaradoval jsem se, když mi řečeno býlo: Pů
jdeme do domu Božího“ (Zalrn 121, l.) Hodný věřící
přicňdzí do kostela jak může, aspoň na divili, ikdyž
není povinen — na povinné pak služby Boží po každé
a Včas.Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí a druhé
vyrušuje z pobožnosti.

Chovej se uctivě! „Svaté je místo, na kterém
stojiš.“ (2. Mojž. 3, 5.) „Hospodin je na tomto místě, a já
jsem nevěděl.“ (1.Mojž. 28, 16.) „Hospodin je ve svatém
chrámu svém, at mlčí před ním všecka zeměl“ (Hab. 2,
sro.)je pěkným zvýkem pozdraviti Pána ležíše i cestou
mimo kostel. Kolem kostela má býti posvátný klid.
„Mějte v úctě mou svatýníl“ (3. Mojž. 19, so.)

Když příjdu do kostela, požehnám se u kropenký
svěcenou vodou. Před svatostánkem pokleknu na
pravé koleno. Na svém místě se pomodlim: „Bože,
bud milostiv mně hřišnémul“ — Než odejdu .: kostela,
rozloučím se s Pánem: Ježíši, tobě žijí. ]ežíší, tobě
umirám. Iežíši, tvůj jsem živ i mrtev. Amen.“

Vděčně pamatuj! Ve Starém zákoně bylo na
řízeno,že každý dospělý muž má odváděti ročně na
potřebý svatyně stříbrný peníz. Blik slíbil, že ten peníz
bude mu každéňo dárce připomínat a pro duši ieňo
svolávat Boží milosrdenství. (2. Mojž. 30, 12—16) I Pán
ležíš platil tu daň chrámovou (Mat.17,%.) a pochválil
dar chudobné vdovy. (Marek 12, 44.)

Na potřebý kostelní se sbírá v den sváteční při
službách Božích. Mimo to věnují hodní věřící květiny
a svíce na oltář, roucho a kalich pro mši svatou;
ochotně přispívají na nové zvony, na stavbu neb
obnovu kostela; zakládají zbožné nadace. Rádi bý,
abý jména jejich byla zapsána v nebesích. (Luk. 10,go.)
Cáceš, aby Bútí byl k tobě štědrý? Nebuď k Botíu
lakomý! Jak ty k Boku, tak Blik k tobě.

45. OBĚ'Í“ NOVÉHO ZÁKONA.

Obětí Starého zákona. Věřícíod počátku ctili
Boha nejen soukromě, nýbrž i společně modlitbou a
obětmi. Na rozkaz Boží býlo podrobně určeno, co
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a kterak má obětovati lid izraelský. Obětovaly se
dary rostlinné a živočišné. Byly to tedy oběti Bohu
nedosti přiměřené, nedokonalá A Bůh přece i na ta
kové oběti hleděl se zalíbením. (1. Moiž. 4, 4.), hlavně
proto, že v nich viděl předobraz oběti Nového zá
kona. Takovým předobrazem byly zvláště obětní
dary Melchisedechovy (1. Moiž. 14, 18.), každodenní
oběť beránků v chrámě a beránek velikonoční.

Novou oběť předpověděl Bůh ústy proroka:
„Nemám zalíbení ve Vása nepťi/mu obětí z ruky vaší.
Neboť od výcóodu slunce až na západ bude se jména
mému na každém místě podávat! (než:-paré) oběť
čistá.“ (Malachiáš 1, 10. ll.)

99. Která lest oběť Novéfžo zákona ?
Oběť Nového zákona iest ležiš Kristus, Beránek
Boží, ienž se za nás svou smrti na kříži obětoval
a v každé mši svaté tu oběť na oltáři obnovuie.

Kristus — Beránek Boží. Proč se tak říká Kristu
ležíší? (Ot. 42) Na kříži se obětoval způsobem krva
vým, na oltáři se obětuje způsobem nekrvavy'm,
totiž tak, že znova netrpí a neumírá; na kříži se obě
toval sám, na oltáři se obětuie s pomocí kněze, totiž
tak, že kněz chléb a víno proměňuje, Beránka pak
Božího spoluobětuíe.

Prvni mši svatou slavil Pán ]ežz'špřiposlední ve
čeři.Proměnil chléb ve své tělo slovy: „Toto iest tělo
mé, které se za vás vydává“ (v oběť).Vínopro
měnilve svou krev slovy: „Toto iest krev má, která
se za v ás vy 1évá“ (v oběť).Tak se Otci nebeskému
pod způsobami chleba a vína po prvé sám obětoval
nekrvavým způsobem. A tak se chtěl obětovat usta—
vičně až do skonání světa. Na to ustanovil obět mešní.

100. Kterýmí slovy ustanovil Kristus mši sva/ou ?
Kristus ustanovil mši svatou 'slovy:L„To čiňte na
mou památkul“ (Luk. 29., 19.)

„To čiňte na mou památkul“ Těmi slovy Páně
dostali apoštolé moc, sloužiti mši svatou. Apoštolé
mši svatou skutečně sloužívali. „Máme oltář, s něhož
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jisti nemaji mocí ti, kteří slouží stánku.“ (Žid. 13, to.)
Tehda se říkalo mši svaté „lámání ctí/eba" nebo „ve
čer'e Pánč“. (Sk. ap. 9, 42. a 1. Kor. 11, 20) Od apo
štolů přešla moc, sloužiti mši svatou, na biskupy a
kněze apoštolsky svěcené. ,.Denněse obětuje nej
dražší tělo a krev Krista ležíše na stole tajemném“
(Svatý Hippolyta1 asi 2255)

Prvním oltářem Nového zákona byl stůl,u něhož
Pán ]ežíš první obět mešní konal a ustanovil. V kata
kombách se slouživala mše svatá nad hroby svatých
mučedníků. Na památku toho jsou v každém oltáři
katolickém ostatky svatých. Oltář jest posvěcen a
křížem ozdoben, protože se na něm obnovuje svatá
oběť kříže. Rozžaté svíce zname nají, že se na oltáři
obětuje Kristus, „světlo světa“. (lan 8, IQ.)

Mešní roucho bývá rozličné barvy. Barva bílá
znamená radost a nevinnost (ve svátky Páně, Panny
Marie, andělů a svatých nemučedníků. — Barva
červená značí oheň a krev (0 slavností svatodušni a
ve svátky mučedníků) — Barva zelená značí naději
v život věčný (v neděle po Zjevení Páně a po Svatém
Duchu). — Barva fialová značí pokoru a kajícnost
(v adventě, postě a prosebné dny.) —Barva černá značí
zármutek (na Veliký pátek a' při mši sv. zádušní).

Obřadní řeč mešní je téměř u všech národů
katolických většinou latinská; latina je jazyk mrtvý
a zároveň světový. Při mši svaté utužuie se tím jed
nota svaté cirkve obecné, katolík se může kdekoli na
světě při mši svaté cítiti jako doma, a v krajinách
jazykově smíšených se tím předchází sporům. —
Ostatně se může každý z modlitební knihy v řečima
teřské mši svatou spolu s knězem modlit a aspoň
některým výrazům latinským se snadno přiučit.

47. užmcy MŠE SVA'IĚ.

Při mši svaté se cbětuje sám ]ežiš Kristus, Syn
Otci nebeskému milý. (Mat. 3, 17.) Milený Syn Boží
vzdává tím obětováním Bohu nejvyšší úctu a díky,
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sám osobně Boha usmiřuíe &prosí. Proto je mše svatá
dokonalá oběťoslamá, děkovné, smímá a prosebné.

101. Čeňo nabýváme obětí mešní?
Obětí mešní nabýváme milostí !: životu bohumí
lěmu. odpuštění časných trestů a pomoci Boží
v časných potřebách.

Milosti h životu bohumilému: osvícení,povzbu
zeni, posilnění. Zvláště milosti h polepšení se dostává
spíše nebo později tomu, kdo bývá zbožně přítomen
na mši svaté, byt ho tižíl smrtelný hřích.Duch svatý pů
sobí na ieho srdce podobně, jako když slunce taví led.

Časné tresty Boží se odpouštěií méně anebo
více tomu, kdo ie mši svaté zbožně přítomen v posvě
cuiicí milosti. [ duSÍm v cčmtczlže vyprositi to od
puštění. Proto si toužebně přála sv. Moniha před sho
náním: „abyste na mne pamatovali při oltáři Páně“.

Pomoc Boží v potřebách. Představsi při svaté
mešní oběti nebe otevřeno. iabo bylo při vidění la
hubově. (1. Moiž. 98, te.) Modlitba je při mši svaté
účinně/Ki,protože se modlí s námi svou obětí Kristus
Pán. Proto chodíme na mši svatou před důležitým
počinem, abychom si Spíše vyprosílí požehnání Boží.
„Amen pravím vám: začholi prositi budete Otce mého
ve jménu mém, da' vám." (lan 16, 23.)

Užithy obecné. Na užitcích baždé obětí mešní
maií částečný podil všichni lidé na světě, žeiména
všichni batoličti břestaně, a všechny duše v očistci. „Za
všechny zemřel Kristus" (2 Kor 5, 15.),za všechny se
obětuje znova. „Věřímv obcování svatých.“ (Vizot. 67).

102. Komu se dostává zvláštnícň užílkú mše svaté?
Zvláštních užithů mše svaté se dostává: 1.hnězí,
bterý ii hodně a zbožně obětuie; — 2 těm, za
které ii hněž obětuie výslovně; — 5. všem, kdo
isou ii pobožně přítomni.

x. len Bohu se obětuie mše sv. Může se obětovati
za živé; abychom pro ně a pro sebe vyprosili různé
milosti Boží; aa mrtvě hatoliché břestany, abychom
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pro ieiich duše v očistci vyprosili úlevu a vysvobo
zení; ke cti svatýctí, abychom iim poděkovali anebo
si vyprosilí přímluvu jejich u Boha.

„Doklad v poli.“ (Mat. 13,44.) Církev přikazuje:
„V neděle a zasvěcené svátŘy celou mši svatou po—
božně styků.“ V tyto dny obětuie duchovní správce
mši svatou za své farníky. Horlívy' věřící pospíchá
na mši svatou i ve všední den, zeiména v adventě,
v postě, v pátek a ve své dny památné. Značny' podíl
na užitku mše svaté může míti óodný mtntstrant.

„PŘISTUPUIME s DůVĚROU K TRůNU MlLOSTl,
ABYCHOM DOŠLI MILOSRDBNSTVÍ.“ (Žid. 4, to.)

43. ČÁSTI MŠE SVATÉ.

1. Stupňová modlitba. Před stupni oltáře řiká
kněz střídavě s mínístrantem úryvek žalmu: „Přistou
pim k oltáři Božímu“ (42, 4.), načež hluboce skloněn,
vzbuzuje lítost nad hříchy modlitbou: Konfiteor = vy—
znávám se Bohu všemohoucímu.

2. Oremus = modleme sel Kněz vystoupí k ol
táří a modlí se tam na levé straně Introitus= úvod
mešní, uprostřed oltáře pak Kyríe eleison = „Pane,
smíluj se nad námi“ k Bohu troiiedinému, potom
Gloria in excelsis Deo = „Sláva na vy'sostech Bohu“,
a konečně na levé straně oltáře modlitby za všeobec
né potřeby církve. Lid odpovídá: Amen = staň sel

3. Epištola = list, dopis. Rovněž na levé straně
oltáře čte kněz úryvek někdy z Písma Starého zá
kona, neičastěii však z listů apoštolských. Za přečtené
slovo Boží děkuje lid na konci: Deo qracías = Bohu
díkyl Potom říká kněz Graduate = zpěv stupňovy
před evangeliem. . . .

4. EVANGELIUM= radostná zvěst o tom, íak bož
sky' Spasitel žíl, trpěl a byl oslaven. Sepsali to svatí
evangelistěMatouš, Marek, Lukáš a jan apoštol. Z úcty
k slovu Božímu čte kněz úryvek evangelia na pravé
straně oltáře a přečtený úryvek políbí. Pří slavné
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mši sv. se drží mešní ' hniha mezi dvěma světlý a
olzuřuje se hadidlem. Lid přijímá evangelium vděčně
slovy: „Chvála tobě, Krístel“ Po evangeliu se modlí
hněz [(redo in unum Deum = věřím v jednoho Boha.

5. OBĚTOVÁNÍ.Kněz snímá s halicha roušhu, vez
me chléb na zlaté misce, nadzdvíhne, jaho bý jej Bohu
podával, a“modlí se nad ním.Potom nalívá do halicha
víno, nadzdvíhuje halich, jako by jej Bohu podával,
a modlí se i nad ním. — Mešní chléb je nekvašený
z mouhý pšeničné a jmenuje se nosíte neboli cóleb
obětní; ale teprve při proměňování se z něho stane
svatý dar obětní, svatá hostie.— Za starých dob
přicházeli věřící lz oltáři a shládali do rukou hnězo—
vých obětní darý. Odtud pochází jméno „obětování“
a obřad „Lavabo“: hněz umývá si ruce.

6. Sanhtus = svatý. Předmluvou h nejsvětější
částí mešní je velebný chvalozpěv (preface), h němuž
výbízí hněz přítomné slovy: Sursum horda = vzhůru
srdce! Chvalozpěv se hončí slový: „Svatý, svatý,
svatý ie Pán Brin nástupů, plná jsou nebesa i země
velebnost! a slávy iefžo. Požeónán buď, jenž přícňází
ve jménu Páně." (Is.6, 3. a Mat. 21, 9.) Ministrant zvoní.
— Potom se hněz modlí potichu za celou církev
a zvláště za přítomné; jmenovitě vzpomíná těch
živých, kteří se doporučili v jeho modlitbý: „Me
mento, Domíne = rozpomeň se, Panel“ Vapomínža
na živé.

7. PROMĚŘOVÁNÍ.V kostele jest úplné ticho. Kněz
říbá nad chlebem a vínem slova Páně z poslední ve
čeře, proměňuje obojí v tělo a krev Páně a hlaní se
svátostnému Kristu. Potom pozdvihuje svatou hostií
a halích, abý se věřící na ně podívali, svou víru
oživili a Kristu Pánu se hlanělí. „Pozdvlóováníf'

8. Vzpomínka na zesnulé. Po pozdvihováni
se modlí hněz potichu, abý Bůh svaté darý obětní
přijal milostivě lzspasení lidu svého.1vláště se modlí
za věřící v Pánu zesnulé, jmenovitě za tý, hdož jsou
poručení v jeho modlitbý: „Memento, Domíne, ==roz
pomeň se, Panel“



9. Páter noster = Otče náš. Kněz se chystá
k sv. přijímání a začíná poslední přípravu k němu
modlitbou Páně, pokračuje trojí prosbou: Agnus Dei
= „Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa....“, a
končí: „Pane, nejsem ňoden, abys vešel pod střechu
mou....“ Mínístrant pří těch slovech zvoní.

10. PŘuíMÁNí. Kněz příjímá svátost oltářní pod
obojí způsobou. Potom podává pod způsobou chleba
těm,;kdož přistupují ke stolu Páně.

11. Oremus = modleme sel Na levé straně
oltáře děkuje kněz Bohu jménem svy'm a jménem
věřících za milostí svatého přijímánía poroučí všechny
v Boží ochranu. Věřící odpovídají: Amen = staň se!

. . .
12. Závěrek. Kněz ohlašuje zprostřed oltáře

konec mešních obřadů slovy: Ile, missa est= ,.jděte,
mše jest“ u konce. Potom dává věřícím požeňnání:
,Požehnej vás všemohoucí Bůh Otec, Syn a Duch
svatý. Amen.“ A čte konečně na pravé straně oltáře
poslední evangelium. Bývá to obyčejně úvod evan
gelia sv. lana: „Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo
u Boha... a Slovo tělem učiněno jest a přebývalo
mezi námi.“

103. Které jsou ňlavní části mše svaté .?
Hlavní částí mše svaté jsou: obětování, promě
ňování a přijímání.

49. PŘI MŠ! SVATÉ DOBOŽNĚI

PŘI STUPŘOVÉMODLITBĚmáme vzbudítí lítost nad
hříchy a osobní úmysl, na který chceme mši svatou
slyšetí: na příklad: „Ke cti a chvále Boží.“ - „Ke ctí
Marie Panny.“ - „Na poděkování za...“ - „Za pokání ...“
- „Za zesnulého ]. l.“ - „Chci sobě vyprosití...“

104. Co máme činit! při evangeliu?
Pří evangeliu máme povstati a svatým křížem se
požehnatí na znamení, že chceme učení evange
lía poznávatí, vyznávatí a zachovávati.
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"V
Znamení krize se dělává při evangeliu na čele,

na ústech a na prsou: „Ve jménu Otce »?i Svna *
i Ducha * svatého. Amen.“ Ve středověhu stáli při

evalnqgliu rytíři s tasenými meči. Co to znamena o

105. Co máme činiti při obětování?
Při obětováni máme s knězem obětovati Bohu
mešní dary a zároveň sami sebe,

Obětuj Pánu Bohu mešní dary! Chléb a víno
chystá hněž, aby z obojího při proměňování byla
svátost oltářní. Vzácné dary těla i hrve Páně obětuj
Otci nebeshěmu. Na který úmysl? -—Obětuj
sám sebe: co máš pracovati, co budeš trpěti, co
chceš odpustítí, co si chceš odepříti, co míníš daro
vati, co ti zvlášť obtížno při službě Boží.

MODLITBAK OBĚTOVÁNÍ. [Otče nebeshýl Příjmi
od svých dětí svaté dary, které ti tu s knězem při—
nášíme. Tahé obětujeme ti sami sebe. Tobě chceme
sloužit bez ustání, tv nám lztomu dej své požehnání!

106. Colmámefčt'niti při“poadviňova'ní ?
Při pozdvihováni máme na svatou? hostií a na
zdvižený kalich s vírou pohleděti a Kristu Pánu
se hlaněti.3'v:

MODLITBA !( pOZDVIHOVAN'. 1. Pán můj & Bůh
můjl Pozdraveno budiž svaté tělo ležíše Krista, které
za mne na kříži obětováno bylo. V nejhlubší po
hoře blanim se tobě. ležíši, tobě žiji. Iežíši, tobě umí—
rám. ležíši, tvůj jsem živ i mrtev. Amen. — 2. Pán můj
a Bůh můjl Pozdravena budiž svatá hrvi ležíše Krista,
která za mne na kříži vylita byla. V nejhlubší pohoře
hlaním se tobě. Iežiši, smiluj se nade mnou. ležiši, slituj
se nade mnou. ležíši, odpust mi hříchy mé. Amen.

107. Co máme činiti při mešním přijímání?
Při mešním přijímáni máme přijímati skutečně
aneb aspoň duchovně.

Duchovně přijímá, kdo si toužebně pře/'e: Pane
Ježíši; přijď ke mně! — Ovšem upřímná touha se ne
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spokojí na dlouho s pouhým přáním,nýbrž hledí co
nejspíše přistoupiti ke stolu Páně také skutečně.

MODLITBAK PŘIlÍMÁNÍ.Pane, nejsem hoden, abýs
vešel pod střechu mou, ale toliko rci slovem, a uzdra
vena bude duše má. Iežíší, v tebe věřím.Iežíši, v tebe
doufám. ležíší, tebe nade všecko milují. Otvírám ti
srdce své. Přijď ke mně, Pane ležíši, a posvět mě. Přijď
ke mně, Pane Iežíší, & posilní mě. Přijď ke mně, Pane
ležíší, a živ mě k životu věčnému. Amen.

so. PÁN MĚ VOLÁ K svĚMu STOLU.

108. Co působí svaté přijímání ?
Svaté přijímání působí toto : 1. posvěcuje nás,
abychom byli světější; — 2. posiluje nás, abýchom
ochotně sloužili Bohu; — 5. živí nás, abychom
duši i tělo zachovali k životu věčnému.

„Pojdte ke mně všichnil“ (Mat.11,28.) Sv. při
jímání posvěcuie. Věřící stává se na chvíli svatostán
kem Páně. „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně
přebývá a já v něm.“ (Ian 6, 57.) Všední hříchý, kterých
litujeme, a časné trestý Boží, kterých za ně zasluhu
jeme, se sv. přijímáním odpouštějí. — Sv. přijímání
posiluje duši podobně, jako pokrm posiluje tělo k práci.
Pracovati pro nebe znamená: konatí dobré skutky. —
Sv. přijímání živi k životu věčnému,protože zeslabuje
zlé náklonnosti a chrání proti těžkému hříchu. „Tělo
Pána našeho ležíše Krista zachovej duši tvou k ži
votu věčnému. Amen.“ „Kdo jí _métělo a pije mou
krev, má život věčný, a já ho vzkřísím v poslední
den“ (pro nebe. — Ian 6, 55.)

109. Kterým! slovy přikázal Kristus svaté přijímání ?
Kristus přikázal svaté přijímání slový: „Amen,
amen pravím vám, nebudete-lí jisti tělo Sýna
člověka a pití jeho krev, nebudete míti v sobě
života.“ (Ian 6, 54.)

Pod jednou způsobou. Původně se podávala
svátost oltářní věřícím pod obojí způsobou. Pro různé
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nesnáze, které působilo přijímání z kalicha, zavedla
církev od stoleti dvanáctého sv. příjímání jen pod
způsobou chleba, jako již dříve přijímávali nemocní,
vězni a poustevníci. - SV. příjímání tak úplně stačí,
protože Kristus je i pod jedinou způsobou celý pří
tomen se svým tělem i se svou krvi. Pod obojí způ
sobou příjímá jen kněz, kdýkolí slouží mši svatou.

Alespoň jednou za rok. Prvni věřící chodívali
ke stolu Páně po každé, kdýž byli na mšisvaté. Později
přijímali aspoň třikráte do roka: v čas vánoční, veli—
konoční a svatodušní. Avšak i to zanedbávali někteří
věřící. Proto nařídila r. 1215 církev na sněmu Late
ranském pod těžkým hříchem, přijímatalespoň jednou
za rok, a to v čas velikonoční.

110. [(dy ]sme povinni pří/moai! svá/ost oltářní?
]sme povinni přijmouti svátost oltářní alespoň
jednou za rok, a to v čas velikonoční; kromě
toho pak v nebezpečí smrti.

Čtvrté přikázání církevní. lak zní? (Ot. 912.a
poslední odst. za ot. 44: Velikonoční povinnost.) —
Čas velikonočníóo přijímání trvá od Popeleční středý
do svátku Boží Trojice.Ze slova „alespoň“ ve čtvrtém
přikázání církevním výsvitá, že církev svatá si snažně
přeje, abýchom přijímali svátost oltářní častěji do
roka. „Kdo etice žít! opravdu zbožné: nesmí odkládati
sv. přijímání přes jeden měsíc.“ (Sv. František Saleský.)
Sněm Tridentský výbizí věřící, 'abý přijímali po každé
při mši svaté, hlavně v neděli.

Denně může přijímatí, (do ie vposvěcuiící mi
lostí a má pravý úmysl: na příklad: chci učiniti radost
Pánu ležiši; zjednatí si útěchu i posilu v utrpení a po
kušeni; odprositi Pána za urážký; výprositi si ochranu
před hříchem a Boží požehnání.

51. POBOŽNOST K sv. PŘIlÍMÁNÍ.

Svaté přijímáni působí tím více milostí, čím častěji
“kdo přijímá, čím je lépe připraven a čím je zbožnější
po sv. přijímání.
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111. Kterak máme přistoupiti Ř .W. příjímání ?
K svatému příjímání máme přistoupiti úplně lační
a počestně odění, v posvěcujicí milosti a se
srdcem pobožny'm.

Svátost jen svaty'ml Úplně lačný je, kdo nic
nejedl a nic nepil ode dvanácté hodiny půlnoční.
Nelačny' smí přijímatí, kdo je nebezpečně nemocen ;,
jíny' nemocny' jen s dovolením zpovědníka. — Vpo—
svěcuiíci milostí je, kdo si není vědom žádného hříchu
těžkého. Sv. přijímání s hříchem všedním působí méně
milostí. Kdo vědomě přijímá s těžkým hříchem, při-»
jímá nehodné a svatokrádežně: „jí sobě odsouzení,
protože nerozeznává těla Páně.“ (1. Kor. 11, 29.)

_ Srdce pobožné. Zbožně se naladím, odpovím-lí
si modlitbou na tři otázky; 1. [(do přicňázi ke mně?
„Pán můj a Bůh můj.“ Věřím a klanim se. — 2. [(e
Řomu přícňází? ,.K nehodnému služebníku.“ Pane,
nejsem hoden... Bože, bud milostiv mně hřišnémul
— 3. Proč přicňází? „Protože mne miluje a spasiti
chce.“ Miluji tě, Pane. Toužím po tobě. Přijdl

Obřady sv. přijímání. Před sv. přijímáním dává
ministrant znamení zvonkem, aby věřící vzbudili ještě
jednou lítost. Potom kněz: 1. modlí se nad věřícími,
aby jim Bůh odpustil hříchy, a žehná je znamením
kříže; — 2. ukazuje lidu sv. hostíi se slovy: „Ejhle,
Beránek Boží, jenž snímá hříchy světa| Pane, nejsem
hoden...“; — 3. podává sv. hostíi přijímajícímu se
slovy: „Tělo Pána našeho ležíše Krista zachovej duši
tvou k životu věčnému. Amen.“

112. Co náleží k pobožnosti po svatém příjímání .?
K pobožnosti po svatém přijímání náleží: 1. Pánu
ležiší se klanětí a děkovati; — 2. Pánu ]ežíší se
obětovati a slíbiti věrnost; —3. Pánu ležíši před
nášetí, čeho pro život časny' i věěny' potřebuji.

Vzácná chvíle. Dokud Pán ležíš dlel viditelně
na zemi, přicházeli k němu věřící a prosili o pomoc.
A on jim pomáhal: těšil, žehnal, živil, uzdravoval,
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v bouři chránil. Ty'ž Pán všemohoucí a dobrotivý je
v tobě po svatém přijímání. Použij té chvíle a pověz
mu důvěrně všechno, co máš na srdci. A zahončí
vroucně: Pane ležíši, tobě chci žití, tobě chci
umříti, tvůj chci by'ti živ i mrtev. Zůstaň se mnou
nyní i v hodinu smrtí mé. Amen!

52. SVÁTOST POKÁNI.

Ustanovil Kristus Pán. Večer po svém vzhří
šení se zjevil apoštolům. Tehda jim řehl: „jako pos/af
Otec mne, tak posílám id 765. Přijměte Ducóa svatéóo.
Komu ňřícňy odpustíte, budou odpuštěny, a komu je
zadržíte, budou zadrženy“ (Ian 20, 21. 23) — Těmi
slovy dostali apoštolé moc, odpouštětí hříchy vě
řícím. Moc, hříchy odpouštěti, přešla od apoštolů
na bishupy apoštolshy svěcené a na hněze jimi
zplnomocněné. Hříchy se pohřtěnym odpouštějí ve
svátosti pohání.

113. Co působí svátost poŘání ?
Svátost pohání působí toto: Í. odpouští hříchy
a tresty Boží ; — 2. uděluje anebo rozmnožuje
milost posvěcujíci ; — 3. posiluje h životu bohu
milému.

Bohu díhy za svátost pohání! Ve svaté zpo
vědi mohou by'ti odpuštěny Všecňny ňřícóy spáchané
po hřtu svatém. Není tír'íctřu,aby za živo nemoňl býtt
odpuštěn. Hřích jednou odpuštěny' je odpuštěn na
věhy. ——Tresty Boží věčně se odpouštějí ve svaté
zpovědi vždychy úplně, tresty časné aspoň částečně.
— S odpuštěnim hříchu těžhého nabývá hajicníh
znova posvěcuiící milosti a spolu í zásluh těžhy'm
hříchem pozbyty'ch. (Ot. 995) Kdo posvěcující mí—
losti nepozbyl, tomu jí svatou zpovědí přibývá. —
Vzácny'm účinhem svátosti pohání je poŘoiné svě—
domí. Po svaté zpovědi řádně vyhonané zavládne
v srdci „pohoj Boží, jenž převyšuje všechno po
myšlení“ (Filip. 4, 7.)
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114. [(a'y isme povinni pří/moai! svátost poŘání ?
lsme povinní příjmoutí svátost pokání alespoň
jednou za rok.

Čtvrté přikázání církevní. lak zní,víz ot. 919.
Ze slova „alespoň“ ve čtvrtém přikázání církevním
vysvítá, že církev svatá si snažně přeje, abychom se
zpovídali častěji do roka. Častější zpověď posiluje
dusí v dobrém,aeslabuie ale náklonností a činísvědomí
útleisím. Zvláště ve smrtelném hříchu je nebezpečno
smíření s Bohem odkládatí. Proč?

„Vstanu a půjdu k Otci svému.“ (Luk. 15.
18.) „Neprodlévej obrátit se k Pánu, aniž odkládej
den ode dne, nebol.| náhle příkvapí hněv jeho.“ (Sir.
5, 8. 9.) Leckomu se nedostane smíření s Boóem při
smrti, protože poórdal svatou zpovědí za zdravýctí
dnů. „Nuže tedy, čiňme dobré, dokud máme čas!“
(Gal. 6, 10.) „Potom už času nebude.“ (Zjev. 10, 6.)

115. Kolik částek náleží :? svátostí pokání ?
K svátosti pohání náleží pět částek, totiž: zpy
tování svědomí, .lítost, předsevzetí, zpověď a
dostíučinění.

DUCHUSVATÝ,ost'ř A posunu MĚ,
BYCH své HŘÍCHY NÁLEŽITĚ POZNAL,
SRDEČNÉ nen LITOVAL,
UPŘÍMNĚ se z NICH VYZPOVÍDAL
A se OPRAVDU POLEDŠIL. AMEN.

55. ZPYTOVÁNÍsvépomi.

Zpytovati svědomí jest vážně se rozpomínati,
kterych hříchů jsme se dopustili. Zvláště se máme
rozpomínatí; 1.kdy jsme se naposledy platně zpoví
dali a zdali jsme vykonali uložené pokání; — 2. jak
jsme zachovali jednotlivá přikázání Boží a církevní,
a máme-lí na sobě ktery' hřích hlavní; — 3. jak jsme
plnili povinnosti svého stavu.
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Zpytui bedlivě! Čím déle kdo nebyl u sv. zpo
vědí, tím větší píli má vynaložit na zpytování svě
domí. Kdyby někdo zpytoval tak povrchně a ne
dbale, že by pro to vynechal přizpovědi některy' hřích
těžký, zpovídal by se neplatné.

Zpytul každodenně! Snadno se rozpomíná
před sv. zpovědí na hříchy, kdo svědomí zpytuíe
každodenně. žpytování svědomí spojené s dokonalou
lítostí je nejdůležitější část večerní modlitby. Ukládei
se k spánku po každé tak, íako bys měl v noci umříti.
A svědomí zpytui před sv. zpovědí po každé tak,
jako by to byla tvá zpověď poslední — a budeš se
dobře zpovídat a kdysi šťastně umírat.

54. BEZ LÍTOSTl NENÍ ODPUŠTĚNÍ.

Stává se někdy, že kaiícník nemůže zpytovatí
svědomí, anebo se nemůže : hříchů vyznatí, anebo
nemůže vyplnit uložené pokání - a přece dostane
kněžské rozhřešení a má hříchy odpuštěny, jestliže
jich litoval a zpovídatí se chtěl. Bez lítosti nemůže
nikdy žádny' hřích osobní býti odpuštěn. Zpověd
bez lítostí byla by neplatná.

116. Která je nejpotřebnějšíčástúa svátostí pokání ?
Neipotřebněíší částka svátosti pokání ie lítost.

Vzbry lítosti. Přišel celník do chrámu, stanul
opodál a netroufal si ani očí pozdvihnouti k nebi,
ny'brž bil se v prsa a říkal: „Bože, bud milostív
mně hříšnémul“ A vrátil se domů omilostněn. (Luk.
18, 13.) — žena óříšníce přišla k Pánu Iežíši, klekla
si mu k nohám a plakala. A Pán ii řekl: „Odpou
štěií se ti hříchy. ldi v pokoji.“ (Luk. 7, 48. so.) —
Apoštol Petr seděl u ohně a zapřel Pána ležíše.
Tehdy „obrátil se Pán a pohleděl na Petra. I roz
pomenul se Petr na slovo Páně, vyšel ven a plakal
hořce“. Bůh pak mu odpustil. (Luk. 22, 61. 62)

Litovati musím upřímně. Nestačí len ústy odří
Řávatí slova lítostí; Bůh se dívá do srdce. Prázdny'ch
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slov nepřijímá, ale nepohrdá srdcem zkroušeny'm a
pokorny'm. (Zalm 50, 19.) Lítost ie bolest a ošklivost
duše nad spáchany'mí hříchy. — Lítost při svátostí
pokání se musí vzbuditi před Zpovědt' aneb aspoň
před rozór'ešením.

117. Kterých“ ór'ícňů je nutno litovati?
le nutno litovati hříchů těžkých, a to všech.

Kdyby někdo neměl lítostí, byt jenom nad jednim
hříchem těžkým, zpovídal by se neplatně. — Tomu,
kdo má jen všední fir'ícňy,stačí Ř platné zpovědi litovat
aspoň iednoóo : niclž. Učiní však dobře, když bude
lítovatí všech hříchů všedních, ze kterých se zpo
vídá. Radno ie také v lítost a zpověd zahrnout určité
hříchy už odpuštěné, aby lítost byla tim upřímněiší.

118. Co musí .: lítostí nezbytně býti spo/eno ?
S lítostí musí nezbytně by'tispoieno předsevzetí:
opravdu chci se polepšiti a nikdy už nehřešíti.

svmý BOŽE, HŘÍŠNÉ TRESTÁŠČINY.
TRESTů TVÝCH SE nkozíM ZA své VINY.
DOBRÉ VŠECHNO DOSTÁVÁM z TVÉ RUKY,
PODSTOUPIL 151 ZA MNE KkížE MUKY,
NEBE OTEVŘELS M1 SMRTÍ svou,
A )A ZLOBOU SPLÁCÍM LÁSKU TVOU.
HŘÍCHÚ |E M1 2 HLOUBl SRDCE LÍTO,
POLEDŠÍMSE, SVATĚ susun TO.

55. KTBRAK TŘEBA HŘÍCHÚ LITOVATL
Lítost dokonalá a nedokonalá.

Kdyby někdo litoval jen proto, že hříchem
upadl do hanby, do škody, do nemoci, do světského
trestu — měl by lítost ien přirozenou. Přirozená
lítost nestačí k odpuštění hříchů. Abychom dosáhli
odpuštění u Boha, třeba litovati z pohnutek vyšších.

Představ si živě lásku Boží: Bůh, nebesky'Otec
můi, nikdy mně ničím neublížil, nebe mí připravil,
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denně mi dobře činil: a já?... ležiš Kristus mě tak
miloval: s nebe na zem sstoupíl, na hříží za mě hříchy
trpěl a zemřel: a iá?... ——Lítost tahto vzbuzená je
výborná a sluie dobonalá.

119. kdy máme lítost dokonalou?
Lítost dokonalou máme, hdyž lítuíeme hříchů
proto, že'jsme byli nevděčni Bohu neivýš dobro
tivému, nebo proto, že ležiš Kristus za naše hříchy
trpěl a zemřel.

120. Čeňo nabýváme dožonalou lítostí?
Dobonalou lítostí nabýváme hned odpuštění
hříchů; isme však povinni se z nich ieštč VY—'
zpovídatí.

Dobře sí pamatuil le velmí prospěšno vzbu
dítí dohonalou lítost každcdenně večer, než ideme
spat. Velmi radno ie vzbudítí dohonalou lítost po
těžŘém b'r'íchu,nemožno-lí hned iití h svaté zpovědi.
Iedinou pomocí lz spasení je dokonalá lítost 7 ne—
beapečt smrtt, když někdo je v těžkém hříchu a ne
může přiimouti svátost pohání. — Kdo sám umí
vzbudíti dokonalou lítost, pomůže i druhému; lady
gvláštč?

121. Kde máfng lítosr nedoéonalou?
Lítost nedokonalou máme, hdyž lítuíeme hříchů
proto, že isme iími zasloužilí trestů Božích.

Představ sí živě tresty Boží: co trpí duše
v očistci, co zavržení v pekle; těchto neb oněch trestů
isí zasloužil. — Lítost tahto vebuzená ie dostatečná
& sluie nedobonalá. Lítost nedokonalá stočí Ř od—
„puštění ór'ícňú, při/in (íme—Itadroreň svátost pckánt.

Bože Můlt MÁM HŘÍCHY NA SOBĚ,
ZASLUHlllI TRESTÚ TVÝCH.
BOŽE, But) MILOSTIV MNĚ HŘÍŠNÉMUI
OD TEBE MÁM VŠECHNO DOBRÉ,
MILOVAL 151 MĚ AŽ K SMRTI KŘÍŽB,
A IÁ ISEM TĚ TOLIKRÁT URAZIL.
IEŽÍŠI, SMILUI se NADE MNOU!
IEŽÍŠI, SLITUl se NADB MNOU!
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|:žíš1,_ oppusř MI HŘÍCHY MÉl
pevne SI umňun, že SE OPRAVDU POLBPŠÍM.AMEN.

56. s UPŘÍMNOU LÍTOSTÍ _ OPRAVDOVÉ
PŘEDSEVZBTÍ.

Čeho kdo upřímně lituje, toho se míní také již
nedopustit. Tak s upřímnou lítostí nad hříchy je ne
zbytně spojeno předsevzetí: opravdu se chci polepšiti
a nikdy už nehřešití. (Ot. 118.)

122. Co si zvláště mám umínitt' při sv. zpovědí?
Při sv. zpovědi si zvláště mám umínití: 1. že se
budu chránit aspoň všech hříchů těžkých a blízké
příležitosti k nim; - 2. že bližnímu ze srdce od
pustím a škodu způsobenou napravím; — 5. že
si budu hleděti všeho, co mi pomůže zachovat
milost Boží.

Kdo se zpovídá íenom ze hříchů všedních) má
si umínít, že se alespoň jednoho z nich už nedopustí,
anebo že se ho nedopustí tolikrát. — le velmi dobře,
když si kaiícníkhned při zpytováni svědomí
u každého hříchu svého zvláš! umíní, „že
se ho chce varovat a kterak proti němu pracovat. Cim
ie předsevzetí podrobně/'St;tím pro polepšení účinnější.

123. Co rozumíme blízŘou příležitostí ke fířícňu .?
Blízkou příležitostí ke hříchu rozumíme osobu,
společnost, místo a vůbec všechno, co nás pří
vádí do velikého nebezpečí zhřešiti.

Správně se říká: „Příležitost dělá zloděje.“ „Kdo
miluie nebezpečí, zahyne v něm.“ (Sir. 3, 27.) Kdo
nemínízanechati těžžéóohříchunebo dobrovolné
blízké příležitosti k němu, nemá pravého předsevzetí;
zpovídá se tedy neplatné, a rozhřešení mu nic ne
pomůže.

124. Co praví! Kristus a příležitostí k těžkému ór'ícb'u?
O příležitosti k těžkému hříchu pravil Kristus:
„Dohoršule-li tě tvé oko pravé, vvlup je a bod
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od sebe. Lépe ie tí bez oha iití do království
Božího, než s oběma očima do pekla, hde červ
ieiich neumírá a oheň nehasne.“ (March9, 46. 47.)

Odpustít a napravit. „Odpouštěite,a bude vám
odpuštěno.“ (Luh. 6, 37.) — Skoda se bližnímu čtnt
na těle nebo na duši, na majetku nebo na ctt ietío.
Šbodu třeba napravití co možná nejdříva co možná
nejlépe.Kdo by nemínil napraviti značnou šhodu,
nebo zanechatí velíhého nepřátelství, neměl by
pravého předsevzetí; zpovídal by se tedy neplatně.

Co pomáhá zachovat milost Boží. Kdo chce
ozdravěti, musí se netoliho chrániti všeho, co mu
šhodi, nýbrž také užívati lébů. Lékem pro duši je
denní modlitba, častější příjímání svátostí, pravidelné
slovo Boží, náboženská četba, ducóovnt cvičení (exer—
cicie)a náboženskýspolek. — eho nejvíce po
třebuješ? Co si tedy umíníš?

57. VYZNÁNÍHŘÍCHÚ _ ZpovĚD.

Zpověď ie potřebná. — Říká se: „poloviční
zdravi, když se nemoc poví. Přiznání, polovic po
kání.“ Pří svátosti pohání je potřeba hříchy vyznati,
aby zpovědník Věděl,má-It ie odpustit anebo zadržett.
(lan 20, 93) Proto byla zpověď už za dob apoštol
sby'ch: „Přicházeli mnozí z věřících a vyznávali
sbuthy své.“ (Sh. ap. 19, 18.) Hříctíyje potřeba vyznati
jednotlivě; nestačízpověď obecná; „mám hříchy na
sobě“ — ani hromadná neboli sborová: „zhřešiliisme“.

Kterak se vykonává. Kaiícníh,obyčeině bleče,
vyzná hříchy. Poslouchá pozorně, co mu řihá zpo
vědnih. Odpovídá upřímně, nač ie otázán. Táže se
sám, potřebuje-li rady nebo poučení. Zapamatuíe
si uložené pohání. Požehná se při rozhřešení. - Roz
hřešení uděluje zpovědnib slovy: „já tě rozňťešuit
: óťícóú tvýcfž ve jménu Otce i Syna t Duclža sva
téňo. Amen.“— Zpravidla se zpověd vyho
nává v kostele; možno však se zpovídatí
hdehoH.
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Uvod a zakončení. Zpovědní vyznání začíná
se takto: „Ve iménu Otce i Syna i Ducha svatého.
Amen. Naposledy isem byl u svaté zpovědi: (kd y?...)
Vyznávám se před Bohem, že isem se dopustil těchto
hříchů:...“ — Zpovědní vyznání se končí takto:
„To isou mé hříchy. Srdečně iich lítuíi a pevně si umí
ňuii, že se opravdu polepším.“ — Možno však za
čínat í končit jinými slovy, jen když se správně udá
čas poslední platné „zpovědi.

125. Kterak .se máme ve zpovědi vyfadřovatt?
Ve zpovědi se máme vyiadřovati počestně, zře
telně a pro zpovědníka slyšitelně.

Počestně: výrazy slušnýmí, ne sprostými. Neví-li
kaiicník, jak něco povědět, pomůže zpovědník. —
Zřetelně, aby zpovědníkovi bylo jasno. o který ide
hřích. Tedy nikoli: „Hřešil isem myšlením.“ - „Mluvil
jsem hříšně“ - „Uškodil jsem někomu“ a podobně. Ni
koho však neimenovatl — Slyšitelnětak, aby
dobře slyšel zpovědník, ale druzí neslyšeli. Kdo by
náóodou „zaslechl něco z cizí zpovědi, je přísně :a—
vázán o tom mlčett.

Zpovědní taíemství záleží v tom, že zpovědník
pod těžkým hříchem a pod přísnými tresty nesmí
niŘomu žádněňo ňr'ícňu ze :pcrědi vyaraditi. Zpo
vědník ie povinen spíše dáti se umučit, než by : něčí
zpovědi sebemenší hříchvyievíl. Za zpovědní tajemství
vytrpěl smrt mučednickou roku 1393 sv. lan Ne
pomucký v Praze (Prag) a roku 1620 blaho
slavený lan Sarkander v Olomouci(Olmíitz).

58.zpovioel se úPLNĚl

Vyznei všechny své hříchy těžké, tedy při
každém, kolikrát se stal. Počet má .seudatí určitý aneb
aspoň přibližný: kolikrát asi, nebo kolikrát asi za měsíc,
za týden. — Důležité okolnosti,na příklad: že zanedbal
ze sváteční mše svaté z nač n ou část, že nadával
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rodič ů rn, že způsobil v e l i lzé pohoršení, že odcizil
majeteh posvěcený, že učinil z na čnou šlzodu.

Taizé hříchy všední? Z ór'ícňú všedních“nejsme
povinni se apovídati; nebot všední hříchy odpouští
Bůh také mimo svátost pohání, bdyž jich upřímně
litujeme. Tah se odpouštějí hříchy všední zejména
svatým přijímáním a pobožnou účastí na mši svaté.
je však užitečno také všední ór'íchy ve zpovědi vyznati,
zvláště když nevíme určitě, je-li něco hříchem lehhym
či těžhy'm.

126. Kdo se zpovídá úplně?
Úplně se zpovídá, hdo poví alespoň všechny své
hříchy těžlzé a důležité okolnosti hříchů.

127. Kdy ie neúplná zpověa neplatná?
Neúplná zpověď je neplatná. když někdo těžby
hřích při zpovědi vynechá vlastni vinou.

Vlastní vinou - na příklad: z nemístné bázně,
z lichého studu, z nedbalého zpytováni. - Neplatná
zpověďse napravu/e novou zpovědí; v té má hajícnih
povědéti všechny těžhé hříchy od poslední zpovědi
platné a udatí, holihrát se neplatně zpovídal a svá
tost oltářní anebo jinou svátost nehodně přijal.

„Otče, zhřešil jsem.“ (Luh. 15, 18.) Pošetíle by
jednal, kdo by s vyznanim odkládal, anebo něco těž—
hého zamlčel. Vždyť jednou se : toňo apovídall musí,
chce—lidojíti spasení. „Kdo své hříchy tají, nebude míti
pohoje. Kdo však je vyzná a jich zanechá, dojde milo—
srdenství.“ (Přísl.98, 13.)Zpravidla nikdo není odházán
na určitého zpovědniha. Velmi je prospěšno zpovídati
se na poutním místě anebo při svaté misii.

198. Kdy je neúplná :pověa platná?
Neúplná zpověď je platná, když někdo při zpo
vědi vynechá těžhy' hřích bez vlastní víny.

Těžhy hřích, vynechany při zpovědí bez úmyslu
a nevědomhy, se odpouští zároveň s ostatními hříchy;
zbývá jen se z něho vyznati dodatečně, totiž při bu
douci zpovědi.
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Zpověď generální a životní. Generální sluje
zpověď, kdýž se' opakuje několik zpovědí dřívějších.
životní sluje zpověd, když se opakují všechný zpo
vědí dřívější.—Generální nebo životní zpověd se do
poručuje zvláště před sv. biřmovánim, před svatbou,
při svaté misii nebo při ducňovnim cvičeni a v ne
beZpečné nemoci.

59. DOSTIUČINĚNÍ.

Kajicnik je povinen hříchý své aspoň částečně
odčiniti dobrými skutký. Na to mu zpovědník ukládá
něco za pokání. Vyplnituložené pokání ie dostiučiněni.

Nutně náleží k dostiučinění, abý kajícník co
nejdříva co nejlépenapravil aspoň zn ačnou škodu
bližnímu způsobenou; a jako si před zpovědí uminil
s bližním se smiřiti, abý se smířil skutečně. K tomu
ke všemu je kajícnik povinen, ! kdyby 150zpovědník
na to výslovně neupoaornil.

129.Jak máme vyplnili uložené pokání?
Uložené pokání máme vyplniti právě tak, jak bylo
uloženo, a co nejdříve.

K uloženému pokání se dcporučuje přidatisi
pokání dobrovolné,-jmenovitě modlitbu, almužnu a půst
tělesný nebo duchovní, totiž: odepříti siněcodovolené
ho, převzíti kajicně obtíže svého povolání, snášeti trpě
livěkřiž.Cim dokonalejší pokání, tím více
časných trestů Božích se odpouští.

Časné trestý Boží. Král David se dopustil dvou
velikých hříchů. Na domluvu prorokovu jich srdečně
litoval a vyznal se z nich zkroušeně. A Bůh jemu
hříchý prominul, ale vzkázal: „Syn, který se ti na—
rodil, umře.“ (2. Král. 12, 14.) Po odpuštěném óřicn'u
a trestu věčném zbývají mnoódy tresty Boží časné.
Tý čekají na člověka bud za žíva na zemi, anebo
po smrti v očistci; církev ie však může prominenti také
mimo svátost pokání, a to tím, že uděluje odpustky.



60. ODPUSTKY .

130. Co jsou odpustky?
Odpustky jsou prominutí časných trestů Božích,
které zbývají kajicníkovipo hříchujižodpuštěném.

Dobře rozeznáveí! získanými odpustky se ne—
odpouští žádný óřícb', an! věčný trest, ani časné tresty
tčcó ňr'ícóú, které nejsou jestě odpuštěny. Nejprve musi
byt odpuštěn hřích a teprve potom může být od
puštěn časny' trest Boží, hříchem zasloužený. — Od
pustky slují neplnomocné, když se odpouštějí časné
tresty Boží úplně ; slují neplnomocne; když se časné
tresty Boží odpouštějí toliko částečně.

Odpustky neplnomocné se označují rčením na
příklad: čtyřiceti nebo sta dnů nebo jednoho roku.
To rčení pochází ze starých dob cirkve svaté. Tehdy
se předpisovalo za hříchy, spojené s velikým pohor—
šením, pokání veřejně. To trvalo 40, jindy 100 dnů,
někdy celý rok, ano i déle. Takovy'm pokáním odčinil
kajicník značnou část Božích trestů časny'ch. A stejná
část se odpouští za odpustky čtyřiceti, nebo sta dnů,
nebo jednoho roku.

131. Čeb'o je třeba k získání odpustků ?
K získání odpustků je třeba: 1. abychom byli
v posvěcujicí milosti; — 2. abychom měli úmysl:
chci odpustky získati; — 3. abychom vyplnili
přesně předepsané podmínky.

Předepsané podmínky bývaji: vykonat určitou
modlitbu nebo pobožnost (růženec, křížovou cestu,
návštěvu kostela, pout), jiti k sv. zpovědi a ke stolu
Páně, anebo dáti almužnu na zbožny' účel. Které
znáš modlitby odpustkové ? —jen alomyslně
anebo .: neznalostí se tvrdíva',že se odpustky prodávaly.

leysl, získati odpustky, možno vzbuditipřed
skutkem odpustkovym, anebo hned při ranní mod
litběpro celýden: Chci dnes získati všechny
mně možné odpustky.

Duším v očistci možno věnovati získané od—
pustky na způsob přímluvy; to znamená: získávám
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odpustky s přimluvnou prosbou církve, aby Bůh té
aneb oné duši tresty očistcové prominul. Kolik
promine skutečně, není docela iisto, ny'brž
závisí na leho milosrdenství.

51. POSLEDNÍ POMAZÁNÍ.

Proč říkáme „poslední“? Po prvé dostává kato
licky křestan svaté pomazání při sv. křtu, po druhé
při svatém biřmování, po třetí při svěcení na kněze,
zpravidla pak naposledy v nebezpečné nemoci. Proto
říkáme „poslední“ pomazání.

132.Conapsal apoštolJakub a poslednímpomazání?
Apoštol lakub napsal o poslednim pomazání :
„le-li kdo z vás nemocen, povolei k sobě kněze
církve; a ti ať se modlí nad ním, mažíce iei ole
iem ve iménu Páně. A modlitba viry spasi ne
mocného, a posílí ho Dán, a má-li hříchy na sobě,
budou mu odpuštěny.“ (lak. 5, 14. 15.)

Tak napsal věřícím apoštol ]akub Mladší, biskup
ierusalemsky'. ($ 62) Ze slov „ve jménu Páně“ ie
poznati, že poslední pomazání ustanovil KristusPán.

133. Kterak uděluje kněz poslední pomazání?
Kněz uděluie poslední pomazání takto: maže
nemocného svaty'moleiem na iednotlivych čidlech
a modlí se při tom: „Skrze toto svaté pomazání
a předobrotivé milosrdenství své odpustiž tobě
Pán, cokoli isi provinil zrakem.“ (Podobněz „slu
chem“, „čichem“, „chuti a řeči“, „hmatem“.)

Kdo může a máipřiímouti. Poslednípomazání
může a má přijmout! kazdý katolický křesťan, který
přišel do rozumu a nebezpečně onemocněl. Má ie při
imouti, možno-li, dokud je při dobré paměti. Měl by
ie přiimouti ochotně, ačkoli není potřebno k spasení
nezbytně.

134. Co působí poslední pomazání?
Posledni pomazání působí toto: 1. odpouští
nemocnému všední hříchy a tresty Boží. — 2. po
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svěcuie ho, aby byl světěiši; ——3. posíluie ho
v utrpení, pokušení a smrtelné úzkosti.

Vzácné účinbý zvláštní. Mimořádnérodpouští
poslední pomazání také ór'icny těžké, když se z nich
nemocný nemůže už zpovídati, ale má nad nimi lítost
aspoň nedokonalou. asto působí posledni pomazání
úlevu v nemoci, někdy pak i tělesnézdravi, prospívá-li
to nemocnémuh spasení.lab dobrotivě pečuje
Kristus, dobrý pastýř, o nemocné věřící!

Příprava nemocného. Nemocný se má k posled—
nímu pomazdní připravili svaicu zpovědí, aneb aspoň
upřímnou lítostí a zcela .seodevzdati do vůle Boží. —
Kněze na nemocného zavčas upozorniti, iemu povo
zem přes pole posloužiti, nemocnému v přípravě
napomáhati, je velmi cenný shuteh milosrdenství.
Domácí by měli hřích na svědomí, hdýbý
jejich vinou nemocný umřel nesmířen
s Pánem Bohem.

Tři svátostí lz zaopatření. Zpravidla přichází
hněz lznemocnému „5 Pá nem Bohem“ a nemocný
přijímá po svaté zpo'vědi svátost oltářní. „Vstaň a
poiez, nebof velibou máš cestu před sebou!“ (3. Král.
19, 7.) Po sv. pomazání dostává nemocný papežské
nebo/i apoštolské pcžeňnaní, spoiené s plnomocnými
odpustbý pro hodinu smrtí. Tab je nemocný na cestu
do věčnosti zaopatřen. -—Tahé nemocný hřesfan
iinověrec má volno dáti se zaopatřit.

Stůl bzaopatřeni má státi tah, abý naň nemocný
viděl, a má býti upraven tahto: přibrýie se bílým
ubrusem a naň se postaví: hřižuprostřed hořících svic;
iedna sblenice s vodou svěcenou, druhá s vodou pit
nou; a talíř,na kterém je housek chleba, něco bavlny
a hrstha soli. l hvětiný tam pěhně svědčí, aby se stůl
co neivíce podobal oltáři.Sůl, chléb a bavlna
se má potom spálit.

„V'—POSLEDNÍKDYŽ velpu BO),
S'Dušl mou se, lezu, spol,
SAMA SEBE, ŽIVÝ CHLEBE,j
v POTRAVU Ml 5112011“



62. svěcení KNĚŽSTVA.

V první době lidstva zastával kněžsky' úřad
otec v rodině (Noe,Abraham, lob) a kníže ve svém
národě (Melchisedech).V národě izraelském ustanovil
Bůh k úřadu kněžskému syny z rodu Aronova. Když
si ten úřad chtěli osobit nepovolani, potrestal ie
Hospodin náhlou smrti. (4. Moiž. 16, 31—35) Kněžství
starozákonní po smrti Páně zaniklo a nastalo kněž
ství novozákonní.

Ustanovil Kristus Pán. Kristus,božsky' Velekněz
Nového zákona, dal apoštolům moc proměňovatí
chléb a víno (Luk. 22, 19.), odpouštěti hříchy (lan
20, %.) a rozdávat ostatní svátosti (Mat. 28, 19. go.),
jakož i vyprošovatí věřícím Boží požehnání. (Mat.
10, 12) Tím odevzdal Kristus apoštolům kněžskou
moc.

135. V čem ólavně záleží kněžská moc?
Kněžská moc záleží hlavně v tom, že kněz může

sloužítti mši svatou, udělovati svátostí a žehnat'i světí .

Apoštolě udělovali kněžskou moc vzkládáním
rukou. (Sk. ap. 13,3. a 14, 22) Sv. Pavel o tom napsal
knězi-biskupu Timoteovi: „Připomínám ti, abys po—
znovu roznítil v sobě milost Boží, která ti byla
dána vzkládánim rukou my'ch.“ (2. Tím. 1, 6.) Od
apoštolů přešla moc světiti kněze —na biskupy apo
štolsky svěcené. len od světla možno rozžehnoutí
nové světlo. Ani světský úřad, ani náboženská obec
nemoóou kněžské moci udělit, protože jí samí nemají.

136. [(do jen může světiti na kněze?
Na kněze může světiti ien biskup apoštolsky
svěceny.

„Budou zasvěcení Bohu svému.“ (3. Moiž.21,G.)"
Nastávaiíciho kněze světí biskup neiprve na pod
iáóna, potom na iáóna. Vrcholny'm stupněm svátostí
ie svěcení na biskupa. — Svátostny'm svěcením vtis—
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kuie se duší nezrušltelné znamení : kněžské mocí
jednou nabýté nelze tudiž pozbýti. — Kněžskoa
moc smí kněz len potud vykonávat/, pokud byl od
svétžo biskupa poslán neboli ustanoven. — První mši
svaté novoknězověse říká „kněžské prvotiny“
neboli „primice“; novokněz uděluje potom zvláštní
požehnání.

„Správce Božích taiemství.“ (1. Kor. 4, i.) Ka
tolický kněz ie zastupce Boží, odpovědný Bohu za
duše svěřené.Pater = otec duchovní, má otcovský
pečovati o duše v kostele, ve škole, ve spolku,
v nemoci, po smrti. „Budte pamětlivi správců svýchl'
(Žid. 13, 7. 17.) „Kdo činí příkoří kněží, činí
příkoří Kristu Pánu.“ (Sv. Ian Zlatoústý.)

„Zeň sice hoiná iest, ale dělníků málo. Proste
tudíž Pána žně, abý poslal dělniký na svoíí žeň !“
(Mat. 9, 37. SS.) l/ Sucóe' dny se modlí věřící, abý
Kristus, Hospodář žně, poslal hodné dělniký na svoji
žeň.je to zvláštní milosta vyznamenání pro ňodnou ro—
dinu, když Bůh"syna ieiiclí povolá k stavu kněžskému.

65. SNATEK MANŽELSKÝ.

Manželství ustanovil Pán Bůň v ráji. (1. Moiž. 2,
22—24.)Sňatek manželský se proto pokládal od nei
staršich dob lidstva za úkon důležitý a posvátný.
„lsme děti svatých, proto se nesmíme spoiovati
jako pohané, kteří Boha neznají.“ (Tob. 8, 5.) Kristus
posvětil sňatek manželský prvním zázrakem a povýsil
lei pro pokřtěná na svátost. Ie to podle sv. Pavla
„svátost veliká“. (Etes.5, 32) Svátostnému sňatku
manželskému se právem říká „svatba“.

Před volbou stavu. Ani stav svobodný, ani man
želský není pro každého; ale za živa spokoien a po
smrti věčně spasen může člověk býti v tom stavu, ke
kterému Bůh vola a v kterém Bůh pomáhá. „Nestavi-li
Hospodin domu, marně se lopoti, kteří íei stavějí“
(Zalm 126, l.) [(e kterému stavu volá Báli tebe?



Cokoli činíš,s rozvahou čiňl Trojnásobnéhoroz
myslu vyžaduje, co má zavázatí do smrti.Pravdivé se
říká: „Kdo se žení pro statek, ten přichází na zmatek;
kdo pro krásu, ta trvá do času; kdo pro ctnost, ta
trvá na věčnost.“ Přemýšlej, rad se s rodiči a dbej
hlasu starších, zkušených lidi; modlívej se k Duchu
svatému a vzývej Rodičku Boží, matku dobré radyl

137. V čem záleží příprava na šťastné manželství?
Příprava na šťastné manželství záleží v tom:
1. aby si oba dobře rozmyslili, hodi-li se vzá
jemně k nerozlučnému svazku; —2. aby zvláště
po dobu zasnoubení byli počestně živi; — 3. aby
obnovili své vědomosti náboženské a hodně při
jali svátost pohání a svátost oltářní.

Čím počestnějši stav svobodný, tím šťastnější
stav manželský. To štěstí se podkopává předčasnou
známosti,lehkomyslným zasnoubením a těžkýmihříchy
před sňatkem. Bývá žádoucno, aby sňatku předchá
zela řádná smlouva svatební. — Po vzájemné do
mluvě zajdou snoubenci s dvěma svědky k vlastnímu
faráři. Ten vyšetří, zdali zamýšlenému sňatku nic ne
vadi a zdali se chtějí vzíti dobrovolně. O tom se
píše úřední listinu. Potom jsou trojí ohlášky s kaza
telny. Nač? — Teprve po nich může býti svatba.

138. Které isou svatební obřady církevní?
Svatební obřady církevní jsou tyto: 1.snoubenci
prohlásí před svým farářem a dvěma svědky, že
se berou za manžely; — 2. podají si pravé ruce
a přijmou kněžské požehnání; — 3. vyslechnou
kněžské napomenutí, aby v lásce a věrnosti
manželské spolu žili do smrti.

Církevní oddavky. Mistofaráře může oddávati
jeho zástupce. Oddavky mají býti dopoledne, a to
přede mší svatou, aby při ní moňla nevěsta dostati
zvláštní požeónání. Nejvhodnější je k oddavkám
všední den. — Manželský slib lásky a věrnosti při
oddavkách je přísahou: „K tomu mí dopomáhej Pán
Bůh na přímluvu Matky Boží a všech svatých. Amen.“
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„zdatnou ženu kdo nalezne? Cenumá nad skvosty
zdaleka. - O len a o vlnu pečuje, pracuje rukou
radostnou. - Ruku svou ,otvirá nažněmu, dlaně svě
vžtaóuie k cóuděmu. - Usta svá otvírá v moudrosti,
na rtecň má vlídně učení. - Klame a pomíjí krása, tě

ženě pIŠI'SÍUŠÍcb'vála, kterážto bojí se Pána.“ (Pr'ísl. 51,10—50.

„Blaňoslavený muž, který se bojí Hospodina
a v teňo pr'ikazecň má zalíbení.
]e mílosrdný, slitovný a spravedlivý,
v temna žár'í věřícím jako světlo.
Pokoj a blatžobyt je v domě ieňo _
a spravedlnost ieóo trvá na věky“ - (Zalm 111,1—4.)

64.„co BůH spolu„ ČLOVĚK NEROZLUČUI1“

Za onoho času přistOUpilik Pánu ]ežiši farizeové
a tázali se ho: „le muži dovoleno propustiti manželku?“
A Pán jim odpověděl: „Což nečtete Písmo? Tam ie
psáno, že Stvořitel učinil lidi od počátku mužem a
ženou a pravil: Opustí člověk otce svého i matku
svou a přilne k manželce své, a ti dva budou tělem
jedním. Nuže, co Bútž spojil, člověk nerozluční/“

139. Co přikázal Kristus Pán o manželství .?
O manželství přikázal Kristus Pán: „Co Bůhspojil,
člověk nerozlucuil“ (Mat. 19, 6.)

Manželský rozvod. Svátostná manželství ne
může býti rozloučeno jinak, než smrtí jednoho 2 man
želů. Duchovní vrchnost může však z důležitých příčin
dovolit, aby manželé žili od sebe rozvedeni. Tomu
se říká „rozvod“. Rozvedení zůstávaii však pravo
platnými manžely, to znamená: IllŘdO: nicó nesmi
ža živobytí druóěňo vstoupili v nově manželství.

140.Conapsal apoštol Pavel 0svátostněmmanželství ?
Apoštol Pavel napsal o svátostném manželství:
.Manželům přikazuie Pán, nikoli iá, af žena od
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' muže neodchází. Odejde-li však přece, af zůstane
nevdána, neb ať se s mužem smíří.Také muž ať
ženu nepropouští.“ (1. Kor. 7, 10. ll.)

Manželská rozluka. Když světský úřad rozloučí
svátostné manželství a dovolí rozloučeným nový
sňatek, je to před Boňem a před církví neplatno.
„Kdo manželku svou propusti a jinou si vezme, smilní;
a kdo si vezme propuštěnou, smílni“, pravil Kristus.
(Luk. 16, 18.)

141. Co je povinností manželů ?
Povinnosti manželů jest: 1.aby v lásce a věrností
manželské spolu žili až do smrti; — 2. aby své
děti vychovávali v bázni Boží a pečovali o časné
blaho jejich.

Životem společně k Bohu. „Kdo vypoví, jak
štastno je manželství, které církev svazuje, svatá oběť
stvrzuje, požehnání pečetí a Otec nebeský uznává!
Oba slouží témuž Pánu: spolu se modlí, spolu se
postí, jeden druhého vzdělává, povzbuzuje a snáší.
Spolu jsou v kostele u stolu Páně, spolu v soužení a
spolu v osvěžení. Zádné tajemství jeden před druhým,
netřeba skrývatí skutků milosrdných, aniž se modlití
tajně a skrytě. S radostí to vidí a slyší Kristus a
posílá jím pokoj svůj. To měj na paměti, až
bude potřeba; neboťnenívěřícímdovoleno jinak
vstupovati v manželství, a kdyby se smělo, nepro
spivalo by.“ (Tertullian >I4240)

55. MANŽELSTVÍ SMÍŠENÉ.

Někdy se nesmí manželství uzavříti, protože tomu
brání zákonné závady. žávaa'ou manželstvíje zvláště
rozdílné vyznání křesťanské;když totiž jeden ze snou
benců je křesťanem katolickým a druhý nekato
lickým. To by bylo manželství smíšené. Církev od
takového manželství důtklivě zrazuje a všeobecně
ho neschvaluje.
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142. Proč církev nescn'valaie smíšené manželství?
Církev neschvaluie smíše'né manželství, protože
v takovém manželství: 1.snadno vznikaií různíce;
— 2. katolík snadno ve víře zvlažní, ano i víru
trati ; — 3. bývá velmi nesnadno děti vychová
vati katolický.

Mimo to bývá iinověrec toho domnění, že lze
manželství rozloučítí a nové uzavřiti, kdežto katolík
na nový sňatek pomýšleti nesmí.

143. [(dy ien dovoluje círŘev smíšené manželství?
Církev dovoluie smíšené manželství ien : důle
žitých příčin,ie-li přitom katolická výchova všech
dětí zaručena a jsou-li oddavký katolické.

V iednotě svaté virý. Svůj k svému! „leden
Pán, jedna víra.“ (Eles. 4, 5.) lednota vírý — základ
svornosti. Kde víra spoiuíe, tam láska panuie, tam
sídlo pokoje. Rozmýsli si dobře. rozmyslí!
Po účinku zlá rada.

Q.

66. MANŽELSTVÍ NEPLATNÉ.

144.Kdyje manželství katolíka pr'edBoóem neplatné?
Manželství katolíka ie před Bohem neplatné:
1.když bylo uzavřeno ien před úřadem světským;
— 2. když bylo uzavřeno před duchovním ne
katolickým; — 3. když bylo uzavřeno církevně
sice, ale s nepromínutou překážkou.

145. Co je zvláště pr'eŘážŘou platněóo manželství?
Překážkou platného manželství ie zvláště: man
želství smrti nerozloučené, nekřesťanské nábo
ženství, blízké příbuzenství a slibý kněžské anebo
řádové.

Duchovní příbuzenství je mezi pokřtěnýmí a ie
iích kmotry. Z velmi důležitých příčin může církev
některé z těchto překážek prominoutí (dispens).
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Sňatfem vědomě neplatným dopustil by se tato-—
lícŘý křeszantíříctžu,: neňož by nemoňl býti rozhřešen,
dokud tio nenapraví. Kdyby umřel bez pokání, nemá
práva na církevní pohřeb. Rovněž tak, kdyby katolík
církevně oddany' připustil, aby děti jeho byly vy
chovány v bludné víře.

67. O MODLITBĚ.

Kristus, Syn Boží, stál mezi učedníky na? hoře
Olivové &povznesl oči i mysl k Bohu se slovy: „Otče
náš, jenž jsi na nebesíchl“ (Mat. 6, 9.) Tak se modlil.

146. Co je modlitba?
Modlitba je nábožné pozdvižení mysli k Bohu.

Kterak se modliti. Modlitise lze buď jenv myšlen
kách neboli srdcem, anebo srdcem i ústy, vlastními
nebo naučeny'mi slovy. zpaměti nebo z knihy modli
tební, potichu nebo nahlas, soukromě anebo společně.
Kdo zbožně zpívá, dvojnásob se modlí. — Letmo po
vznášejí duši k nebi zbožné povzdechy neboli modlitby
střelné. — Zevně se jeví zbožnost smeknutim, rovny'm
postojem, klečenim, složením rukou, bitím v prsa.
Co tyto zevní úkony vyjadřují? — „Zdvi
hejme ruce i srdce k Hospodinul“ (Pláč 5, 41.)

Modlitební kniha. Zbožny' věřícídovede mluviti
k Bohu samostatně vlastními slovy. Potřebuje však
novy'ch myšlenek, aby jimi roznítil a vyjádřil zbožné
city. K tomu velmi napomáhá modlitební kniha; ta
bráni zároveň roztržitosti a činí modlitbu pozornější.
Také obsahuje vhodné poučení pro život nábožensky'.
Proto bráváme knihu modlitební s sebou na služby
Boží. lako dar bývá dobrá modlitební kniha vděčnou
památkou. — Máš svou kntóu modlitební? Ctžodíváš
s ní do kostela ?

Nač se modlíme. .Velebí má duše Hospodina“
_(Luk. 1. 46.) „Sláva na výsostech Bohul“ (Luk. 2, 14.)
Chvála Bohul — Uzdravený Samaritán padl před le
žíšem na tvář a děkoval mu. (Luk. 17, 16) „Bože, chvá
líme tebe.“ Bohu dikyl — „Proste, a bude vám dáno.“
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(Luh. 11, 9.) Bůh dobře ví, čeho potřebujeme, chce
však, abychom ho prosili a tím uznali: Bůh je mym
nejvyšším Pánem, bez něho nic nezmohu. — Zvláště
máme prositi za odpuštění hříchů. „Odpust nám naše
vinyl“ „Bože, bud milostiv mně hříšnémul“ (Luh. 18,
11) -—Modlíme se, abycóom Boňu dívá/u vzdal! a
děkana/í, anebo lei prosili a usmířili.

147. Proč nám třeba se modlili?
Třeba se nám modliti, protože bez modlitby ne
dosáhneme milosti Boží, abychom bohumile žili
a svaté umřeli.

Modlitba - „nebehlíč“. Kristus,Syn Boží,se mod
líval' každodenně. Svym učedníkům vložil na srdce,
„že jest potřeba vždycky se modliti a neustávatí“.
(Luh. 18, l.) —'Církev svatá povzbuzuje věřící denně
h modlitbě zvoněním, příkladem i slovem. V každé
mší sv. vybízí hněz opět a opět: Oremus, modleme
sel — Svatí se modlívali rádi a dobře; proto se ubrá
nili hříchu, žili bohumíle a zemřeli v Pánu. ,.Zavržení
jsou na věhy v pekle, protože se nemodlili.“ (Sv.
Alfons Liguori)

fas. MODLBMB se NÁLEŽITĚ!

148. Kdy se modlíme náležitě ?
Náležitě se modlíme, když se modlíme nábožně,
pokorně, důvěrně, odevzdaně do vůle Boží a
vytrvale.

Nábožné se modlí,kdo přimodlitběmyslína 5060
a není dobrovolně roztržifý. „Lid tento jen ústy mě
cti, hdežto srdce jeho dalelzo jest ode mne“, stěžoval
si Hospodin ústy prorolza. (ls. 29, 13.) Proto „před
modlitbou připrav duši svou“ (Sir. 18.211),představ
si živě, he Komu chceš mluvíti.

Dohorně se modlí, Řdo má na mysli: jsem ňříšný
a slabý. „jsem ubožáh a chudas - Bože, na pomoc mi
přispějl“ (Zalm 69, 6.) „Pane, nejsem hoden...“ (Mat.
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8, s.) Celníh stanul opodál a netroutal si ani oči
pozdvihnoutí h nebi,“ nýbrž bil se v prsa a říkal:
„Bože, bud mílostív mně hříšněmul' (Luh. 18, 13.)
Kteralz se jeví zevně pokora při modlitbě?

Důvěrně se modlí, kdo s jistotou čeká, že 50
Bůh“vyslyší. S tahovou důvěrou přistoupila nemocná
žena a dothla se roucha Páně. Ozdravělé řehlPán:
„Tvá víra tě uzdravila.“ (Mat. 9, 92) S jistotou mohu
čehat vyslyšení, protože Bůh může a chce mi dáti
všechno, co je lz jeho slávě a mému spasení. Nedá
ovšem, co je zlé, anebo lzspasení šhodlívé.

Odevzdaně do vůle Boží se modlí, kdo úplně
ponecóa'vá Boňu, kdy a ]OŘ ňo vyslyší. „Otče můj!
le-lí možno, vezmi tento balích (utrpení) ode mne!
Ale at se stane, co ty chceš, níholi co čhci já.“ (March
14, 36.) „Slož svou starost na Hospodina, on bude
o tebe pečovat“ (Žalm 54, 23.): zařídí tvou věc lépe,
než míníš ty sám. „Bud vůle Tvál“

Vytrvale se modlí, kdo se modlit neustává, byt 60
5126 nevyslyšelióned. Slepý žebráh u Iericha prosil
opět a opět: „ležíši, Synu Davidův, smíluj se nade
mnoul“ (Luh. 18,38. 39.) Potřebný přítel dostal chleby,
protože prosil neodbytně. Tah se máme modlití a ne
ustávatí. „Proste, a bude vám dáno. Hledejte, a na
leznete. Tlucte, a bude vám otevřeno.“ (Luh. 11, 9.)

149. Kterak vyslyší Báb" náležitou modlitbu ?
Náležítou modlitbu vyslyší Bůh tah, že nám udělí
buď to, oč prosíme, anebo něco lepšího. (Svatý
Bernard.)

Pán ležíš o vyslyšení modlitby: „Amen,amen
pravím vám: začkoli prosili budete Otceměóo vejménu
mém,dá vám.“ (lan 16,21) „Když syn prosí otce o chléb,
dá mu otec bámen? Anebo bdyž prosí o rybu, dá mu
hada? Nebo lzdyž prosí 0 vejce, dá mu štíra? Když
tedy vy umíte svým dětem dávati dobré dary, čím
spíše Otec váš nebeslzý dá věci dobré těm, kteří ho
prosil“ (Luh.11,11.12. a Mat. 7, u.)



„PŘÍKLAD ZAusTÉpAL ISBM win.“ lan 13,15.



69. KDY A KDE SE MODLlTI.

Ráno a večer. Modlíváme se ráno v tomto po
řadí: >X-Otče náš. Zdrávas. Věřím. Desatero. Dobry'
úmysl: Cokoli dnes budu mysliti a mluvili, cokoli činiti
a trpěli, obětmi, Bože, že cti a ctívále tvé Tažě cňci dnes
získati Všecóny mně možně odpustky. Tobě ctici iá
sloužit bez ustání, ty mně k tomu dei svě požeňndní.
Anděle Boží. Zdrávas, Královna-14 — Večerv tomto
pořadí: >POtče náš. Zdrávas. Věřím. Desatero. Zpyto—
Váni svědomí. Vzbuzeni lítosti. Anděle Boží. Zdrávas,
Královno. >1<

Každodenně. Ráno a večer. le btery' den,
abys neměl zač Bohu děbovati, zač prosití,
zač odprositi? (Viz pod ot. 168) — Boňumtlý
je zvyk modliti se před jídlem a po jídle; podobně,
lzdyž se zvoní h „Anděl Páně“. „tři hodiny“ v patek
odpoledne a umíráčhem. — Práce modlitbou posvě—
cená ie leňčí, zdárně/ZH a záslužněiši. Bez Božího po—
žehnání marno lidshé namáhání. S Bohem poční
baždě dílo, podaří se ti až milo.

150. Kdy se máme mod/ití?
Mámese modliti každodenně, zvláště ráno a večer,
před jídlem a po jídle, a když se !: modlitbě zvoní.

Pomoz mi, Bože můj! Neivice máme se modliti
v poŘuSení, před důležitým podnikem a když něco tíží
(starost, zármuteb, nemoc, neštěstí, nebezpečí, hodina
smrti.) _„Pros Boha, by řídil tvé cesty, a všechny tvé
záměry aby došly shrze něho zdaru.“ (Tob. 4. 20)
Pán Bůh napřed, a já za ním. Bůh neopustí, bdo se
ho nespustí. Kteralz se modliti v požušeni, viz pod ot.
229. — „Kdo se umí náležitě modlítí, umí
tahé náležitě žití.“ (Sv.Augustin)

Kde se modliti. Pán Bůh je všude. Božshy Spa
sitel se rád modlival o samotě a doporučil modlití
se při zavřených dveřích. (Mat. 6, 6.) Proč *?— Velmi
účinná ie modlitba na místě posvěceněm. „Oči mé
budou otevřeny. pozoruiíce toho, bdo se bude modliti
na tomto místě", řehl Hospodin pri svěcení chrámu
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hráli Šalomounovi. (2. Par. 7, 15.) Zeimé a při mši
svaté modlí se tam s námi Kristus Pán. ( id. 7, 25)
— Některá mista proslavil Bůh zázračným vyslyšením
modlitby; proto tam zbožní věřící putují.

Za koho se modliti. Za sebe i za druhé, at
živé anebo mrtvé, přátele i nepřátele, zvláště pah za
rodiče, příbuzné a dobrodince. za duchovní i svět
shou vrchnost, a za obrácení hříšnibů.[ ne/cňudob
ně/šl je dosti boňatý, aby moól rozdávali almužnu
modlitby. — Velmi ie Bohu milo se modliti společně
při službách Božích a v rodině. „Kde isou dva nebo
tři shromáždění ve jménu Mém, tam jsem lá prostřed
nich.“ (Mat. 18, se.);

151. žač se máme především modlit! ?
Především se máme modliti za to, co ie ke cti
a slávě Boží a !: našemu spasení. „Hledeite nei
prve království Božiho a spravedlnosti ieho, a
(ostatni) všechno bude vám přidána“ (Mat.6.333

Také o věci časné smíme a máme Botia prosili,
abychom časnými věcmi zaopatření isouce, tim snaž
něii vyhledávali statbů věčných. „Pojdte lze Mně
všichni, bteři se lopotite a iste obtíženi, a lá vás občer
stvim.“ (Mat. 11, 98) Pěkně ser'aděno ie Vjecňno, čeb'o
potřebujeme, :?litanii tte Všemsvatým a v modlitbě Páně.

70.1..OTČB'NÁŠ“ — MODLITBA PÁNĚ.
Modlitby mariánské.

Rozličnými slovy se můžeme mod'iti. Neilepši
modlitbou ie „Otče náš". Sluie modlitbou ,.Dáně“,
protože ii Kristus Pán složil a modlit se ji uložil. (Mat.
6, 9—11) Shládá se z osloveni : „Otče náš, ienž jsi
na nebesích“, a ze sedmi proseb.

152. Proč je „Otče náš" neilepši modlitba ?
„Otče náš“ ie neilepši modlitba, protože pochází
od Krista Pána a obsahuje kratce všechno, zač
se máme modliti.
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o*rče nAš, nánž ISI NA NEBESÍCHI— posvěř se
lMÉNO TVÉ. — prznb KRÁLOVSTVÍ TVÉ. — BUD VÚLE TVÁ,
jAKO v NEBI, TAK 1 NA ZEMI. — CHLÉB NÁŠ VEZDElŠl
Dbl NÁM DNES. — A oppusř NÁM NAŠE vnw, lAKOŽ
| MY ODDOUŠTÍME NAŠIM VINNÍKUM. — A NEUVOD NÁS
\? POKUŠENÍ. — ALB ZBAV NÁS one ZLÉHO.

„Otče nášl“ říhámePánu Bohu,protože o všechny
lidi otcovshy pečuje. Nás přijal na hřtu svatém za své
děti a dědice nebeshé blaženosti. — jméno Boží je
svaté. Kterab je světime? Ot. 170.— Království
Boží je na zemi cirhev svatá, v srdci milost posvěcujicí
a v nebi společnost svatých s Kristem králem. — Vůle
Boží je to, co Bůh přihazuje a co h našemu spasení
zařizuje; jaho vyvolení v nebi chceme i my jeho
přiházáni poslouchat a s jeho řízením odevzdaně
souhlasit. (Viz ot. 17. 18. a 19)

Chléb vezdejší je pohrm a nápoj, teplo a světlo.
Chlebem pro nebe je slovo Boží a svátost oltářní.
— Naše víny jsou hříchy, naším vinnihem jest, kdo
nám ublížil. „Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.“
(Luh. 6, 37) — Pokušení he hříchu pochází od těla,
světa a dábla. Rač ty mně, Bože, pomoci, nedej mne
hříchu do mocil — 110 je bolest, hanba, zármutek,
smrt. Největší zlo je těžby' hřích a věčně zavržení. —
Amen znamená: staň se, oč prosíme.

ZDRÁVAS, MARIA, — MILOST! PLNÁ, — PÁN s TEBOU,
— POŽEHNANÁ TY MEZI ŽENAMI, - A DOŽEHNANÝ PLOD
ŽIVOTA TVÉHO, ležiš. — SVATA MARIA, MATKO BOŽÍ, —
PROS ZA NÁS HŘlŠNÉ — NYNÍ 1 v HODINU SMRTI NAŠÍ.
AMEN.

„Zdrávas, Maria“ neboli „pozdravení andělshé“
se skládá z pozdraveni anděla Gabriele, z uvítání
svaté Alžběty a z prosby cirbve svaté. -—Zdrávas:
bud pozdravena! — Milost! plná: Bohu dohonale
milá od prvního počátbu svého života. — Pán (je)
s tebou: vede a chrání tě, pomáhá a žehná ti, zvolil
si tě za svůj svatostánek. — Požeňnaná mezi ženami:
ze všech nejslavnější a chvály nejhodnější. Proč? -—
Plod života Panny Marie jest její syn, ]ežiš Kristus.



Iině modlitby mariánské. „AndělPáně? přípo
mínáme sí vděčně vtělení Syna Božího, pozdraw
íeme Rodíčku Boží a poroučíme se v její ochranu.
Zbožní věřící se modlívaií „Anděl Páně“ mimo ne
děle a čas velz'Řonočníkleče; odtud se říká zvonění
k té modlitbě „klekání“. — ždrávas, královna. Pod
ochranu tvou se utíkáme. Litaníe loretánská. — Kt e ré
umíš písně mariánské?

Růženec. Pozdravení andělské možno si před
stavíti iako růži podanou Panně Marii. Duchovní
věnec uvntý : těch růží, s vložkami vzpomínek ze
života Páně a Panny Marie, sluie růženec. Rozeznává
se růženec radostný, bolestmi a slavný. Každý se
se skládá z pěti desátků. Máš svůi růženec? Ie
posvěcen k získání odpustků? —Svátekpře
svatěho Růžence ie 7. říina. Celý ten měsíc ie za
svěcen Panně Marii, Královně. posvátného růžence.

lenové „živéňo růžence“ modlívaíí se denně po
jednom z 15desátků. — Při„Zdrávas Maria“ se vkládá
za slovem „ležíš“:

\? růženci radostném :
. KTEREno ISI, PANNO, z DUCHA SVATÉHO POČALA.
. s KTERÝM l$l, DANNO, ALŽBĚTU NAVŠTÍVILA.
. KTEREHo 151, DANNO, v BETLEMĚ POPODILA.
. KTEREHO lSl, DANNO, \? CHRÁMĚ OBĚTOVALA.
. KTERÉHO lSl, PANNO, v CHRÁMĚ NALEZLA.“hbito—

\? růžencí bolestném:
. KTERÝSE pRo NÁS KRví pom.
. KTERÝ pRo NÁS BYL BIČOVÁN.
. KTERÝ pRo NÁS bYL TRNíM KOPUNOVÁN.
. KTERÝ pRo NÁS NESL TĚŽKÝ KŘÍŽ.
. KTERÝ pRo NÁS BYL UKŘIŽOVÁN.

(h.—Uto—

V růžencí slavném:
. KTERÝ z MRTVÝCH VSTAL.
. KTERÝ NA NEBE VSTOUDIL.
. KTERÝ DUCHA SVATÉHO SESLAL.
. KTERÝ TĚ, PANNO, NA NEBE VZAL.
. KTERÝ TĚ, DANNO, NA NEBI KORUNOVAL.“hbito—



ČÁST TŘETÍ. - pm ZÁKON BOŽÍ!

„Chceš-lí vciítl do života, zachování
přikázání" (Mat 19. 17.) — „To lest
lásha h Bohu, abychom zachovávali
jeho přikázání.“ (1. lan $, ).)

71. ZÁKON BOŽÍ.

lab žití, abychom došli spasení, stanovil Bůh,
náš neivyšši Pán, svy'm zákonem. Zákon Boží po—
:ma'va'me ; ólasu svědomí, : desatera Božícó přiká
zaní a : evangelia.

Hlas svědomí. Při každém íednání se nám
ozy'vá v duši iahoby hlas: toto je spravedlivé, ono ie
nespravedlivé; toto je počestné, ono je nepočestné;
toto je dobré, ono ie zlé; toto se smí. ono se nesmí.
Tah nám rozum připomíná záhon Boží. Tento hlas
rozumu sluie svědomí. Svědomí před činem pobízí
nebo varuie; po činu chválí nebo vyčítá, blaží nebo
mučí. „ erv ieíich neumírá“, pravil Kristus o zavr
žených v pekle. (Mareh 9, 41)

15:5.Proč nesmíme jednat! proti svědomí?
Nesmíme iednatí proti svědomí, protože svědomí
nám hlásá vůli neboli záhon Boží. „Všechno, co
není z přesvědčení, hříchem jest.“ (Řím. 14, 23)

Pečui o správné svědomí ! Rozum se časem
my'lí a neby'vá iasny' u všech a steině; a tab i svě
domí bývá bludné. Svědomí se vzdělává učením
náboženství, životem podle víry a svatou zpovědí.

lověh útlého svědomí chrání se i hříchů malých a
snaží se konat i malé povinností. le dobře s tím,
0 kom se může říci: ,le svědomity“, zle všah, řehne-li
se právem: „Nemá svědomí.“ On svědomí síce ne
pozbyl, ale uspal je v sobě. Kterak asi?



Desatero Božích přikázání. Svědomímpozná
vaií zákon Boží i pohané ( ím. 2, 11). ale ne dosti
jasně a zřetelně. Zřeimě zjevil Bůh zákon svůi de
saterem přikázání; oznámil ie národu izraelskému
s hory Sinai. každé to přikázání směřuje netoliko
)? našemu spasení věčnému, nýbrž ik časnému blánu
lidsŘe' společností.

Z evangelia se dovídáme, že Kristus Pán de»
satero přikázání doplnil (Mat. 5. 17). správně vyložil
a pro všechny lidi potvrdil. „Chceš-lí veíiti do ži
vota, zachováveí přikázáníl“ (Mat. 19, 17.) Svým
příkladem ukázal, jak máme zákon Boží plnit do
konale. Veškeren zákon Boží shrnul v iedno přiká
zání hlavni.

154. 101%zní n'lavní přikázání Páně?
Hlavní přikázání Páně zní : „Milovati budeš Pána
Boha svého : celého srdce svého.“ To jest nei
větši a první přikázání. Druhé pak iest podobné
jemu: „Milovatí budeš bližního svého iako sebe
samého.“ (Mat. 22, 37—39)

DESATERO BOŽÍCH DŘIKÁZÁNÍ. PRVNÍ: v lEDNOHO BOHA
kam BUDEŠ. — DRUHÉ: NEVEZMEŠ lMÉNA BOŽÍHO NA
DAkMO. _ TŘETÍ: DOMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL. _
ČTVRTÉ: CTI OTCE SVÉHO | MATKUsvou, ABYS DLOUHO
ŽlV BYL A DOBŘE TI BYLO NA ZEMI. _ DÁTÉ: NEZABIIEŠ.
— šrsré: NESESMILNÍŠ.— SFDMÉ= NEPOKRADEŠ. — OSMÉ:
NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽNÍMUsvé
nu. — DEVÁTÉ: NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKYBLIŽNÍHO SVÉHO.

— DESÁTÉ: ANlŽ POŽÁDÁŠ STATKU lEHO.

72. \? lEDNOHO BOHA věkm BUDEŠI
Prvni přikázání Boží.

155. Co potoučí 5126 prvním přiíázáním?
Prvním přikázáním poroučí Bůh,abychom v něho
věřili,v něho doufali, iei milovali a iemu se klaněli.

v; “Slovo „věnm znamená: pokládám pevně za
pravdu, co někdo mluvi. „Věřím v Bona" znamená:
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pokládám pevně za pravdu, co lidem oznámil ne
boli zievil Bůh. Pravdy Bohem zievené sluíi „svaté
pravdy“.Skrze koho zíevíl Bůh svaté prav
dy? (Ot. 2) Zjevené pravdy svěřil Iežíš Kristus
církvi katolické.

156. Proč věříme svaté pravdy ?
Svaté pravdy věříme, protože ie zievíl sám Bůh
pravdomluvny, a k věření ie předkládá církev
neomylná.

Všechny svaté pravdy nutno věřiti. Pán Iežíš
DOI'UČllapoštolům: „Učte ie zachovávati všechno,
co isem přikázal vám.“ (Mat. 28, 20) Proto je nutné
potřeba k spasení věřitivšechno, co církev k vě
ření předkládá. at ie to z Písma svatého nebo z úst
ního podání, at to lídskym rozumem pochopiti lze
nebo nelze („taiemství víry“). Neidůležítěiši svaté
pravdy ísou články víry ve „Věřím v Boha“. Vý—
slovné máme znáti a věřilisvaté pravdy základní.

157. Které jsou svaté pravdy základn! .?
Svaté pravdy základní isou: 1.že iest íeden Bůh;
—2. že Bůh ie nejvýš spravedlívy'; —3. že isou tří
božské osoby; — 4. že se Bůh Syn stal člověkem,
aby nás svou smrti na kříži vykoupil a na věky
Spasíl; —5. že duše lidská ie nesmrtelná; — 6. že
milostí Boží ie k spasení nevyhnutelně potřeba.

Svatá víra. Věřím-li,co mi Bůh skrze církev ka
tolickou k věřeni předkládá, mám katolickou „neboli
svatou víru. „Bez viry nelze libitíse Bohu.“(Zíd. 11,
G.) Blaze tomu, kdo se sv. Pavlem může říci před
smrtí: „Dobry' boí jsem boíoval. běh ísem dokonal,
víru jsem zachoval.“ (2. Tím. 4, 7.) — Proto je třeba
si svaté víry hleděti.

158. [(teralž se máme ve svaté vír'e vzdělávatt ?
Ve svaté víře se máme vzdělávati náboženstvím
ve škole, slovem Božím v kostele a náboženskou
četbou doma.

V rodinné knihovně by nemělo chybětí Písmo
svaté aspoň Nového zákona, životopis Páně, kniha
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biblických dějin, diecésní katechismus a vv'blad jeho
neboli postila. životy světců, „Bchumiia“ sv. Františba
Salesbého, hniha modlitební a batoiicho-naboženshv'
časopis.

159. Co pravi! Pán Ježíš a svaté víře?
O svaté víře pravil Pán ležiš: „Kdo věří ve mne
má život vččnýf' „Kdo neuvěří, bude zavrženf
(lan 6, 47. — March 16, 16.)

75. lAK VĚŘITI SVATÉ PRAVDY.
Prvni přikázání Boží.

Pevně. Věřiti pevně znamená: o ničem nepo—
cóybovat. Zachariášovi zjevil Bůh, že bude otcem
předchůdce Páně; Zachariáš pochyboval. (Luh 1, is.)
Panně Marii zjevil Bůh, že bude mathcu slibeného
Vvhupitele; Maria uvěříla pevně. (Luh 1, 45) Nedo
vedu na příhlad pochopiti, hterah jest Bůh trojjediný,
ale nepochybuji o tom.

Činnč. Věřiti činně znamená: víru činem uka
zovat. „Ne každý, hdo mi řibá: Pane, Pane - vejde
do království nebesbého, nýbrž (toliho ten), kdo činí
vůli Otce mého.“ (Mat. 7, 21) Co věříš srdcem,
projevuj životem! „Co prospěje, bratří moji,
pravi-li hdo, že má víru, shuthů však nemá? Může-li
ho víra sama spasiti? l zlí duchové věří, ale třesou
se. labo tělo bez ducha je mrtvo, tab je mrtva i vira
beze sbutbůf' (lab. 2, 14. 19. 96) „Říkají že Boha
znaji, sbulbv všah ho zapíraji.“ (Tit. 1, 16.)

Vytrvale. Věřiti vytrvale znamená: ničím se
evik/ali neaól. Iosue viděl, jab odstupují rrnozí od
pravé víry v Boha. Nedal se však od'crátiti špatným
příhladem, nýbrž prohlásil veřejně: „Já a má; dům
sloužiti budeme Hospodina“ (105.94, 15) Vytrvalý
věřící stoji pevně u víře, i když mu slibuji, hroz
nebo hřivdí potupou, šbcdou nebo násilím. (1. Kor.
16, 13.) Sv. mučednící podstoupili pro svatou víru
i smrt.
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160.jak máme Věřilisvaté pravdy?
Svaté pravdy máme věřití pevně,činné a vytrvale.

„Věřím, a proto mluvím“ (9.Kor.4, 13.)a iednám
íako katolický křesťan netoliko soukromě, nýbrž i ve—
řejně před světem. .,Tak svit světlo vaše před lidmi,
at “vidí skutky vaše dobré a velebí Otce vašeho. íenž
je v nebesích.“ (Mat. 5, 16.) ——Budu se hlásítí ke Kristu
bez ostycňu. „Nestydím se za evangelium.“ ( ím 1,
16.) „Kdo se stvděti bude za Mne, za toho se stydětí
bude Syn člověka, když přijde ve slávě své.“ (Luk.
9, %.) — Budu se hlásítí bez lidské bázně. Hanba
ie býti třtinou větrem se klátící. Veřejně, bez bázně
a bez ostychu chodí nevěra, - a víra by se bála a
schovávala?Zmužílé vyznání víry budí úctu
lidí a zaiíštuie Boží odplatu.

161. Co pravil Pán Ježíš a vyznání víry?
Dán ležíš pravil o vyznání víry: „Kdo mě vyzná
před lidmi, toho vyznam také iá před svým Otcem,
ienž ie v nebesích. Kdo by však mě před lidmi

“zapřel, toho zapru také iá před svým Otcem,
ienž je v nebesích.“ (Mat. 10, 32. 3:1)

VĚŘÍM A VYZNÁVÁM VŠECHNO,
co's TY, BOŽE DRAVDOMLUVNÝ,ZlEVlL
A SKRZE CÍRKEV NEOMYLNOU
MI K VĚŘENÍ PŘEDKLÁDÁŠ.
\? TÉTO víka CHCI 2m A ZEMŘÍTI.
o BOŽE, ROZMNOŽ VÍRU mou:

74. BEZ víny se NELZE LÍBlT PÁNU.
První přikázání Boží.

162. [(do se proňřešuie proti svaté víře?
Proti svaté víře se prohřešuie. kdo o některém
článku víry pochybuje, kdo svatou víru zapírá
a kdo ii lehkomyslně vydává v nebezpečí, nebo
ii vůbec opouští.
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Svatou viru zapirá, kdo mluvenim anebo jed
náním chce vzbuditi domněnku, že není katolickým
křesťanem. Pokládá za pravdu omylné rčení: „Ná
boženství je soukromá věc.“ Tak si počíná z lidské
bázně nebo z nemistného studu. Chybí mu, bohužel,katolické sebevědomí.

163. [(do vydává svou víru v nebezpečí?
Svou víru vydává v nebezpečí, kdo poslouchá
řeči protináboženské, kdo čte noviny a knihy
víře nepřátelské, a kdo se přáteli nebo spolčuje
s nevěrci a jinověrci.

„Nespřáhejte se s nevěřícímil“ (2. Kor. 6. 14.)
„Mějte se na pozoru před nepravými proroky! Pří
cházejí k vám v rouše ovčím, ale v nitru jsou to
vlci hltaví.“ (Mat. 7, 15.) Stran jinověrců je výslovně
napověděno choditi na jejich kázání a bohoslužby,
přijímat od nich svátosti a býti jim při náboženských
úkonech za kmotry. — S kým kdo postává, takým
se stává. To nebyla ovce, co se s vlkem procházela.
„Kdo miluje nebezpečí, zahyne v něm.“ (Sir. 3, 27)

Svatou viru opouští: 1. kdo je nábožensfy
[noste/ný: prý „vira jako vira“; - „víra není hlavní
věc“; - „každé náboženství je stejně dobré“; — 2. kdo
nevěří vlastní vinou, co je článkem víry. Kdo více
článků viry zavrhuje, slove nevěrec; nejhorší nevěrec
je neznaboh; — 3. kdo ň/ósá bludy proti svaté víře:
„bludař“, „kacíř"; — 4. kdo odpadne od svaté viry
neboli vystoupí z církve katolické. „Dvojí zlo spáchal
můj národ“, praví Hospodin: „mne opustili, pramen
vody živé, a vykopali sobě cisterny rozpukané, které
vody držeti nemohou." (ler. 2, U.)

Bohu diky za svatou vírul „Boží je to dar.“
(Etes. 2, 8) — Kdo byl od malička vychován v ne
pravé víře a pokládá ii pevně za pravou, nemá za
to hříchu, dokud nepozná viry pravé. — [(iínověrcúm
se ňodný věřícícóová snášelívě: pro viru jimi nepohrdá
a neposmívá se jim, neodsuzuje a nepronásleduje jich.
Byl by to hřích. „Bludy potíreiíe, bloudící milujte/"
(Sv. Augustin a 2. Tím. 2, 24. 25.)
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75. „DOUFEI \? HOSPODINAI“ (Žalm 36, s.)
První přikázání Boží.

Slovo „doufdm“ znamená: čehám od něboho,
že mi pomůže. ,.Doutám v 5060“ znamená: čchám,
že mi Bůh pomůže do nebe. Mohu to čehatí s dů
věrou, protože Bůh to slíbil a „chce, aby všichni
lidé byli spaseni“. (1. Tím. 2, 4.)

164. Co zvláště máme od 50150 doufali?
Zvláště máme od Boha doutati odpuštění hříchů,
milost jeho a věčně spasení.

Tahé věci časné? K věčnému spasení bývá
potřeba í věcí časných. jako je zdraví, chléb vezdeiší,
odvrácení pozemsbého zla. Proto nás učil Pán se
modliti: „Chléb náš vezdeiší dei nám dnes.“ - „Zbav
nás ode zlého.“ - A řehl: „Ví zaiis'é Otec váš nebeshý,
že toho všeho potřebujete.“ (Mat. 6, se.) Můžeme
a máme tedy od 60150 doutat [ věcí časné; pokud
nám pomáhali k spasení.

165. Proč douzdme :? Bofia?
Doufáme v Boha, protože Bůh může íchce nám
dáti všechno, čeho h věčnémuspasení potřebuieme.

Může dáli, protože je všemohoucí; etice dáli,
protože ie neivýš dobrotivý a milosrdný; opravdu
dá. protože ie pravdomluvný a věrný. ,.Věz, že
Hospodin je Bůh mocný a věrný, prohazuiící milo
srdenstvi těm, hdož iei milují.“ (5. Moiž. 7, 9.)

Svatá naděie. „Proč isí zarmoucena. duše moíe,
& proč mě znepoboiuieš? Doutei v Bohol“ (Žalm 41, G.)
Doutei. neaoutei, Pán Bůh s tebou! Kdo v Hospo
dinu má svůi hrad, nic nemusí se zlého bát. — Učinně
doufá v Boha, hdo sám činí, co může, přitom pal:
usilule o milost Boží a modlí se.

Proti svaté naděii hřeší, kdo v Boňa nedůvě
r'uie: ,.může anebo chce mi Bůh pomoci?“ — kdo
.sl zoufá.- „Bůh mi nemůže odpustiti"; - „mně už
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pomocí není“; — Řdo se opovážlivě spoléb'á: „Bůh je
mílosrdny', on mě přijme hdyholi na milost, polepším
se až pozděii.“ — Nad milosrdenstvím Božím zou—
fati nebo na milosrdenství Boží opovážlívě spoléhati
jsou ár'ícfžy proti Ducfžu svatému.

DOUFÁM v TEBE, BOŽE Můl,
že Ml HŘÍCHYoopusríš,
svou MILOST MI UDĚLÍŠ
A NA VÉKY MĚ SDASÍŠ,
pporože 151vsemonoucí A DOBROTIVÝ,
MILOSRDNÝ A VĚRNÝ. .
v TÉTO NADĚII CHCI žm A ZBMŘÍTI.
o BOŽE, POSILNI NADÉll MOU!

75. „MILOVATI BUDEŠ PÁNA BOHA SVÉHOI“
První přikázání Boží.

,.Neívětší přikázání.“ (Mat. 22, 38.)Neívíce nám
Kristus vložil na srdce, abychom milovali Pána Boha
a z lásky lz Bohu milovali bližního. jak zní ólavní
přiŘáa-ání Páně? (Ot. 154) O této lásce svaté napsal
apoštol Pavel: „Kdybych měl všechnu víru, tahže
bych hory přenášel, lásby všalz hdybych neměl,
ničím bych nebyl. Nyní trvají víra, naděie a láska,
tyto tři, ale neivětší : nich je láska.“ (1. Kor. 13, 2. 1.1)

„Bůh první miloval nás.“ (1.1an 4, 19.) On
mě stvořil a pečuje ve dne v noci 0 časné i věčné
blaho mé.Zamysli se, otevři oči a počíleíl
— Bůh mě vykoupil a spasil. „Zamiloval si mě a sám
sebe vydal ža mne“ na hříži. (Gal. 2, go.) — Bůh mě
posvětil. Na břtu svatém přijal mě za své dítě svaté,
za dědice nebeského království a za člena své círlzve.
A neustále ie ochoten do nebe mí pomáhat a mne
pro nebe posvčcovat.

166. Proč máme Boňa milovali?
Boha máme milovati, protože ie náš Otec ne
beský, od něhož máme všechno dobré.



„co CHCEŠ, PANE, ABYCH UČINIL9“
„SYNU Můl, DEI MI SRDCE SVÉl“ pasu.„, ze
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„Čím se odplatím Hospodina za všechno, co mi
proháza19“ (Žalm 115, 12.) Bůh odpovídá: „Synu
můi, dei mi srdce svél“ (Přísl. 23, %.)

Srdce Bohu! Pána Boha miluje, kdo jej má
denně na paměti, h němu se modlivá, rád o něm
slyší, h vůli němu pracuíe a trpí, a z lásky h němu
miluiebližního - neboli zhrátha: lzdodětinně poslouchá,
co Bůh přihazuíe. „Kdo příházání moíe zachovává,
ten mě miluje.“ (lan 14.21) — Tah máme Boha milo
vatí „; celéóo srdce“, totiž nade všecko.

167. [(do miluje Boóa nade Všecko?
Boha miluie nade všecko, kdo si Boha více váží,
nežli všeho na světě, a ie hotov raděíí všeho se
vzdáti, nežli Boha těžce uraziti.

Bůh nade všechol „Kdo miluieotce nebo mathu
více nežli mne, není mne hoden.“ (Mat.10,37.) Abraham
z lásky h Bohu opustil svou vlast a blízké příbuzné,
ano byl hotov i syna obětovatí. Svatí mučednicí obě
tovaliz lásky lzBohuiživot. —Srdcem se rozněí,
slovem pověz, činem uhaž Pánu Bohu, ialz
h o m i l u i e š .

BOŽE Můl! op TEBE MÁM VŠECHNO DOBRÉ.
TYS MĚ STVOŘIL, VYKOUPIL A POSVĚTIL.
TY o MNE USTAVIČNĚ OTCOVSKY PEČUIEŠ.
MILUll TĚ NADE VŠECHNO. TOBĚ CHCI VĚRNĚ SLOUŽITI
A RADĚll všEHo SE VZDÁTI, NEŽ HŘÍCHEM TĚ ZTRATITI.
v TÉTO LÁSCE CHCI ŽÍTI A ZEMŘÍTI.
o BOŽE, ROZNĚCUI LÁSKU MOU!

77. „IBN PÁNU BOHU SE BUDEŠ KLANĚTII“
První přikázání Boží.

„50611se klaněti“ znamená: Boha za neívyššiho
Pána uznávati, iemu nejvyšší úctu prohazovatí a
jeho svaté vůli se podrobovatí. „Bud vůle Tvál“
(Čl. 8.)

9
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Nejvyšší úctu Pánu Bohu prokazujeme vnitrně
modlitbou. (Čl. 67—70.) — Poněvadž mu náležime
s duší i s tělem, jsme povinní ctítí ho i zevně xbož
nými úkony, zvláště pokleknutím. „Pojdte klaňme
se, klekněme před Pánem, svy'm tvůrceml“ (Ž lm
94, 6.) — Vzácně se jeví nejvyšší úcta obětí. Élm
jest obětní dar dokonalejší, tím oběť cennější. Která
jest obět Nového zákona? (Ot.99.)—Vnitrně,
zevně a obětí máme ctíti Boha nejen soukromě a
jednotlivě, nýbrž i veřejně a společně. Proto byly
společné služby Boží předepsány už ve Starém zá
koně, a i Kristus se jich jakoby povinen účastnil.

Zasvěceno Hospodinu. Z úcty k Bohu nutno
uctivě zacházeti se vším, co je zasvěceno poctě a
službě Boží. jsou to zejména: posvěcene' osoby. „Z celé
duše své boj se Pána a jeho kněze měj za posvátněl“
(Sir. 7, St.) — posvěcená místa: kostel- „dům Boží“,
hřbitov - „svaté pole“; — posvátné věci: sv. ostatky
a obrazy, kostelní zvony, bohoslužebné náčiní, po
svátné pomníky.Které znám v naší osadě?
Co je na nich napsáno? Kterak jevím úctu
před iními?

168. [(do se zvláště proňřešuie prot! poctě Boží ?
Proti poctě Boží se zvláště prohřešuje, kdo za
nedbává modlitbu. kdo proti Bohu reptá a kdo
se dopouští pověry nebo svatokrádeže.

Modlitba hříšně zanedbává, kdo je přimodlitbě
vědomě roztržity', kdo se nemodlí v těžkém pokušení
a kdo se z netečnosti k Bohu často nemodlivá ráno
a večer. Nemá však hříchu, kdo na ranní nebo ve
černí modlitbu zapomene, anebo ji z vážné příčiny
budto zkrátí nebo vůbec vynechá.

Pověry se dopouští na příklad, kdo věří,že
jsou jistě dní anebo číslice nešťastné a podle toho
se zařizuje; kdo věří, že bude šťasten, zdrav, nezra
nítelny', dokud má u sebe určité věcí; kdo věří. co
mu kdo hádá z ruky, z karet anebo z hvězd. — Kdo
snům věří, stíny lapá. Kde mizí víra. tam bují po
věra. „Trestem pošetilych je nerozum.“ (Přísl.16, 22)
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Splrítísmus. Zvláště zly' ie hřích, když se někdo
pokouší vyvolávatí duchy, aby zjevili skryté věci,
nebo způsobili něco zázraku podobného. Z dopuštění
Božího by se to mohlo státi s pomocí ducha zlého,
ienž může přeludem anebo skutečně všelico způso
bítí, co lidské síly převyšuje. Většinou vznikají však
úkazy spírítistícké podvodem pořadatelů a lehko
věrností nebo sebeklamem účastníků. Návštěva spiri—
tistickýcň besed působivá těžké poructžy duševní a
podrývá svatou víru. Proto církev zapovídá věřícím
se iích účastnítí.

169. [(do se dopouští svatokrádeže ?
Svatokrádeže se dopouští, kdo zneuctívá osoby,
místa nebo věcl Bohu zasvěceně a kdo nehodně
přiiímá některou svátost.

„Nedoty'keite se mych posvěcených a mym pro
rokům neublížuitel“ (1. Par. 16, 22) Hrubě a surově
jedná, kdo ruší svévolně služby Boží. Svědčilo by
o veliké mravní zpustlosti, kdyby někdo zlomyslně
poškodil, anebo jinak zneůctíl místa nebo věci Bohu
zasvěcené. Když se toho hříchu dopustil babylonsky'
král Baltazar, ukázal se na stěně „prst Boží . (Dan.
5, 5.) Ten se ukazuie časem až dosavad.

73. NEVEZMEŠ ]MÉNA BOŽÍHO NADARMO!
Druhé přikázání Boží.!

„Svatý, svatý. svatý íest Hospodin, Bůh zástupů,
plná ie všecka země slávy ieho.“ (15.6, 3.) Ano, veliky',
vznešený a svatý ie Pán Bůh a „svaté jméno ieho“,
(Luk. 1, 49.) Proto poroučí Búó druňým pr'ikázántm,
abycňom lebo jméno světili, jen náležitě přísatíalt a
posvátné sliby věrně plnili.

170. Kterak světíme jmeno Boží ?
lméno Boží světíme, když ie uctivě vyslovuleme
a když uctivě mluvíme o Bohu, o svaty'ch oso
bach a svaty'ch věcech.
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lméno Boží. Z úcty píšeme slovo „Bůh“ s vel
kým B a užíváme ho jen, když se modlíme, anebo
když vážně o Bohu mluvíme. Steině i jména „ležíš“
a „Krístus“. Podobně iest úcty hodno íméno Matky
Boží Panny Marie. — Pěžný ie Myš r'íŘaIi: Pán Bůh
zaplatl Pán Bůh požehneil S Pánem Bohem! Bůh
tě Opatruíl Bůh vás potěš! Pomáhei Pán Bůh! Zdař
Bůh! Dá-lí Pán Bůh. Chvála Bohu! — Zbožne' a dá
věrné vyslovení svatýcó jmen ie neiŘratší madlitbou. —
Hodný věřící mluví uctivě o všem, co je posvátné;
jsou to zvláště svaté obřady, svátostí, články víry
a Písmo svaté.

171. [(do se proóřešu/e prot! jmenu Božímu ?
Proti iménu Božímu se prohřešuie, kdo iméno
Boží vyslovuie lehkomyslně nebo ve hněvu, kdo
se Bohu rouhá a kdo neuctívě mluví o svatých
osobách anebo věcech.

Nevvslovui lehkomyslně, to jest bez náležité
potřeby! lestlíže ?: každého slova prázdného bude
člověk skládatí počet v den soudu (Mat. 12, 36), oč
přísnější bude soud, ie-lí tím slovem zbytečně řečeným
svaté iménol — Nesmyslnézkomoleniny cígoiazyčnýcó
výmaz? nejsou svatá slova.

Bohu se rouhá, Řdo mluví nebo píše potupně a
posměšně o Bonu, o světcícň aneb o svalýcó věcecó.
Kristu na kříži se rouhalí velekněží a zákonící. Rouhá
se také, kdo potupně napodobuje svaté obřady. Ve
Starém zákoně se rouhání trestalo smrti. (3. Moíž.
24, 16.) Dodnes je to hřích, při němžto se leckdy
ukazuje „prst Boží“. „Nemvlte se: Bůh se nenechá
posmívatí.“ (Gal. 6, 7.)

79. POSVÁTNÝ sun A PŘÍSAHA.
Druhé přikázání Boží.

Slavnostně vzdává se úcta svatému íménu Bo
žímu též náležitou přísahou a slibem Bohu číněným.
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Přísaha. „Bůh je můj svědek.“ (Řím. 1, 9.) „lak
je Bůhnade mnou...“ Slavnostně se přísahá
před křížem u soudu a před oltářem při
oddavkách. „K tomu mí dopomáhej Pán Bůhna
přímluvu Matky Boží a všech svatých. Amen.“ Také
Kristus přísahal. (Mat. 26, 63. 64.) Slovy: „Pravím vám,
abyste nepřísahali“ (Mat. 5, 34.), nezapověděl přísahu,
nýbrž mínil: budte tak pravdomluvní, aby nebylo
přísahy třeba.

172. Co znamená slovo „přísaóa'm“ ?
Slovo „přísahám“ znamená: beru Boha za svědka,
že mluvím pravdu, nebo že chci splniti, co slibuji.

Hříšně přísahá. kdo přísaňá IeňŘomysIně; ještě
většího hříchu se dopouští, kdo přísaňou stvrzuje lživou
Výpověď,a kdo neplní, co pod přísaóou slíbil. Takové
přísaze říká se „křívá“.O křivé přísaze hrozí Hospodin:
„Do domu člověka, jenž přísahá křivě, přijde kletba
a usadí se v domě jeho a stráví jej i s dřevem a
kamením“ (Zach. 5, 4.) A staré přísloví praví: „Kdo
křivě přísahá, toho Bůh do roka na soud volá.“
U našich předků se křivá přísaha trestávala smrtí.
Dosud se křívá přísaha před soudem trestá podle
světského zákona jako zločin.

Posvátný slib. Cestou do ciziny slíbil patriarcha
]akub Hospodinu, že mu vystaví oltář a bude obě—
tovatí desátky ze všeho, co mu Bůh nadělí. (1. Mojž.
98, 20.)Někdo slíbil Pánu Bohu: půjdu na pout a tam
ke sv. zpovědí a ke stolu Páně; budu si po určitý
čas odpírati něco příjemného; pořídím zbožnou pa
mátku. Čeští páni a králové budovali ze slibu chrámy
a kláštery, nemocnice a útulky pro nuzné. — Iaké
sliby skládají řeóolníci, viz pod ot. 237.

17:5.Co znamená slovo „slibují Boóu“?
Slovo „slibují Bohu“ znamená: dobrovolně se
zavazuji pod hříchem, že vykonám něco Bohu
milého, k čemu jinak nejsem povinenz'

Plň své slibyl“ (Nah. 1, 15.) Dobrovolný slib,
spravedlivý dluh; zvláště slib učiněný Bohu. Raději
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neslibovat, než slibu nedostát! (5. Mojž. 23, 21.) Do
poručuie se, nečinítí důležitého slibu bez porady
s duchovním správcem; ten pomůže také v obtíží
ze slibu vzniklé. Kdo by zrušil o své ujmě posvátný
slib, anebo lehkomyslně mu nedostál úplně, do
pustil by se hříchu proti druhému přikázání Božímu.

so. POMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ svňrn..
Třetí přikázání Boží.

Neděle - den Páně. Od počátku lidstva byvaly
u všech národů určité dni zasvěceny Bohu. Ve Starém
zákoně to byla sobota, sedmy den v ty'dní, na pa
mátku, že Bůh všecko stvořil v šesti dnech, „sedmému
dni pak požehnal a posvětil jej“ (1. Mojž. 2, 3.)= lidé
měliod všední práce odpočívatí a Boha společně
uctívati. V Novém zákoně jest od první doby křes
ťanské svátečním dnem neděle.

174.Proč je v Novém zákoně svátečním dnem neděle?
\? Novém zákoně je svátečním dnem neděle,
protože v neděli vstal ležíš Kristus z mrtvých a
v neděli seslal Ducha svatého.

Z neděl vyniká zvláště Boží hod velikonoční,
Boží hod svatodušní a slavnost Nejsvětější Trojice.

Zasvěcené svátky nařizuje nám světití první
přikázání církevní. Zasvěcené svátky Páně jsou: Boží
hod vánoční (95/12), slavnost Obřezáni Páně (Nový
rok (1/1), Zjevení Páně (6/1),Nanebevstoupení Páně a
Božího těla. — Zasvěcené svátky Panny Marie jsou
svátky jejího Neposkvrněného početí (8/19)a Nanebe
vzetí (15/8). — Zasvěcené svátky svatýcň jsou sv.
apoštolů Petra a Pavla (29/6)a Všech svatých (1/11).
Na Moravě je zasvěceným svátkem také den sv.
Cyrila a Metoděje (5/7).

175. Kterak světíme sváteční den ?
Sváteční den světíme, když odpočíváme od práce
tělesné, účastníme se mše svaté a konáme skutky
'bohumílé.
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Cirkevní svátky nepovinně. Některé svátký,
dříve zasvěcené povinně, prohlásila církev za nepo
vinne.lsou to: den sv. Štěpána prvomučednika, pon
dělky velikonoční a svatodušni, a dni Narození, Zvě
stování a Očištování Panny Marie neboli Hromnic;
tý dný světí věřící jen dobrovolně.

Památné dni ustanovil světský zákon, ienž i
předpisuie, iak se mají zachovávati. Přikázáni cír
kevní se na ně nevztahuje.

81. SVÁTEČNÍ KLID.
Třetí přikázání Boží.

Bůh je náš dobrotivý Otec, chce, aby si člověk
čas od času řádně odpočinul a předčasně životních sil
nevyčerpal. Zároveň chce Bůh, aby každý měl občas
pohodlně kdý, pečovati co neivíc o spasení duše.

Proto přikázal: „Sest dní budeš pracovati a
konati všelikě práce své; den sedmý je však sobota,
to iest odpočinek (ke cti) Hospodina Boha tvého.
Nebudeš v něm konali žádné práce tý, ani tvůi slu
žebník, ani služka tvá.“ (5. Moiž. 5, 13. 14.) Tak za
pověděl Bůh ve sváteční den práci tělesnou.č

176. Co se rozumí prací tělesnou?
Draci tělesnou se rozumí práce dělnická, ře
meslná a rolnická.

Psáti, kresliti, malovati je práce většinou du
ševní; takovou se sváteční klid neruší. — K svá
tečnimu klidu přispívá, když se nepracuíe ani v ob
:chodě, ani v úřadě, ani ve škole. — Sváteční klid má
.lrvall celý den, od půlnocí do půlnoci.

jen .: círŘevním povolením anebo : nutné potřeby
se smí v den sváteční konati tělesná práce. Nutně
potřeba je na příklad: skliditi úrodu za trvalé nepo
hody, pomáhati při neštěstí a konati práce, kterých
beze značné škody nelze přerušiti.
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177. [(do se proóřešuie proti svátečnimu klidu ?
Proti svátečnímu klidu se prohřešuíe, kdo v den
sváteční bez nutné potřeby nebo bez církevního
povoleni tělesnou prácí koná, dovoluie anebo
porouči.

Pomni - nezapomeň! Usty proroka mluvil Ho
spodin: „Všechny, kteří šetří dne svátečního, přivedu
na svatou horu svou a obveselim ie v domě svém.“
(Is. 56, 6. 7.) [(do v den Páně vydělává, prodělává ;
nebot rušením svátečního klidu se trati Boží požehnání,
pustne srdce a lidská společnost mravně upadá. Bez
Božího požehnání marno lidské namáhání.

82. SVÁTEČNÍ OBĚ'Í.
Třetí přikázání Boží.

Sváteční obět íe předepsána druhym přikázáním
církevním: v neděle a zasvěceně svátky celou mši
svatou pobožně slyšeli

178. Co xnamená „slyšeti mši svatou pobožně“ ?
„Slyšetí mši svatou pobožně“ znamená: byti na
mši svaté z úcty k Pánu Bohu, chovati se při

gi %ctivě a sledovati pozorně, co se na oltářion .

Neni : úcty )%Bob'u na příklad: byti na mši sv.
jen k vůli pěknému zpěvu. Mši svatou třeba sly
šeti tam, kde se koná; nestačilo by slyšet ii toliko
z rozhlasu. — Uctivě se cóová, kdo je přítomen
v počestném oděvu, slušně stoji, klečí nebo sedí, ne
plivá na zem, neohlíží se ani nesměie & zbytečně
nemluví. — Pozorně sledovati máme zvláště hlavní
části; nejlépe, když se při mši svaté modlíme při
slušne' modlitby, anebo zbožně zpíváme píseň mešní.

179. Kdo je povinen býti v den sváteční na mšisv.?
Bytí v den sváteční na mši svaté ie povinen
každy' katolicky' křesťan po sedmém roce věku
svého, neni-li omluven řádnou příčinou.
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Řádnou příčinou jest omluven, kdo je ne
mocen, anebo nemá dostatečného oděvu; kdo by
utrpěl značnou škodu na zdraví nebo na majetlzu;
kdo má dalelzo, zvláště při špatném počasí; hdo je
neodhladně zaměstnán, aniž může býti vystřídán
(opatruje malé děti nebo nemocného, nutně obstarává
domácnost, anebo pomáhá při neštěstí).

V takové nemožností je dobře pomodlííi se doma
mešní pobožnost a jíti do kostela aspoň odpoledne
anebo ve všední den. — Kterah se zaříditi se
sváteční mši svatou na cestách anebo
při veřejné slavností?

180. [(do se prob'r'ešuie proti sváteční mši svaté?
Proti sváteční mši svaté se prohřešuje: 1. lzdo
jí úplně neb částečně zanedbá; — 2. kdo se
při _ní chová neuctívě; — 5. lado je při ní dobro—
volně roztržit.

Dávej Bohu, co je Božího! Zanedbá = vynecóó
vlastní vinou. Kdo by zanedbal celou mši
svatou nebo hlavni její část, měl by
hřích těžhy'. Snadno vede lz zanedbání povinné
mše svaté nemírná zábava ve sváteční předvečer.
— Kdo pozdě chodí, sám sobě šlzodí a druhé vy
rušuje z pobožnosti. — Kromě toho se dopouští
hříchu, lado povinnou mši svatou jiny'm znemožňuje
a hdo v kostele anebo mimo hostel služby Boží
svévolně ruší. Zlomyslné rušení služeb Božích trestá
i záhon světshy'.

83. Můj DEN SVÁTEČNÍ.
Třetí přiházání Boží.

Den slova Božího. Časem vypadá z paměti,
čemu jsme se z náboženství učili: třeba to pravi
delně doplňovat. ! hdyby člověh všechno učení víry
dobře znal, potřebuje neustále napomenutí a povzbu
zení. Konečně pak: jsme více nebo méně povinní
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druhé lz dobrému vésti a napomínati; nihdo všalz
nedá, čeho sám nemá. Proto třeba pravidelně slýchati
kázání a vzdělávati se nábožensbou četbou. „Ne
samým chlebem živ ie člověk, ale haždým slovem
Božím“ (Luh. 4, 4.) „Blahoslaveni, hteří slovo Boží
slyší a zachovávají“ (Luh. 11, 28)

Den svatého přiiímani. První věřící chodívali
v neděli při mši svaté společně he stolu Páně. (Sh.
ap. 90, 7.) Tab se plně účastnili sv. oběti. „Bůh na
vštívil lid svůi“ (Lub. 7, 16.), a věrný lid ho 12svému
spasení ochotně přijímal. To si Kristus Pán vroucně
přeje dosud. „Poidte ke mně všichni, kteří se lopotíte
a jste obtiženi, a já vás občerstvim, a naleznete pohoí
duši své.“ (Mat. 11, 98. 29)

Den shuthů milosrdných, jako jsou zvláště:
navštivití nemocného, pomodliti se na hřbitově, při
spěti almužnou na potřeby bostelni nebo misiiníanebo
vůbec na účely dobročinné. „I/neděli uúlddej každý
z vás, co může“, (aby měl na dobročinnou sbírhu
v kostele. 1. Kor. 16. Q.) „A dei niholi smutně anebo
iaho z přinucení, (nýbrž ochotně), nebo! veselěňodárce
miluje Bútž'Í (2. Kor. 9, 7.) „Zlatá neděle.“ lah ty
Bohu, tah Bůh tobě. lsi-li h Bohu shoupý,
bude h tobě štědrý?

Den svaté radosti. Nejlépese daří radosti v srdci
svatém. Bez upřímné lítosti nemá býti žádná mše
svatá. Srdci, aspoň lítosti očištěnému, zachutna dvoi
násob zotavení při slušné zábavě. „Radujte se VPánu
Vždycky, opět pravím, radujte se!“ (Filip. 4, 4.) — Ne
střídmost a buina rozpustílost, noční toulhy a hýření,
a vůbec radovánky hříšné nejsou nihdy dovoleny,
tím méněv den sváteční.Rano Duchu svatému,
večer duchu zlému?l

181. Co je V den sváteční žádoucno mimo mši sv.?
Mimo mši svatou ie v den sváteční žádoucno,
abychom slyšeli i házání a přiialí svátosti, aby
chom šli na služby Boží též odpoledne a konali
shuthy milosrdné.
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34. cn OTCE SVÉHO | MATKUsvoun
Čtvrté přikázání Boží.

Bůh, neviditelný Král světa panuje všemu lidstvu.
Viditelně panovati nechává misto sebe jiné. V rodině
vládne z Boží moci otec a matha. lsou tedy rodiče
pro děti osoby posvátné. Zastupuji u dětí misto Boží,
prokazují dětem nesčetná dobrodiní a jsou Bohu za
ně odpovědni. Neni přítelíčha nad tatíčlza. Na slunci
teplo, při matce blaho. — Zástupci rodičů jsou pěstouni
a učitele; mistři a ňospodáťi.

182. Co porouči Búó čtvrtým přikáxdním .?
Čtvrtým přiházáním poroučí Bůh, aby děti své
rodiče ctily, milovaly a jich poslouchaly.

Hodné dítě ctí rodiče, lzdyž je pozdravuje a
prosí, jim děhuje a blahopřeje, a mluví o nich uctivě.
„Kdo b prohlínal otce svého nebo mathu, smrtí at
umřel“ 2. Mojž. 21, 17.) Rodičům náleži ůcta,i hdyž
nejsou snad bez chyby.

Hodné dítě miluje rodiče, hdyž jich nermouti
a nehněvá, jim pomáhá v práci a nedostatku, v ne
moci a ve stáří,jim odvádí povinné dávky a pama
tuje na ně, zvláště po smrti, modlitbou a mši svatou.
„Synu, zastaň se ve stáří otce svého a nezarmut ho
za celý život jeho. Zeslábne-li na rozumu, měj slito
vání a nepohrdej jim. A nezapomínej na bolesti mathy
svél“ (Sir. 3, 14. 15. a 7, 29) „Kdo otci nepřetrpí, ten
jinému oči vyloupí“, řihávali naši předkové.

Hodné dítě poslouchá rodičů na prvníporu
čení, s jasnou tváří a bez odmluvy. Tah byl poddán
Syn Boží v Nazaretě své matce i svemu pěstounu;
Otce pal: nebesbého byl „poslušen až h smrti kříže“.
(Filip.2, &) Poslušnost- první ctnost. Proč? — Děti
dospělé a již samostatné jsou povinny dbáti aspoň
rady, napomenutí a výstrahy rodičů; je ctiti a mi
lovati jsou povinny do smrti. Zvláště maji věrně
splniti poslední vůli jejich.
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183. Co slíbit Bůó ňodným dětem ?
Hodným dětem slíbil Bůh svou ochranu a své
požehnání.

„Aby ti dobře bylo.“ (5.Moiž. 5, to.) „Shuthem
i slovem cti otce svého, aby se na tebe sneslo po
žehnání od něho a zůstalo do konce. Požehnání
otcovo utvrzuje domv synů.“ (Sir. 3, 9. 10.) Když
otec anebo matha z plna srdce žehná, je
to účinná modlitba o požehnání Boží. Proto se říká:
„Požehnání rodičů ve vodě neutone, v ohni neshoří.
Modlitba matčina z mořského dna vvnímáf'

184. [(do se proóřešuie proti rodičům .?
Proti rodičům se prohřešuíe: 1. kdo se lz ním
hrubě chová, o nich zle mluví a za ně se stvdí;
— 2. kdo se na ně hněvá, v potřebách iim ne
pomáhá a za ně se nemodlí; —5. hdo ieiich roz
kazů, napomenutí a výstrah nedbá.

185. Co praví Písmo svaté o dětecó neóodnýcň ?
O dětech nehodnv'ch praví Písmo svaté: „Zloře
čen, hdo nectí otce svého nebo mathv. A veškeren
lid řekne: Amen“ (tah jest. — 5. Moiž. 27, 16.)

85. vucnnosn DUCHOVNÍA SVĚTSKÉ.
Čtvrté přikázání Boží.

laho v rodině zastupuií místo Boží rodiče, tah
v církvi a ve státě vrchnosti duchovní a světské.
K vrcfínostt ducňovní náleží imenovitě papež, biskup
a duchovní správcové. Těm svěřilBůh, aby pečovali
zvláště o naše spasení věčné. K vrcónosti světskéná
leží jmenovitě státní president a ieho úřední zástupci
v zemi, v okrese a v obci. Těm svěřil Bůh, aby pe
čovali zvláště o naše blaho pozemské.

186. Co nápsal svatý Pavel 0 vrcňnostecň ?
Sv. Pavel napsal o vrchnostech: „Vyšší mocí budiž
každý poddán, neboť není moci, leč od Boha.
Kdo se tedy vyšší moci protivi, zřízení Božímu
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se protivi. Dáveíte proto všem, co iste povinni:
homu daň, tomu daň; homu clo, tomu clo; homu
čest, tomu čest.“ (Řím. 13, 1. 2. 7.)

187. [(do se zvláště ptoňřešu/e proti vrctinostem?
Proti vrchnostem se zvláště prohřešuie: 1. hdo
ie drze haní a tupí; - 2 hdo se iim protivi a
proti nim se bouří ; - 3. hdo iim povinné dávhy
odpírá.

188. Kdy nesmíme lidí pos/cucání! ?
Lidi nesmíme poslouchati. hdyž nařizuii nebo
dovoluii něco proti záhonu Božímu.

Nad rozhaz lidshy záhon Boží. Tři mládenci
v Babyloně dali se radéii uvrhnouti do peci ohnivé,
než by se byli hlaněli modle. (Dan. ó.) Mučednici
Mahhabeiští podstoupili smrt, než by byli poslechli,
co hrál poroučel proti záhonu Božímu. (2.Mach. 7.)
Apoštolům zahazovala velerada učit o Pánu ležiši,
ale Petr odpověděl jménem apoštolů: „I/íce náleží
poslouctíatí Boňa než lidí.“ (Sh. ap. 5, 29) A učili
v chrámě i po domech haždodenně iaho dříve. Sv.
Martin dal se o 14 letech proti vuli rodičů zapsati
mezi žáhy hřestanshé, aby se připravil h sv. hřtu.

Všelico dovoleného záhonem světshým zapovídá
hatolihům záhon Boží nebo cirhevní, na příhlad ob
čanshy' sňaleh, rozluhu manželství, pohřeb spálením.

K lidem starým chová se ušlechtilý člověh
uctivě. „Před hlavou šedivou povstaň a cti osobu
starcovu.“ (3. Moiž. 19, 32) Ie bezcitné a surové
posmívatí se lidem starým, tělesnou vadou stiženy'm
anebo iinahubohým.lahé ie vzdělání, tahové
chovánL

36. „MILOVATI BUDBŠ BLIŽNÍHO svénon“
(Mat. 22, 39.)

i" Sám sebe miluíe haždy'. Nezřizeně se miluie, hdo
pečuje pouze o svůj blahobyt pozemshy'. Činí-lí to
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bez ohledu na druhé, sluje „sobec“. Bohumile má
sebe rád, kdo pečuje především o své spasení věčné."
Tak máme milovat i bližního.

Kdo je můj bližní? Všichnipocházíme od prv
ního člověka Adama. Všichni máme společného Otce,
k němuž se modliváme: „Otče náš, jenž jsi na ne
besích.“ Za nás „za všechny umřel Krístus“. (2. Kor.
5, 15.) Všechny nás „Bůh povolal k věčné slávě své“.
(1. Petr 5, to.) Proto jsme si všichni vespolek blízcí,
at si je kdo kterékoli vírý nebo národnosti, at si je
známý nebo neznámý, příjemný aneb odporný, přítel
anebo nepřítel. Múi bližní je každý člověk.

189. Proč máme své bližní milovali?
Své bližní máme milovati, protože jsme všichni
po Adamovi jako bratři —k obrazu Božímu stvo
řeni, smrti Kristovou vykoupení a k nebeské
blaženosti povolani.

190. Kierými slovy Kristus Pa'n vysvětlil přikázání
lásky k bližnímu ?

Kristus Pán vysvětlil přikázání lásky k bližnímu
slovy: „Co chcete, aby lidé činili vám, čiňtc vý
také jiml“ (Mat. 7, m.)

Láska k vlasti. Více než jiné smíme a máme
milovati ty, kteří jsou nám bližší věrou, dobrodiním
anebo rodem: jsou to rodiče, sourozenci, příbuzní,
členové vlastního národa. Uctu dej cizině, lásku
vlasti! Zářivé vzorý zejména: Mojžíš, Ieremiáš, luda
Makkabi, Kristus Pán, sv. Pavel, sv. Václav, blahosl.
Anežka Přemýslovna, sv. Panna Orleanská.

Ne ústý toliko! Kdo miluje svůj národ, hlásí
se k němu, váží si mateřské řeči, otcovské půdý a
národních zvyků i památek. Hledí poznati dějíný
svého národa a háji spravedlivě práv jeho, přispívá
na jeho potřeby a modlí se zaň. „cS'ynáčkové,nemi—
luime slovem ani jazykem, nýbrž skutkem a vpravdě“
(1. lan. 3, 18.)

Zdvořilost. Drobným, ale společenský důležitým
projevem blíženské láský je, zdvořile se chovat a
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zdvořile jednat ústně i písemně. Zdvořilý neuráži a
není na obtíž, uctivě oslovuje a pozdravuje, prosí
a děkuje, ochotně poslouží, omluví se, když po
chybi. le způsobny', šetrny' a srdečně přívětivy'. —
Pěbné slovo železná vrata otvírá. „Radujte se s ra
dujícími, plačte s plačícími !“(Řím. 12,15.)„Vaše vlídnost
budiž známa všem lidem !“(Filip. 4, 5.)„Mi1uitese srdeč
ně, ;? uctivostt' předcňázeite jeden druňéfžol“ (Řím. 12,
ro.)Čím plnější hlas, tím hlouběji se hloní.

37. SKUTKY MILOSRDNÉ.

Lidé potřební čekají na blíženshou naši láslzu
nejvíce. lsou blízlzo nás, jen oči otevřít! Ejhle,
Lazar žebráhl Chudáci vyhořeli.Osiřelodítě. Nemocný
se trápí. Dušičhy prosí. Syn marnotratny se zpustil.
Co bude z té aneb oné duše, nenajde-li „človělza“,jenž
by jí pomohl! (Ian 5, 7.) Denně možno a žádoucno
bližnímu láshu probazovati shuthem.

191. Kterým! skutky zvláště prokazuieme bližnímu
lásku ?

Zvláště prohazujeme bližnímu láshu shuthy mi
losrdnými.

V Pismě svatém se doporučují zejména milo—
srdné skutky tělesně: hladové brmití, žíznivé napájeti,
pocestné do domu přijímati, nahé odívati, nemocné
'navštěvovati, zajaté osvobozovati, mrtvé pochová
vati. — Milosrdne' skutky ducňovní: hřešící hárati,
neumělé učiti, pochybujícím dobře raditi, zarmoucené
těšiti, hřivdy trpělivě snášeti, ublížujicím ochotně od
pouštěti, za živé i za mrtvé se modliti.

Ve spolku a v řádě. Učelněji a snáze možno
honatí shuthy milosrdné v dobročinném spolku, jabo je
třeba spolelz sv. Vincence a sdružení charity neboli
milosrdné láslzyh bližnímu. Z obce po nitce, a
nahy' má hošilhu. — Cele zasvěcujíse služběmi
losrdenství r'eóolníci v řádecó: Milosrdní bratří, Milo
srdné sestry; vyučují v opatrovnách a šholách, pečují

10
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o sirotký, ošetřují nemocné a neduživé. Na ieiicó aá-v
.sluze má podíl, kdo milodarem dílo jejich"podporuje.

192. Kterak cení Kristus naše skutky milosrdné .?
Naše skutky milosrdné cení Kristus, jako bychom
je prokazovali jemu samému: „Amen pravím
vám, co jste učinili jednomu z mých bratři nei
menšich, mně jste učinili.“ (Mat. 25, 40.)

„Blahoslaveni milosrdni, nebot oni milosrden—
ství dojdou.“ (Mat. 5, 7.) „Bud milosrdný, jak jen
budeš moci. Budeš-li mnoho míti, dávej mnoho; bu
deš-lí málo míti, rád uděluj i z mála. Almužna nedo
pouští, abý duše přišla do temnot.“ (Tob. 4, 8. 9. ll.)
„Kdokoli bý podal jednomu z těchto maličkých číši
vodý studené, neztratí odplatý své.“ (Mat. 10, 42)
„Čiňte si přátele z mamonu pozemského, aby vás
přijali do stanů věčných, až dokonáte.“ (Luk. 16, 9.)
„Blaženějši je dávati nežli bráti“ (Sk. ap. 20, 35.)
zkus, jak to blaáí už za živo, což teprve V nebi !

„Buďte vděčnil“ (Kolos. 3, 15.)' Milosrdně po
máhati je ctnost, býti vděčný je povinnost. Svět
odpláci nevděkem, a nevděk boli. Krista Pána mrzelo,
kdýž malomocní, kromě jediného, nepřišli za uzdra
vení poděkovat. (Luk. 17, 18.)Býlo bý více milosrdné
láský, kdybý vice bylo vděčnosti.Vděčné srdce
uzná dobrodiní, děkuje slovem a hledi se
odvděčiti — zvláště modlitbou.!

,ABYS VŠEM DOBRODINCÚM NAŠIM
VĚČNÝMI STATKY ODMĚNITI RÁČIL,
TÉ pkosíMB, uswš NÁSI'
„PÁN BůH ZADLATl'

ss. „MILUITE NEDŘÁTELE svár“
(Mat. 5, 44.)

Nejtěžšim, ale spolu nejvzácnějším projevem bli
ženské láský jest milovati toho, kdo nám ukřívdil.
„lakou budete míti odplatu, milujete-lí (pouze) tý,
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kteří vás miluií? Vždýt tak činí i celnici“ (Mat. 5, 46.)
Od svých učedníků žádá Kristus Pán, abý milovali
i nepřátele.

193.Kterým! slovy káže Kristus milovati nepřátele?
Milovati nepřátele káže Kristus slovy: „Miluite
nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří .vás nená
vidí, a modlete se za ty, kteří vás pronásleduií
a pomlouvaií. Tak budete podobní svému Otci
v nebesích; ten velí slunci svému vycházeti na
dobré i na zlé a dešť dává na spravedlivé i ne
spravedlivé.“ (Mat. 5, 44. 45.)

Nemsti se! „Mněnáleží odveta, já to kdýs opla
tím“, pravi Hospodin. (5. Moíž. 32, 35) A Pán ležíš:
„Slyšeli jste, že býlo řečeno: oko za oko, zub ža zubl
lá však vám pravím, abýste žlu neodpírali“ (zlem.
Mat. 5, 38) „Nikomu neodpláceite zlým za zlél“
(Řím. 12, 17.) Lépe křívdu trpětí než křívdu činiti.

Odpusťl K odpouštění nás Výbíží Kristus napo
menutim o daru obětním (Mat. 5, 23. 24.), příběhem
o služebníku nemilosrdném (Mat. 18,23—35.)a prosbou
otčenáše. „Odpouštěite si vespolek, má-li kdo žalobu
proti jinému, jakož i Pán odpustil vám.“ (Kolos 3, 13.)
„Slunce nezapadeí nad hněvem vašíml“
(Eles. 4, %.) Sám—liskolžo ataxil, zjednei si odpuštění!

Dobře čiňl „Láska bližnímu nečiní zlého.“ (Řím.
13, to.) Kdo do tebe kamenem, tý do něho chlebem!
„Lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej; a žízní-li, dei mu
pití; to číně, uhlí žhavé shrneš na hlavu íeho. Nedei
se přemoci žlu, nýbrž přemáhei zlo dobrem.“ (Řím.
12. 90. žl.) Tak se choval ke svým nepřátelům Pán
ležíš, abý nám zůstavíl dokonalý příklad a vzor.

194.Proč-ie nám Kristus vzorem lásky k nepřdlelům ?
Kristus ie nám vzorem lásky k nepřátelům, pro
tože se svým nepřátelům nemstíl, iim odpouštěl
a iim dobře činil.

„Blahoslaveni pokoíni, nebot oni Sýný Božími
slouti budou.“ (Mat. 5, 9.) Pokoj v rodině, v soused
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ství, ve spolku, v obci, v národě je podmínkou sílý,
požehnání Božího a pokoje věčného. Noha nohu pod
pirá, a stojí obě dobře. Ve svaté jednotě síla Boží.
Sjednocení stojíme, rozdvojení padáme.
Svornost tuží, svárý nuzí.Soud ie věřícími:až posledni
cestou. Lepší slaměné porovnání než zlaté výhrání.
„Pokoj váml“ (lan 20, 19.) „Zíjte v pokoji, a Bůh
pokoje a láský bude s vámi !“ (2. Kor. 13, ll.)

89. „BLAHOSLAVENI TlŠÍl“ (Mat. 5, 4.)
Páté přikázání Boží.

Pátým přikázánim poroučí Bůó, abycóom se
vespolek V lásce a v pokoji snášeli, o zdraví a život,
iak vlastni, tak bližniňo pečovali a každému dobrý
příklad dávali.

Vzor svaté tichosti. „Láska je shovívavá a při
větivá, láska nezávidí, nejedná neslušně a neroztrp—
čuje se.“ (1. Kor. 13, 4. 5.) To nám ukázal svým
příkladem Pán ležíš „tichý a srdcem pokomý“. (Mat.
11, 99) Nehádal se ani nekřičel. (Mat. 12, 19.) „Kdýž
mu spílali, nespílal v odvetu, kdýž trpěl, nehrozil“
(1. Petr 2, 23) jako beránek vedený k zabití neotevřel
svých úst. (ls. 53, 7.) Od něho se učme svaté tichosti!

195. Kdo se protířešuie srdcem proti pátému přiká
záni Božímu ?

Proti pátému přikázání Božímu se prohřešuje
srdcem, kdo se na bližního hněvá, jemu závidí
a na něho žárlí.

Hněv. „Slýšeli jste, že býlo řečeno: nezabíješ!
A kdo bý zabil, propadne soudu. Iá však vám
pravím, že soudu propadne už každý, kdo se na
svého bratra jen hněvá.“ (Mat. 5, 21. 22) Zvláště je
hříchem hněv od druhého nezaviněný a přílišný.
Veliký a dlouhý hněv, bez úmýslu se smíříti, sluje
nepřátelství nebo nenávist.
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Závist. „Závistí dáblovou přišla smrt na svět.“
(Moudr. 2, 24.) Kain záviděl Abelovi, synové lahubovi
svému bratru Iosefovi (1. Moiž. 37, 4. ll.), farizeové
a záhoníci Pánu Iežíší. (Mat. 27, 18.) Iahobv bratrem
závistívého ie :lopr'einý a škodolibý.

196. Kdo .se proór'ešuie slovem proti pátému přiká
zání Božímu ?

Proti pátému přikázání Božímu se prohřešuie
slovem, hdo bližnímu nadává. hdo mu vvhrožuie
a kdo iei proklíná.

„Nehněveite se cestoul“ (1. Moiž.45, 24.)Blíž
níóo prožlíná, (do naň svolává Boží trest. — „Od
pověd vlídná hrotí hněv.“ (Přísl. 15, l.) „Napominám
vás tedy, íá vězeň v Pánu, abyste se trpělivě snášeli
vespoleh v lásce.“ (Efes. 4, 1. 2.) „Neste břemena
jeden druhého, a tab naplníte záhon
Kristůvl“ (Gal. 6, Q.)„Blahoslaveni tiší, nebo! oni
zemí vládnouti budou.“ (Mat. 5, 4.)

,0D HNĚVU, NENéVlSTl,
A VŠELIKÉ ZLÉ vuua
WSVOBob NÁS, PANEI“

90.pečul o své ZDRAVÍ!
Páté přikázání Boží.

„Ai žijeme aneb umíráme, Páně jsme.“ (Řím, 14,
S.) Bohu trojiedínému patříme s duši i s tělem. život
a zdraví jsou draňocenné lířitmy, nám od 5050 jen
svěřené. Budeme z nich účty shládati Pánu života
ísmrti. (Mat.95, 14—30) Proto isme povinni o_žívot
a zdraví pečovati.

Zdravim těla h síle ducha. Zvláště v mládí
třeba tělo chovati náležitě. Vhodnou prací tělesnou
a rozumným cvičením se tuží zdraví a síla pro bu
doucí povolání a šlechtí se povaha lz pořádku a
kázni. „Zdravé, otužilé tělo dopomáhá h velihým
činům.“ (Sv. Ignác z Loyoly) le-li spoieno se zdra
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vým, otužilým tělem srdce věřící, jsou to činy
ušlechtilé. K tomu směřovala ve středověku rytířská
výchova: panoš, duševně í tělesněvycvičený, býval
náboženským obřadem pasován na rytíře.

Zdraví škodlivo je, zvláště v mladém věku,pítí
lihovin a kouření; každému škodí na zdraví přílišný
sport, nemírný tanec, nevhodný oděv a nestřídmost.
Kam střídmost nechodí, tam chodí lékař. žvlášfě
ňnusno a zdóubno lest opilství; to snižuje člověka
„pod obraz Boží“, hubí ho tělesně i duševně a ohro—
žuie věčně spasení jeho. Sv. Ian Křtitel nepil od dětství
nic opoiného; tak „rostl a sílel duchem“. (Luk. 1,15.
so.) Podobně může růsti a síletí, kdo se lihovin odřekl
dobrovolně (abstinenů.

Hrdinným skutkem je, když z lásky k Bohu
a bližnímu nasazuíe zdraví a život obránce vlasti,
matka dítěte, lékař a ošetřovatel nemocného, za
chránce od smrti a misionář mezi pohany. Mučedníci
podstoupili pro svatou víru i smrt. O všech takových
praví Kristus: „Kdo ztratí život svůj pro mne, naleane
jej.“ (Mat. 10, 39.)

91. NEZABllEŠl
Páté přikázání Boží.

Drahocenným statkem přirozeným je život vlastní
a cizí. Ten chrání Bůh pátým přikázáním výslovně.

197. !(do se profiřešuie proti vlastnímu životu ?
Proti vlastnímu životu se prohřešuíe, kdo si bez
potřeby škodí na zdraví, kdo život lehkomyslně
vydává v nebezpečí a kdo sám sebe vraždí.

Umyslná sebevražda mívá různé příčiny roz
hodující a poslední; avšak první a základní příčinou
bývá ztráta víry a naděje V 5060. Kdo věří v Boha,
že každému odplácí spravedlivě odplatou věčnou,
a,_kdo_'v Boha doufá, že nikoho na světě neopustí,
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ten si při zdravém rozumu za žádných oholnosti na
život úmýslně nesáhne.

Přičetný sebevrah se dopouští hrozného hříchu
proti Bohu, jenž jediný jest pánem života i smrti;
proti své duší, hterou vrhá do věčnézáhubý; a proti
své rodině, která působí hanbu a zármutek. Tim
hříchem se zbavuje i práva na církevní pohřeb.

198. !(do se proóřešuie proti životu bližnióo ?
Proti životu bližního se prohřešuje,hdo mu zdraví
.a život ohrožuje neb ubracuje, lzdo jej zlomyslně
bije nebo zraňuje a kdo jej bezprávně usmrcuje.

Právem usmrcuje vrchnost nenapravítelného
zločince (Řím. 13, 4.), človělz napadený útočniha ve
spravedlivé obraně vlastního života, a vojín ve válce
nepřítele.Odpovědnost před Bohem nese, hdo válhu
způsobil. — I vojín může a má býti svatý. (Třisetníci
v Písmě svatém Nového zákona. Sv. Šebestián, sv. liři,
sv. kníže Václav.) Vojínovi do boje povolanému
žehná rodná matba í matha cirhev. Nač? — Umy
slná vražda ie ňřicó do nebe volající. „Krev bratra
tvého ke mně volá ze země.“ (1. Mojž. 4, m.)

Cizí zdraví a život ohrožuje, hdo padělá po
travíný, zanedbá povinnou opatrnost při jízdě, při
práci, při dohledu na děti — a kdo nerozumně žertuje,
na příhlad zbrani, strašenim, sázhou. Tím lidé nehraji,
od čeho zmiraji. — život se ukracuie bližnímu pří
hořima hrubostí. O nezdárných dětech se řílzá,
že rodičům „pijí brev“"a že je „přivádějído hrobu“.
— Skoda pomsta/ou & tír'ícóú proti životu bližníňo ie
vinnik povinen napraviti.

K ostatní živé přírodě se chová hodný věřící
ušlechtile: zachází šetrně s rostlinami a soucitně se
zvířatý: ošetřuje, netýrá, zbytečně nezabíjí. Zvíře citi
jaho tý, nedělej mu trampotýl Je ór'íšno zvířata bez
potřeby trápili nebo zabijeti. „Ví zbožný o potřebách
dobýtha svého, ale srdce bezbožných jest uhrutnéf'
(Přísl. 12, 10.)
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99.„BĚDA svĚru PRO DOHORŠENU (Mat.13,n
Páté přikázání Boží.

Nejvzácnějším statkem bližního jest jeho duše,
zejména, je-li v posvěcujicí milosti. O duši bližního
máme pečovati zvláště duchovními skutky milosrd—
nými. (Viz pod ot. 191.) Proti duši bližního se pro
hřešuje, kdo ji hříchem kazí neboli pohoršuje. Tomu
se říká pohoršení.

199. [(do .se proňřešuie poňoršením ?
Pohoršenim se prohřešuje, kdo bližnímu dává
špatný příklad, kdo jej úmyslně svádí ke hříchu
a kdo jinak je na jeho hříchu spoluvinen.

Špatný příklad dávají někdy rodiče dětem,.
představení podřizeny'm a starší mladším, když před
nimi něco zlého dělají nebo mluvi. lako jiskra v po
pelu doutná špatný příklad v pohoršené duši, až
se časem rozhoří ve hřích. Stařičký Eleazar raději
umřel, než by mládeži byl dal pohoršení špatným
příkladem. (2. Mach. 6, 24.)

Kc hříchu svádí slovem,kdo někoho ke hříchu
ponouká, jako ponoukal Evu had—ďábel.Velekněz
Kaifáš radil k usmrcení Krista ležíše. (lan 11, 49. so.)
Král David velel vrchnímu vojevůdci, aby nechal
Uriáše v bitvě zahynouti. (2. Král. 11, 15.) — Svádi
jednáním, kdo viru druhých úmyslně podrývá, kdo
proti náboženství mluví nebo piše, kdo špatné spisy
půjčuje,prodává nebo rozšiřuje,kdo nemravné obrazy
maluje a vystavuje, a kdo dovoluje přístup na místa
mravně nebezpečná.

Spoluvinen na hříchu cizím je, kdo k cizímu
hříchu svoluje nebo mlčí, hřích podle povinnosti ne
trestá, nebo kdo někomu dává ke hříchu příležitost,
na příklad nepočestným oděvem. Šavel svolil, aby sv.
Štěpán byl ukamenován. (Sk. ap. 7, 60.) Aron, bratr
Mojžíšův, mlčel k modloslužbě lidu. (2. Mojž. 32)
Velekněz Heli netrestal zlých synů svých. (1. Král. 3.
13.) — Tak se dopouští někdo „cizícň óťícb'ú“.
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Nepočestný oděv, jmenovitě u dívek a paní
bývá pro mnohé pohoršením. „Nechtělabýs dopustíti
se hříchu, proč tedý lz němu vyzýváš? Stáváš se
odpovědnou za hříchý, he lzterým isí dala podnět.“
(Tertullian.) Bůh bude trestatí toho, kdo se žádostivě
dívá, i tu, hterá v tahovém oděvu nechává na sebe
pohlížeti. Šat íest určen lz tomu, aby býl ochranou
cudnosti a závojem studu. „Ženy ať se zdobí oděvem
slušným, stydlívě a cudně. (1. Tím. 2, 9.)

200. Co pravil Pán ]ežr'š o poňoršení ?
Pán ležiš pravil o pohoršení: „Kdo by pohoršil
iedno z dětí věřících ve mne, tomu bylo bý lépe
uvázati na hrdlo mlýnshý kámen a pohrouziti
ieí do hlubiný mořské. Běda člověku tomu, shrze
něhož přichází pohoršenil“ (Mat. 18,6. 7.)

Svůdce v jakékoli podobě ie pomocníhem
dáblovým. Zvláště záhubno ie pohoršití nevinné a
mladistvé věřící.Za všechny smutné následhý pohor
šení ie svůdce spoluodpověden. Poňoršem' je povinen
napravíti dobrým příkladem,slovem,modlitbou. Ostatně
poradí zpovědník.

„Tah sviť světlo vaše před lidmi, at vidí vaše
shuthý dobré a velebí Otce vašeho, jenž ie v nebe
sích.“(Mat.5, 16.) Světlem je dobrý příhlad.
„Nikomu v ničem nedáváme pohoršení, abý nebýla
haněna služba naše“, napsal o sobě apoštol Pavel.
(2. Kor. 6, $.) Tah nedávei nihomu pohoršení tý, svit
oholí svému dobrým příkladem a vlastní duši opatruí
před nákazou. „Děti, nedejte se svádět!“ (1.1an. 3, 7.)

95.Bui) srvpuvý A počeerýz
šesté přikázání Boží.

Bůh nám vložil do duše posvátný cit, bterý
žádá, že některé části našeho těla mají býti zahrýtý.
Stýdlívý človělz se tam bez náležité potřebý neod
hrývá, nedívá a nedotýhá — ani na sobě, ani na
druhých. Ani nepřipustí, aby se ho lado nepočestně
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doty'hal. O těch věcech zbytečně nemluví ani nepře
my'šli. Tah to porouči Bůh šesty'm přihážánim.

201. Co poroučí Bůfž šestým přikázáním ?
Šestým přikázánim porouči Bůh, abychom v my
šlenkách a pohledech, slovech a skutcích byli
stydliví a počestni.

„Blahoslaveni čistého srdce, nebot oni Boha
viděti budou.“ (Mat. 5, &) Bůh je nad jiné miluje a
chystá jim v nebi zvláštní odměnu. Té požívají ve
společnosti Beránlza Božího Panna Maria, sv. ]osef
a nesčíslny' zástup světců, jmenovitě sv. Anežba,
sv. Stanislav a sv. Alois. ]ejích odznahem je lilie. Co
nejblíže lz Bohu je povznesla stydlivost a cudnost
neboli svatá čistota.

202. Co pomáóá :? zacóování svaté čistoty?
K zachování svaté čistoty pomáhá: 1.rychle od
pírati pohušeni a důvěrně vzývati Pána ležíše
i Pannu Marii; —2. dobře se modlivati a co nei
častěji přijímati svátosti; — 3. pamatovati, že Bůh
všechno vidi _aže každé chvile můžeme umřiti.

Rycňle odpírat! Chceš-li v domě ohně zbytí, nedej
jislzřeohněm býtil Braň se modlitbou, zvláště
střelnou! Raděj umříti, nežli zhřešití! Řač, Panno,

v mocršou ochranu hvět srdce mého vzíti! (Viz podot. 222.

Svátosti přijímat! Pokušení nejhoršího druhu do
ráželo na sv. Karla Boromejského v městě, bde stu
doval. A on zůstal nežhažený. Tážali se ho, hterah
že odolal hřišny'm svodům? „Chodíval jsem každou
neděli he stolu Páně.“

Pamatovat: 5126 se dívá. „Kterah bych mohl to
zlé učiniti a hřešiti proti Bohu svémul“ (1. Mojž. 39, 9.)
„Než bych před očima Páně zhřešila, raději nevinná
půjdu na smrt.“ (Dan. 13, 2:1)

„Duše NÁM, PANE, ZAPAL OHNĚM DUCHAsngÉHo,
ABYCHOM Tl NEPOSKVRNĚNÝM TĚLEM sr.ouzm
A ČlSTÝM SRDCEM se ZALÍBILV
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94. NESESMILNÍŠ!
Nepožádáš manželky bližního svého!

Varovný hlas. Smilstvo a všeliká nečistota ne—
budíž ani jmenována mezi vámi; to svatým nesluší.
Taktéž se neslušíhanebné a necudně tlachati nebo vtip
kovati. To zajisté vězte a zneite, že nikdo smílny' nebo
necudny' nemá podílu v království Božím. Svět říká
sice, že to nic není, ale nedejte se sváděti
kla mn ymi řeč mil Nebot pro takové věci přichází
hněv Boží na syny nevěry. (Podle Eies. 5, 3—6.„Svatí“
je název prvnich křesťanů. 2. Kor. 13, 12)

203. Kdo se protír'ešuie proti svaté čistotě?
Proti svaté čistotě se prohřešuíe: 1. kdo má
dobrovolně nepočestné myšlenky a žádosti; —
2. kdo nepočestnč pohlíží, mluví nebo iedná sám
anebo s druhým; —5.kdo se lehkomyslně vydává
v nebezpečí hříchu necudného.

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: nesesmilnišl lá však
vám pravím: smilni v srdci svém už každý, kdo hledí
na ženu žádostivě.“ (Mat. 5, 27. 28) Nepočestné my
šlenky a žádosti zapovidá Bůh deváty'm přikázáním.
Není ňň'cňem proti svaté čistotě,co se de'/'e.: náležitě
potřeby nebo z práva. V pocňybností třeba poprosítí
rodičů nebo zpovědníka za poučení.

204. Co je pro svatou čistotu zvláště nebezpečno ?
Pro svatou čistotu ie zvláště nebezpečno: 1.dívati
se na nemravné obrazy a čistí nemravné knihy; —
2. lehkomyslně se scházeti a přátelítí s druhým
pohlavím; — 5. chodití na neslušné hry, předsta
vení a tance.

Pozor na oči! Zloděí oknem a hřích okem. Tak
začal hřích Davidův. (2. Král. 11,Q.)Počestný umi
pohlédnout, a nevidět. „Kdosvéočizavírá,aby
neměl záliby ve zlém, bude přeby'vati na vy'sostech.“
(ls. 33, 15. 16.) — Celba. Není dovoleno ani radno
čísti všechno. Leckterá„kniha, byt pěkně psaná, jest
jako kvítí jedovaté. Skoda,"= p řeškoda duše
četbou otrávené!
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Dúvérná známost mezi osobami různého pohlaví
by'vá mravně nebezpečná. Není-lí úmyslu a vyhlídky
na brzký sňatek, může být i hříšná.— Některé zábavy
budí leckdy nečisté myšlenky a žádostí. Proto je
mravně nebezpečno i společnékoupání osob různého
pohlaví. Tím se pozby'vá studu a dává se pohoršení..
„Nepřipodobňuite se tomuto svétu !“ (Řím. 19, Q.)

Smutné následky tělesných“tir'ícňů proti svaté
čistotě:ňanba; nemoci,mnotídy neaóoiitelné, nakažlivé
a dědičné,- necb'ut k modlitbě; ke službám Božím a
k svátostem; ztráta svaté víry,- nekaiícná smrt a ne—
šťastná véčnost. — „Nežůstane duch můj ve člověku,
nebot ztělesněl“, řekl Hospodin před potopou. (1.Mojž.
6, S.) „Nevite-liž, že jste chrámem Božím a že ve vás
přeby'vá Duch svatý? Kazi-li tedy kdo chrám Boží,
toho zkazí Bůh.“ (1. Kor. 3, 16. 17.) Co tělu libo,
duši žel. Milé začátky, smutné konce. Hříšná
radost plodí žalost. „Cesta do pekel jsou stezky její,
vedou dolů do komnat smrti.“ (Přísl. 7, 27)

,co DUCHA SMILNÉHO'
vvsvosob NÁS,.PANEI'

95. SVÉHO 51 HLED!
Sedmé přikázání Boží.

Soukromý majetek. Čeho kdo spravedlivěna
byl, jest jeho soukromy' majetek; vlastník má právo
s ním svobodně nakládatí (může jej někomu prodati,
darovati aneb odkázati). To právo je v lidské spo
lečnosti základem rodinného života, veřejného po
řádku a vzdělanosti. Bůh sám to právo potvrdil při
kázáním „nepokradeš“. Clítíti soukromý majetek proti
vůli vlastníků rozdělit anebo severe/nit, bylo by ne—
spravedlívo a lidské společnosti škodlivo. Ie staré pří
sloví: „Svoje svato. Svého si hled !“

905. [(do pečuje botíumile ošmaietek ?
'Bohumile pečuje o majetek, kdo ho spravedlivě
naby'vá, šetrně s ním zachází a k dobrým skut
kům ho užívá.



131

„Slož účty ze správy svél“ (Luk. 16, Q.) Spo-—
živý pamatuje na sebe a na rodinu pro čas nemoci,
nedostatku a stáří. Neviš, co zlého večer přinese.
Chovej bíly' grošík pro černy' den! Ne jak chceme,
ale jak můžeme. „Seberte pozůstalé drobty, at se
nezkazí !“ (lan 6, 12) — Mamotratný utrácí lehko—
myslně za věci zbytečné. Dnes tlusto a zítra pusto.
Roboty do soboty a peněz do neděle. Hyříl za
mladu, a na starost umírá z hladu. Qděv, stravu —
podle stavu! — Dobročinný, milosrdny', štědry' činí
sí „přátele z mamonu pozemského“ (Luk. 16, 9.) a
skládá si „poklad nehynoucí v nebi“. (Luk. 12, 33)

„Chraňte se lakomstvil“ (Luk.12,15.)Lakomec '
čím více pije, tím více žízní. Nikomu dobře nečiní,
leda když umře. „Kdo chtějí zbohatnout, upadají
v osídlo dáblovo.“ (1. Tím. 6, 9.) lídáš z lakoty stal
se zlodějema zrádcem. „Blázne, této noci po
volám duši tvou, a čí bude, co jsi nahro
madil?“ (Luh. 12, go.)

95. NEPOKRADEŠ!
Aniž požádáš statku jehol

„Každému svél“ bylo právní zásadou již 11po
lhansky'ch Římanů. A naší předkové říkávalí: „Svoje
svato, cizí nejsvětější. Svého si hled, cizího nech !“
'Sedmy'm a desáty'm přikázáním chrání Bůh cizí
majetek.

206. Kdo se protír'ešu/e proti cizímu majetku ?
Proti cizímu majetku se prohřešuje: 1. kdo krade
nebo loupí; — 2. kdo se dopouští lichvy nebo
podvodu; — 3. kdo cizí majetek nespravedlivě
zadržuje nebo poškozuje.

[(rade, kdo odcizuje potajmu. — ioupí, kdo od
cizuje násilím. — Líctžvy .se dopouští, kdo nouze bliž
ního využívá k nespravedlivému zisku: předražuje
.zboží, práci nebo peníze (nespravedlivy'm úrokem).
— Podvodu se dopouští, kdo bližního zkracuje na
majetku lstivě, na příklad neplatny'mi penězi, ne
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správnou měrou a váhou, špatným zbožím, nepoctivou
hrou, výpůjčkou „na věčnou oplátku“, zaviněným
úpadkem, podvrženou listinou,podplácením svědků.

Nespravedlivě zadržuje, kdo nevraci, co nalezl,
vypůjčil anebo má svěřeno; kdo zkracuje bližního
v jeho právu (cesty, pastvy, mateřské řečí, osobní
svobody) ; kdo neplati včas, co platiti jest povinen.
Zadrz'ovati mzdu dělníkům a utiskovati cóudobně,

.(zivlgštěvašom a sirotky, je ňr'ícňem do nebe volajícím.a . 5, 4.

Nespravedlivě poškozuje na příklad, kdo povin
nou práci zanedbává nebo špatně koná, kdo cizi
majetek zlomyslně kazí nebo ničí. — Na ňr'ícňu proti
cizímu majetku je spoluvinen, kdo nepoctivý majetek
kupuje, přijímá nebo přechovává. Horší, kdo příjímá,
nežli kdo krade. Zloději jsou ti, kdo kradou,i kdo jim
pomocní radou. ——Proti desátému přikázání Božímu
óčeší,kdo si žádá neprávem přivlastniti cizí majetek.

Z moudrosti předků. Málemse začíná, mnohem
se končí. S jehličky na truhličku, s truhličky na kra
vičku, s kravičky na šibeničku. Za zlodějem hanba
chodí. lak nabyl, tak pozbyl. Kdo stojí 0 cizí, při—
chází o své. Nepoctivý groš sto poctivých z kapsy
vyhání. Nepoctívé jmění požehnáno není.

207. Co poroučí Búó sedmým přikázáním ?
Sedmým přikázáním poroučí Bůh: 1. abychom
bohumile o majetek pečovali; — 2. abychom
každému, co jeho jest, nechávali, dávali a pro
kazovali; — 3. abychom nespravedlivý majetek
navrátili a škodu způsobenou napravílí.

Vrať a nahraďl Co?'Všechnu škodu, at zlo
myslně anebo bezděky způsobenou, a všechno cizi
anebo cenu jeho. Kdo všechno nemůže, má vrátit
a hradit aspoň co může. — Kdy? Co nejspíše. Neni—li
možno najednou, třeba po částech. — Kterak? Nená
padně, odpracovati, „darovati“. — Komu? Poškoze
nému nebo jeho dědicům. Neviš-li o nich, dej ne
spravedlivý majetek chudým anebo na zbožné účely.
V pocóybnosti poradí zpovědník.
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S poctivosti neidál doidešl „Co chcete, aby
lidé činili vám, ěiňte vy také iiml“ (Mat. 7, 12.) „Co
nechceš, aby se od iiného dálo tobě, hled, abys ty
nečinil iinémul“ (Tob. 4, 16.) „Lépe mít maličho, ale
spravedlivě, než přiimy velihě, ale nepoctivě.“ (Přísl.
16,8.) Lepší svůi šat plátěny', než hedvábny' hradeny.
Dosti má, kdo na svém přestává.

: 97. NEDROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ!
Osmé přikázání Boží.

lahy' by to byl život na zemi, hdyby nemohl
věřiti spolehlivě syn rodičům, žáh učiteli, přítel příteli,
nemocny' léhaři, soudce svědhůml Proto chce Bůh,
abychom v řeči a chování dbali vždy pravdy.

208. [(do se proóřešuie proti pravdě?
Proti pravdě se prohřešuie, hdo lže, lado křivě
svědčí a kdo se přetvařuie.

Lže, kdo vědomě mluví nepravdu, aby oklamal
bližníóo. My'liti se může každý, lháti nemá nikdo.
Svatí nelhali ani žertem. Hřeši,hdo lže, aby pomohl
sobě, neb aby posloužil druhému, neb aby ušhodil
něhomu. První tahto lhal „dábel, otec lži“. (lan 8, 44.)
„Ohyzda zlá je na člověhu lež.“ (Sir. 90, 26.) Mlady'
lhář, stary zloděj. — Nemocnému zalfžávati ieňo blíz—
kou smrt by moňlo býti ór'ícňem těžkým.

Křivě svědčí, kdo lže o někom před soudem ,
to ie hřivá žaloba nebo břivé svědectví. Někdy bývá
s tim spojena i břívá přísaha. Tah byl Nabot připraven
o maieteh a o život. (3. Král. 21, 1.1) Proti Kristu svěd
čili před veleradou lživi svědhově. (Mat. 96, 60.) Fari
zeové žalovali na něho hřivě před Pilátem. (Lub. 23,
Q.)Proti iáhnu Štěpánovi nepřátelé „postavili hřivé
svědhy“. (Sh. ap. 6, 13.) „Svědha lživého nenávidí
Hospodin“ (Přisl.6,19.) a stíhá světslzy soud.

Dřetvařuíe se, Řdo se tváří a cb'ová taŘ, aby
bližníb'o oŘIamal. Úlisně jedná, jaho Herodes před
mudrci. (Mat. 2, S.) Dělá se přítelem: „Zdráv bud,
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mistře! A políbil ho.“ (Mat. 96, 49.) „Na oho po
božný.“ — „Běda vám, záhoníci &iarizeové, pobrýtci!
lste podobní hrobům obileným. Tý isou zevně ozdo
bený, ale v nitru plný hnílobý.“ (Mat. 23, 27.)

Buď upřímný a věrný! Co v srdci, to na ia
žýhu, to v chování! „Opravdu lzraelíta, ve kterém
není lstí.“ (lan 1, 47.) Zachovei svěřené taíemství,
zvláště úřední, a plň, co jsi dobrého slíbil. ]onatan
Davidovi při loučení: „Idi v pokoji, a co jsme si
přísahali, při tom zůstane.“ (1. Král. 20, 42) Dobud
& hde Bůh žití poveli, bud věren víře, vlastí, přitelíl
Věrni manželé: „Přijměte prsten věrností & budte
sobě věrnil“ Slovu věrný: na jeho slově může hradý
stavět. „Služebníh dobrý a věrný“ veíde v radost
Pána svého. (Mat. 25, 93)

98. DOBRÉ IMÉNO _ VZÁCNÉ lMĚNÍ.
Osmé přikázání Boží.

Křivým svědectvím trpivá neíen pravda, nýbrž
i čest a dobré jméno bližního. A „dobré jméno, nei
lepší dědictví“. „Lepší jméno dobré než bohatství
velké.“ (Přísl. 22, 1.) Kdo ctí pozbude, je v hanbě,
& hanba tíži & šhodi. Vlastní cti smím a mám šetřit
a óáiit. Bližnímu jsem povinen čest nec/Sáva! a pro
kaz-ovat myšlením, slovem a chováním. „Co chcete,
aby lidé ěínílí vám, číňte vy také jím !“ (Mat. 7, 12.)

209. !(do .se'profz'řešuieproti dobrému jménu bližní/io ?
Proti dobrému iménu bližního se prohřešuie:
1. hdo bezdůvodně o bližním špatně smýšli ; —
2. hdo íei pomlouvá nebo chýbý ieho neprávem
vyievuie; — 5. hdo mu donáši, co druhý o něm
zlého mluvil.

Špatně smýšli o bližním, žab bezdůvodně pode—
xirá, ne/askavě posuzuje a odsuauie. „Proč myslíte zlé
věci v srdci svém ?“ (Mat. 9, 4.) „Lásha nemyslí o zlém.“
(1.Kor. 13,5.) Ne hned odsuzui, nejprv rozsuzui !„lahým
soudem soudíte, tahovým budete souzení“ (Mat. 7, St.)



155

Bližního pomlouvá, kdo lživé o něm vykládá
nebo píše něco alebo, nebo skutečné cb'yby ieóo zve
.ličuie.Od dobrého se ulže a k zlému se přilže. Kle
veta íest íak uhel: když nespálí, aspoň ušpiní. „Očerníl
ho.“ Více bolí od jazyka nežli od meče. le podlé
křívditi bezeímennými dopisy. — „Neodsu
zuíte, a nebudete odsouzení! Pokrytče, vyhod nei
prve trám z oka vlastního !“ (Luk. 6, 37. — Mat. 7, 5.)
Před svymi dveřmi met! eho nelze chválíti, toho
nehaň! Zvláště o mrlvýcó bud dobr'e anebo nic!

Chyba bližního se smí vyievíti, když toňo třeba
Ř ieóo polepšení, nebo k zamezení vělšíňo zla. Z lásky
k bratřím pověděl losef otci, co učinili velmi zlého.
(1. Moiž. 37, Q.)Někdy je udání pod hříchem závazno.

„Donašeč sám sebe poskvrňuíe, mezi všemi bývá
nenáviděn.“ (Sir. 21, SI.) Po lidských žlabech kalná
voda teče: ty ii musíš roznášet?! Nesmí se
každému pověděti všechno, co ie pravda. „Slovo,
které slyšíš proti bližnímu, at s tebou zemře l“ (Sir.
19, 10.) — Na óřícňu proti dobrému jménu blížníóo
je spoluvínen, Řdo ale řečio bližním ocňolně poslouclžá.

210. Co poroučí Búó osmým přikázáním ?
Osmým přikázáním poroučí Bůh: 1. abychom
byli pravdomluvní, upřímní a věrní; —2. abychom
cti a dobrého iména bližních šetřili a háiíli; —
5. abychom křivdu i škodu na cti bližnímu způ
sobenou napravíli.

Naprav křívdu a škodu odvoláním pomluvy,
odprosem za potupy a náb'radou majetku. K náhradě
majetkové je zvláště povinen, kdo slovem anebo
tiskem nespravedlivě poškodil bližního v živnosti,
v obchodě anebo ve službě.Ovšem „škoda se dá
nahraditi, ale slzy nikdy“, praví přísloví.

199. CÍRKEVNÍ PŘIKÁZÁNÍ.

Pán ]ežíš dal apoštolům moc, nejen kázat evan
gelium a ziednávati věřícím milost Boží, nýbrž i vésti
ie dohledem, napomínáním a příkazováním k bohu

11
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milému životu. Od apoštolů přešla ta moc na papeže
a biskupy neboli církev učící.

211. Od koko má církev moc dávati přikázání ?
Moc dávati přikázání má církev od ležíše Krista,.
ienž pravil apoštolům a ieiích nástupcům: „Co
koli svážete na zemi, bude svázáno i na nebi, a
cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno i na
nebi.“ (Mat. 18, 18.)

Slovo „svázati“ znamená zde: někoho k něčemu
zavázati, něco mu naříditi. Představení cirkve naři
zují katolickým křesťanům,co k spasení jejich uzná-
vaií za vhodno a potřebno.

Církevně nařízeno zeiména: že před svaty'm
přijímáním máme byti úplně lačni; že nesmíme čísti
spisů církevně zavrženy'ch, ani choditi na bohoslužby
iinověrců; že máme přispívati na potřeby kostelní
a na výživu duchovních správců. Zvláště důležito je
p a t e r o přikázání církevních.

212. Jak zní patero přikázání církevnícó?
Datero přikázání církevních zní: První: zasvěcené
svátky světiti. - Druhé: v neděle a zasvěcené
svátky celou mši svatou pobožně slyšeti. - Třetí:
ustanovené posty zachovávati. - Čtvrté: alespoň
iednou za rok se zpovídati a v čas velikonoční
svátost oltářní přiimoutí. - Páté: v zapověděny'
čas tanečních zábav se vystřihati.

„Kdo vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá,
mnou pohrdá“, řekl Kristus Pán apoštolům a íeíích ná—
stupcům v církvi svaté. (Luk.10,16.)Cirkevní přikázání
zavazuji katolické křesťany,a to pod hříchem tak, iako
přikázání Boží.„lestlíže kdo cirkve neuposlechne, budiž
tobě jako pohan a celník“ = veřeiny' hříšník.(Mat. 18,
17.)Toho, kdo zatvrzele nechce církve poslechnout a
tim působí veřeiné pohoršení, trestá církev vyloučením
aneb odepřením církevního pohřbu.

Církevní dispens. Církev má moc přikázání svá
„rozvázalí“: leckteré z nich už změnila, iiné zrušila,
některé z důležitých příčin někdy promiii. Přikázáni
Božích ovšem rozvázati nemůže.
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Celkový přehled. Které svátký jsou zasvěcené,
víz pod ot. 174. Každý svátek zasvěcený je pro nás
stejně jako neděle dnem svátečním. Kterak světíme
sváteční den? Ot. 175. — Co znamená „slýšeti mši
svatou pobožně“? Ot. 178.Kdo je povinen býti v den
sváteční na mši svaté? Ot. 179. Kdo se prohřešuje
proti sváteční mši svaté? Ot. 180.— O církevním postu
čl. 100. 101. — O sv. zpovědí alespoň jednou za rok
víz pod ot. 114. — 0 sv. přijímání alespoň v čas velí
konoční viz pod ot. 109.a 44: Velikonoční povinnost.

ioo. půsr TĚLESNÝ A DUCHOVNÍ.

,Postíti se“ znamená: odepřítí si některý pokrm
anebo značnější část denní potraVý. Už přikázání
v ráji býlo postní. Mojžíš,Eliáš a Kristus Pán se postílí
40 dní a noci.

Užítký postu. „Nařídtesvatý půst !“vybízel pro
rok za dnů Božího navštívení. (loel 1, 14.)Iako skutek
kajícný asmiřuiepůst Boňa a xólazuie časnétresty Boží.
[(rotz'zlé žádosti a povznést mysl Ř Baňa, „Trestám tělo
své a podrobují si je“, napsal o sobě sv. Pavel. (1. Kor.
9, 27.) lsou zlí duchové, kteří ze srdce ..nevýjdou. leč
modlitbou a postem“. (Marek 9, 28.) lak užitečný býl
půst Danielovi a jeho třemdruhům na dvoře králov
ském! (Dan 1, 15.) „Ze mnoha jídel bývá nemoc, ale
člověk zdrželivý život si prodlužuje.“ (Sir. 37, 33. 34)

2125.Proč jest užitečno se postit! ?
lest užítečno se postití, protože postem činíme
pokání za hříchý, učíme se přemáhati a prospí
váme svému zdraví.

Náboženské posty za starodávna. Už pohané
si za pokání ukládali půst. (Ion. 5, 7.) Izraelským
zapovídal zákon některé pokrmý a nařizoval přísný
půst v den Smíření. Farizeové se postívalí dvakráte
za týden. (Luk. 18, 12.)

Dřívější postý církevní. Křesťanézachovávali
dříve postý časté a přísné,zejména v době předve
likonoční: ve všední dny nejídalí nic až do západu
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slunce; k večeři mívali pokrmý íen rostlinné. Maso
a vše ostatní, co pochází od zvířat teplokrevných,
se po celou dobu svatopostni nepoživalo. Podobně
se postivali věřící v adventě a před velikými svátký.
v_Suché dný iidali jen ovoce a suchý chléb.

Duchovní půst. Pán Iežiš na poušti kromě postu
tělesného s nikým nemluvil, teskno a nepohodu snášel,
různé pohodlí si odpíral. K podobnému postu zve
i učedníky své. „Cňce-lt' kdo za mnou jíti, aapr'í sebe
sám, veami kříž svůj na sebe každodenně a následn/'
mne!“ (Luk. 9, 23)

Sebekázni k síle duchovní. Cvičse snášeti do
brovolně, co nemusíš, a odpírei si dobrovolně, co ie
dovoleno. Tím zesilíš, abýs uměl trpěti, co nevyhnu
telno, odolávati tomu, co zapověděno, a konati, co
přikázáno. Tak „sílel duchem“ mládeneček sv. Ian na
poušti. (Luk. 1, so.) Cvičse a pěstní órdinu ve své duší!

101. USTANOVENÉ“POSTYQZACHOVÁVATI.
Třetí přikázání církevní.

Církevní půst ie předepsán zeíména: v pátek,
a to na vděčnou památku, že božský Spasitel v pátek
za nás umřel bolestně na kříži; — ve svaívečer, totiž
předchozí den velikého svátku, abychom se naň lépe
připravili ; — čtyřicet dnů před veliúonoci na památku
čtyřicetidenního postu Páně; — VcS'ucóédny čtvřikráte
do roka (na jaře po 1. neděli svatopostní, v létě po
Svatém Duchu, na podzim po 14.září a v zimě po
3. neděli adventní), abychom děkovali Bohu za při
iatá dobrodiní a modlili se zvláš! o hodně kněze.
(Mat. 9, 38.) — V tyto dny předpisuíe církev svatá
půst od masa, nebo půst uimý, anebo půst přísný.

214. Co rozumíme postem od masa.?
Postem od masa rozumíme, zdržovati se pokrmů
připravených z masa zvířat teplokrevných. (Půst
zdrželivosti.)

Půst od masa je předepsán na Bilou sobotu do
12.hodiný polední a každý pátek, nepřipadá-li naň za
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svěcený svátek anebo den Hromnic,Zvěstování Panny
Marie, 1.května, sv. Cyrila a Metoděje,Narození Panny
Marie, sv. Štěpána, prvomučedníka a sv. Silvestra;
v echách a na Moravě sv. Václava a v Čechách
sv. Iana Nepom. — Povinen je tím postem každý
katolík po sedmém roce věku svéňo.

Postem od masa nejsou povinni (vyjmaVeliký
pátek): 1. Věřící iednotlivýcň míst pro dny, kdy se
tam konají trhy a slavnosti církevní nebo světské za
velikého účastenství. — 2. Úředníci a dělníci v to
várnách, dolech, lomech a lesich (pokud neobědvají
doma); dělníci na polích v době sklizně plodů zem
ských a mlácení obilí; dělníci na drahách, lodích a
vorech ; četnici, finanční strážníci, dozorci ve vězeních
a strážníci v městech i se svými rodinami; zřízencí
vlaků, pouličních drah, automobilů a lodníci. -—3. Ti,
kdož se léčí v lázních, jejich rodiny a služebnictvo;
cestující, a to nejen, pokud jsou nuceni jisti v jakékoli
hostinské jídelně, nýbrž i tehda, když jidlo mají s se
bou; laici, kteří se stravují v hostincích, anebo si
z hostince nebo soukromého domu dávají stravu
donášet, hostinští a jejich rodiny. — 4. Ti, kteří žijí
nebo se stravují v rodinách, kde se nepodávají postní
pokrmy; rodiny, jejichž aspoň jeden člen už má
dispens od masa, nebo kde se stravují vojíni; všichni,

kdgž jedi mimo dům, anebo si obyčejně berou jídloz omu.

žádným postem není V žádný den povinen, kdo
je nemocen, anebo se pozdravuje, a kdo je co do jídla
odkázán na cizí milosrdenství. — listi chléb se sádlem
a připravovati jídla 5 jakýmkoli tukem zvířecím je
ve dny zdrželívosti dovoleno.

215. Co rozumíme postem nimi?
Postem ujmy rozumíme, spokojítí se za den je
diným toliko nasycením.

Půst ujmy. Mimo jediné toliko nasycení přihlav
ním jídle smí se jen ráno aávečer něco pojísti; co
a kolik, se řídí odůvodněným místním zvykem. —.
Povinen je postem ujmy každý katolík, jenž dovršil
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21. a nezačal 60. rok svého věku. — Není povinen,
kdo namáhavě pracuíe tělesně anebo duševně. —
Věřícímse doporučuje, aby :acňovdvalí půst uimy ve
všední dny doby svatopostní a v Sucóě dny.

216. Co rozumíme postem přísným ?
Postem přísným rozumíme půst od masa s postem
uimy současně.

Přísný půst ie předepsán na Štědrý den, na Po
peleční středu a na Veliký pátek.

Postní řád diecésní se předčítákaždoročně celý
s kazatelny a bývá vyvěšen na kostelní bráně. Pro
jednotlivé dny se oznamuje v kostele. V různých
pochybnostech stran postu poradi zpovědník. —
Věřící se napomínaíí, aby zmírněně proti dřívějška
posty óledělí doplňovat jinými dobrými sňatky, zvláště
almužnamí ve prospěcň cňudýcň. — Neuposlechnouti
postního přikázání bylo by hříchem; ten hřích
poskvrňuie duši, nikoli „pokrm, ienž vchází
do úst“. (Mat. 15, ll.)

Zapověděný čas. Církev svatá předpisuíe půst
hlavně na to, abychom činili pokání za hříchy. S tím
se nesrovnávaíí hlučné radovánky a zvláště taneční
zábavy. Proto se jich katolický křesťan v adventě a
v době svatopostní účastniti nesmí. „Všechno má svůi
čas: je čas veseleni a čas kvílení“ (Kaz. 3, 1.4.), aby se
nesplnilo slovo Páně: „Obrátím slavnosti vaše v nářek
a všechny pisně vaše v žalozpěvy.“ (Amos 8, 10.)

102. POVINNOSTI STAVU.

Práce údělem člověka. Pracuje se duševně a
tělesně. Oboíi prácí konal a posvětil Kristus Pán;
bez žádné z nich se lidská společnost neobejde. Ruka
i hlava patří k sobě. — Pracovati ie potřeba. Kůň
k tahu, pták k letu a člověk k práci. „Šest dni budeš
pracovatí.“ (5. Moiž. 5, 13.) „Nechce-lí kdo pracovati,
at nejíl“ (2. Soluň. 3, LG.)

Pracovati ie spasitelno: práce namáhavá ie
pokáním za hříchy; práce bedlivá chrání od poku
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šení; práce v posvěcuíící milosti ie záslužná pro nebe.
— „Dobré iest muži, nese-lí íařmo (Páně) od svého
mládí.“ (Pláč 3, 27.) Boha vzývei, ruky přidej! Vitei
slunce s modlitbou v srdci a s prací v rukou! ]aké
dílo, takový plat —zde i na věčnosti.

„lděte na vinici moul“ (Mat.20,4.)Bůh,nebeský
Hospodář, povolal všechny lidi do práce na svou
vinici. Každému z nás určil obor životní činnosti; to
jest povoláni neboli stav. Ve stavu tom ukládá Bůh
'Desaterem každému zvláštní povinnosti.

217. Čím jsou povinni rodiče a pěstouni dětem ?
Rodiče a pěstouni isou dětem povinní dáti vý
chovu v pravé víře i v bázní Boží a pečovati
o ieiích blaho časné.

Otcovský dům —hlavní škola. „Počátek mou
drosti ie báti se Pána.“ (Sir. 1, 16.) Dobrý příklad —
veliký řečník. lak veliké hodiny ukazují, tak se malé
podle nich spravuji. laký otec, taký syn — „jaká
matka, taková dcera“. (Ezeeh. 16, 44.) — Kde kázeň,
tam stud i bázeň. Otcovská povolnost syna kazí.
„Chlapec ponechaný své vůli ie matce na hanbu."
(Přísl. 29, 15.) „Kdo šetří metly, nenávidí syna svého,
ale kdo jej miluje, trestá ho včas.“ (Přísl. 13, 24)

Učíte/ějsou povinni žáky vyučovati pro život
časný a tak je vyehovávati, aby došli cíle věčného.
Za výchovu školní jsou rodiče a pšstouní
před Bohem spoluodpovědni. — žáci jsou
povinni chodíti do školy, pracovati úkoly a učiti se,
co iím uloženo.

218. Čím jsou povinni zaměstnavatelé podřízeným?
Zaměstnavatelé isou podřízeným povinni platiti
spravedlivou mzdu a přidržovati je k dobrému.

Zaměstnavatelé. „Každému, kdo ti bude něco
pracovati, vyplat ihned mzdul“ (Tob. 4, 15.) „Hle,
zadržená mzda dělníků, kteří požalí pole vaše, křičí,
a íeiich volání vešlo v uši Pána zástupu.“ (lak. 5, 4.)
— Mistry a b'ospcda'r'e napomíná sv. Pavel: „Páni,
prokazuite služebníkům, co je spravedlívo a slušno,



142

vědouce, že také VY máte Pána v nebi.“ (Kol. 4,1.)
„Nestará-li se kdo o svoie a zvláště o své domácí,
zapřel víru a iest horší nežli nevěřící“ (1. Tím. 5, s.)

Zaměstnanci jsou zaměstnavatelůmpovinni věrně
sloužit a svědomitě pracovat. „Hoden ie dělník mzdý
své“, zaslouženétotiž prací svědomítou. (Luk. 10,7.)
Dokonalé odměný dojde „služebník dobrý a věrný“
v radostí Pána nebeského. (Mat. 25, 21.) „Cokoli či
níte, koneite ze srdce jako Pánu a ne lidem, vědouce,
že od Pána přijmete v odplatu dědictví (nebeské),
Kristu Pánu služtel" (Kol. 3, 23. 24)

219. Čím le povinen občan státním zákonům ?
Občan ie státním zákonům povinen se nálěžit'ě
podřizovat a o zákony dobré se přičiňovat.

105. DŘEMÁHEI DOKUŠENÍ!

Na cestě k nebi je nám nebezpečno vše, co svádí
ke hříchu. Svádi neboli pokouší tělo, na příklad
k nestřídmosti, lenosti, nemravnosti; — svět, totiž lidé .
zlí špatným příkladem, mluvením, tiskem, obrazem,
divadlem, zábavou; — aábel s ostatními zloduchý
vnukáním zlých myšlenek a žádosti.

220. Odkud pocóází pokušení ?
Pokušení pochází od těla, světa a ďábla.

Pokušení samo není hříchem, pokud se mu
člověk nepoddá, v ně nesvolí. První lidé svolili, bo
hužel! Kristus nesvolíl. (Mat. 4, 1. ll.) Tobiáš býl ieště
malým chlapcem, kdýž všichni chodili se klanět
modlám; on sám chodival se klanět Hospodinu: ne
svolil v pokušení, uchoval se od hříchu. (Tob. 1, 5—8)

221. [(dy povstává : pokušení ňťícň?
Z pokušení povstává hřích,když ke zlému svolíme.

Co činiti v pokušení? Braň se tínea' .: počátku!
„Odpíreite dáblu, a uteče od vás.“ (lak. 4, 7.) Dáblu
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podáš—liprst, uime tě za celou rubu. Řehní rozhodně:
Niholí! To se nesmí! Nechci! — Varui se příležitosti/'
Příležitost dělá zloděje. Od ohně vzdálen neby'vá
spálen. A proto: Pryč odsud! (1. Moiž. 39, 12) Pryč
s tím! (Sh. ap. 19, 19.) Ani hrobu tam! „Kdo miluje
nebezpečí, zahyne v něm.“ (Sir. 3, 27) — Modli se!
,Bděte a modlete se, abyste nevešli (nesvolili) v po
hušeníl“ (Mat. 26, 41.) Zvláště účinné jsou v pobušeni
modlitby střelné. (Viz pod. ot. 146.a pod 222)

222. Kterak přemůžeme pokušení?
Pokušení přemůžeme, když mu hned s počátku
rozhodně odpíráme, zlé příležitosti se varuieme
a modlitbou se bráníme.

K nebi o pomoc! Pomoz, Bože! - Nedeí mímse
odloučít od Tebe! - Tobě chci iá sloužit bez ustání. 
Raděi umříti, nežli zhřešiti! - ležiši, pasty'ři dobry',
smílui se nade mnou! - ]ežíší můi, smílováníl - ležiši
tichy, srdce pohorněho, učiň mě srdce podle srdce
Svého! -—ležiši, tobě žiiil - María, orodui za mne! 
Anděle Boží, pří mně stůi, duší mi svatou opatruí!

104. TĚŽKÝ nnicn _ NEIVĚTŠÍ ZLO.

Hříctíu se dopouští někdo skutkem, anebo řečí,
nebo myšlením. Co se stalo bezděčně,proti vůli nebo
nevědomky, není ór'z'cňem.Nevědomost hříchu nečiní,
leč by ii něhdo sám byl zavinil..

923. Co je ňřícfi?
Hřích ie vědomé a dobrovolné přestoupení Ízá
bona Božího.

Těžhy' hřích. l/šecóny ňřích'y nejsou iste/ne' ve—
like : jsou óřícňy tenké a těžké Těžlzy' byl na váze
Boží hřích pyšny'ch andělů, prvních rodičů, bratří
losefovy'ch. Těžhym hříchem by mohlo bytí na při
hlad: nevěřití v Boha, hřívě přisahati, zanedbati
sváteční mši svatou nebo velíhonoční povinnost,
bližního nenávidětí nebo mu značně ušlzodití.
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224. Kdo se dopouští lěžkéňo ňr'ícóu .?
Těžkého hříchu se dopouští, kdo přestupuje zá
kon Boží ve věci důležité, a to zcela dobrovolně
a s asným vědomím, že hřeší těžce.

Smutné následky. Těžkým hříchem přestává
člověk býti svatým dítkem Božím a stává se sy
nem marnotratným. (Viz ot. 84.) Poklad zásluh, které
si dosud získal dobrými skutky, mu již nepatří.
Zasluhuje od Boha trestů časných ivěčných. Kdyby
tak umřel, byl by odsouzen na věky „ven do tmy,
kde je pláč a skřípění zubů“. (Mat. 22, 13.) — V těž
kém hříchu je člověk pro nebe jakoby
mrtev (Zjev.3,1.)a věčné smrti hoden; proto
se říká těžkému hříchu „smrtelný“.

2525.Proč je těžký óťícfž pro člověka největší zlo ?
Těžký hřích je pro člověka největší zlo, protože
ho zbavuje milosti posvěcujíci, připravuje ho o
všechny zásluhy pro nebe a uvaluje na něho tresty
Boží časné a věčně.

Lehký hřích. Lehké nám připadá na váze
svědomí to, že Lotova žena se ohlédla, že Mojžíš
u skály pochyboval, že Zachariáš neuvěřil ihned
andělovi. Ti přestoupili zákon Boží ve Věci měně
důležité Za to měli hřích lehký. — Lehkého hříchu
se dopouští také, kdo přestoupí zákon Boží ve věci
důležité sice, ale ne zcela dobrovolně,anebo ne zcela
vědomě o tom, že by to byl hřích těžký. ——Ihodné
mu člověku mine málokterý den bez lehké proviny.
Proto se říká lehkému hříchu „všedm'“ (všedenní).

2526.Proč se máme varovat (' ňr'ícóu leókéóo ?
Máme se varovat i hříchu lehkého, protože uráží
Pána Boha, přivádí na člověka tresty časné a
může vésti ke hříchu těžkému.

Urážt' Pána Boóa. Malá jehlička, a pichnuti boli.
Bůh nejvýš svatý a dobrotivý nelibě vidí skvrnu na
rouchu posvěcující milosti a je potom méně štědrý
v milosti. — Přiva'dí časné tresty. Vzpomeň, jak po
trestal Bůh za jediný všední hřích ženu Lotovu,
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Mojžíše, kněze Zachariášel — Může vésti ke b'r'ícňu
těžkému. Od malé jiskry les vyhořel. Z častého za
nedbání povinné modlitby — znesvěceni dne svá
tečního. Z malého zloděje velky' zloděj. „Kdo za nic
pokládá maličkosti, pomalu hyne.“ (Sir. 19, l.) —
Věru, není radno říkali: „je to pouze leb'žy'ňr'íc .“

„OD VŠELIKÉHO HŘÍCHU
wsvosob NÁS,DANEl“

105. HLAVNÍ HŘÍCHY.

Nebezpečné náklonnosti. Neblahymnásledkem
prvotního hříchu jest, že ,.srdce lidské se kloní od
mladosti k zlému“. (1. Mojž. 8, QL) Kloni se k zlému
na různé strany. ítá se obyčejně takovy'ch náklon
ností sedmero, a to: k py'še, lakomstvi, smilstvu, závisti,
nestřídmosti,hněvu a lenostijsoa lo jakoby jedovaté
Řořeny, ze kterýcň mofžou vyrůstí ór'ícóy. S počátku
by'vají to hříchy lehké.

Lehkym hříchem začíná se jevit pýcňa, když
někdo je marnivy'; po cti a chvále baží, rád o sobě
mluví; na sobě si zakládá a jinými pohrdá; — lakom—
ství, když někdo přílišně spoří a skoupě vydává na
potřeby; nerad půjčuje a dává: pry' „něco za něco,
nic za nic“; — smílstvo u dětí, když nejsou stydlívé; —
závisí, když někdo nepřeje druhému daru, pochvaly,
úspěchu; — nestťídmost, když někdo je mlsny', v jídle
nedočkavynebo hltavy';ví,že lihoviny jsou pro
mladé jedem, a přece po nich baží; — tíněv,když
někdo je netrpělivy', vyhrožuje a nadává; — lenost,
když někdo nevstává ráno na první zavolání; do
kostela a do školy se loudá; úkoly, práci a modlitbu
odby'vá ledajak a oddává se zahálce.

Zpytuj se dobře! Co z toho pozoruješ na sobě?
Vytrhávej ze srdce za mladu koukol hříchu: každo
denně zpytováním svědomí a pravidelně svatou zpo
vědí. Neříkej:„Na tom nezáleží.“ Nebot z opětovaněho
hříchu, byt lehkého, povstává zlý návyk, a ten .vede
k dalším hříchům horším; jako třeba lakomstvi k ne
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citelnosti, podvodu nebo křivé přísaze. Ostatní zlé
návyky podobně. Proto se jim říká „hlavni hříchy“.

227. [(terě jsou ólavní óřícb'y?
Hlavní hříchy jsou; pýcha, lakomstvi, smilstvo,
závist, nestřídmost, hněv a lenost.

Nejhorší konce. Hrozným následkem hříšného
návyku bývá, že člověk je potom k napomínání zatvr
zelý, milosti Boží nepřístupný a do smrti nekajicný.
Tak umírá nešťastněs neodpustitelným hříchem proti
Duchu svatému. (Viz pod. ot. 82)

106. DOBRÉ SKUTKY.

Hodný věřícíjest jako „strom štípený u tekoucích
vod“. ( alm 1, 3.) Proto nese „dobré ovoce“ (Mat.
7, 17.), činí totiž, co Bůh porouči (zachovává přiká
zání, plní povinnosti stavu, nese trpělivě kříž), ano
činí také všelico jiného, co Bůh jen doporoučí. Ono
i toto se Bohu líbí. [(do jednáním, mluvením anebo
myšlením činí něco Botžu liběňo, koná dobrý skutek

228. S ktetym úmyslem máme konat::dobrě sňatky ?
Dobré skutky máme konatí Is úmyslem, že jimi
chceme plniti vůli Boží.

Dobrý úmysl cóybí tomu, kdo se na příklad
modlí, aby druhé oklamal; anebo dává almužnu,aby
ho lidé chválili (Mat. 6, 2.); anebo se postí : lakoty.
Skutek bez dobrého úmyslu nemá ceny
před Bohem. — Dobrý úmysl má, byt nevědomky,
kdo na příklad že soucitu pomáhá bližnímu, nebo
snáší trpělivě soužení, nebo svědomitě pracuje. — Vy
slovně vzbuzuieme dobrý úmysl zbožným pomyšlením
anebo slovy: „Kecti a chvále Boží.“ „Ve jménu Páně.“
„Z lásky k tobě, Panel“ „Bud vůle tvá !“„Za pokání.“

Vzbuzuí výslovně! Je velmi užilečno vzbudili
dobrý úmysl častějiza dne a po každé ráno. (Viz čl.69.
odst. 1.) — Čím je úmysl dokonalejší, tím je dobrý
skutek před Bohem cennější. I skutky samy sebou
lhostejná nabývají výslovným dobrým úmyslem ceny
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před Bohem.Proto napominá sv. Pavel: „Buď že tedy
jíte, nebo pijete, anebo cokoli iine'ňo činíte, všecb'no
čiňte )( slávě Boží!“ (1. Kor. 10, čl.)

229. které jsou ňlavnz' dobré skutky?
Hlavnidobré skutky isou modlitba, půst a almužna.

„Modlitba s postem a s almužnou je lepší, než sobo—
va'vatí poklady zlata." (Tob. 12, S.) K modlitbě náleží
všechny skutky pobožnosti; k postu všechny skutky
sebezapiráni; k almužně všechny skutky milosrdenství.

5230.Co pravil Pán ježi'sr o dobrýctř skutcícó?
Pán ležíš pravil o dobrých skutcích: „Nesklá
deíte si pokladů na zemi, kde ie rez a mol kazí
a kde ie zlodčil vykopávaií a kradou, ale skládeite
si poklady v nebil“ (Mat. 6, 19. go.)

Dobré skutky záslužné. Kdo ie v posvěcuiíci
milosti, podobá se živé ratolesti na kmeni Páně (viz
za ot. 83.).Zivá ratolest kvete a nese ovoce; podobně
si člověk v posvěcuííci milosti za každý dobrý skutek
zasluhuie více milosti na zemi a více blaženosti Vnebi.
Tak dobrými skutky „bohatne před Bohem“. (Luk. 12,
QL) — lsem v posvěcuíící milostí? „Nuže,
tedy, čiňme dobře, dokud máme čas!“ (Gal. 6, 10.)
„Přichází noc, kdy nemůže nikdo dělati." (lan .9,4.)

231. Kdy je dobrý skutek pro nebe záslužný?
Dobrý skutek ie pro nebe záslužný, koná-li se
v posvěcuiicí milosti.

Dobré skutky nezáslužné. V hříchu smrtelném
je člověk pro nebe iakoby mrtev. Podobá se suché
ratolesti, oddělené od kmene Páně. Co dobrého vy
koná, je pro nebe nezáslužno. Ale i takové skutky
dobré nejsou žcela neužitečný.

K čemu napomáhaíí? Prorok Daniel radil králi
babylonskému: „Hříchy své almužnami vykupui a
nepravosti své smilováním nad chudými; snad tí Bůh
odpustí hříchy tvoíe.“ (Dan. 4, 24.) — Za* kaíicné
skutky obyvatelů Ninive uchránil Bůh město od
záhuby. Bohatec dostal „dobré věci své“ za živa na
zemi. (Luk. 16, as.) Aspoň odměnu pozemskou dává
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Bůh nejvýš spravedlivý za dobré skutký tomu, koho
nemůže odměniti po smrti. — Dobré skutky nezá
služně pomáňají člověka, aby dostal od 50150milost
polepšení, aneb aspoň odměna pozemsíou.

107. BOHUMILÉ NÁVYKY _ CTNOSTI.

Každý, i nepokřtěný člověk, může a má konati
dobré skutký. Dobrý skutek opět a opět konaný sluje
ctnost. — Ve sv. křtu jsme obdrželi od Boha svaté
vlohý neboli schopností konatí dobré skutký záslužné
pro nebe. Návýk dobrého skutku,záslužného pro nebe,
sluje ctnost Řr'esťanská (nadpřirozená). Kdo se na pří
klad dobře modlivá, je ebožný; kdo ochotně pomáhá
bližnímu, je mílosrdný; kdo každému nechává, co mu
náleží, je poctivý. Kdo má více ctností, sluje ctnostný.

Žádné umění bez cvičení. K nabýti ctnosti
se třeba cvičiti. Kdo si dovede odpírati, co má do
voleno, odepře si, co má zapověděno; kdo umí ko
nati, co není povinen, výkoná také, co je povinen. Oč
je duše vzácnější než tělo, o to dušecvik nad tělocvik
„Tělesné cvičení jest užitečno k málu, zbožnost je
užítečna ke všemu.“ (1. Tím. 4, s.) - K tomu vedou
zvláště dobré knihý náboženské, sv. misie farní, du
chovní cvičeni (exercicie) a náboženské spolký.

252. [(lete' lr'z'ctností jsou nejdůležitější?
Nejdůležitější jsou tři ctnosti božské: víra, naděje
a láska.

„Božské“ ctností slují, protože ( Boňu smě—
řují, :? Boóu vedou a : Boňem spojují. Vlohu k nim
jsme dostali na křtu od Ducha svatého; třeba však,
abychom je samí pěstilí a božské ctností vzbuzovali.
Božské ctnosti vzbuzujeme, kdýž ujišťu—
jeme Boha, že v něho věříme, v něho dou—
áme a jej milujeme.
233. Kdy zvláště máme vzbuzovat! božské ctnosti ?

Božské ctnosti máme zvláště vzbuzovati při mši
svaté, při svatém přijímání, v pokušení a v nebez
pečí smrti.
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Vzbuzeni víry v Boha viz za čl. 73. Vzbuzení
naděje v Boha za čl. 75. Vzbuzení lásky k Bohu za
čl. 76. Krátce: „Iežíši, v tebe věřím. ]ežíší, v tebe
doufám. Iežíši, tebe nade všecko miluji. Amen.“ Tak
zejména v pokušení proti svaté víře nebo naděii
nebo lásce k Bohu.

108. „NÁSLEDUI MNEl“ — pRAvi PÁN.
(Mat. 19, m.)

Ve škole Páně. Neisvětěíšímvzorem všech ctností
je pro nás Iežíš Kristus. Hodny' učedník následuje
Mistra, počíná si totiž ve všem tak, jako si počínal
Pán. „Příklad zajisté dal jsem vám, abyste i vy činili,
jako isem učinil vám já.“ (lan 13, 15.) Proto se denně
zapírá = odpírá si to, co vede ke hříchu; bere
na sebe kříž práce, bolesti, zármutku, křivdy a vůbec
všeho, co Bůh obtížného poroučí nebo doporoučí.

234. Co ólavně pomáóa' ( ctnostnému životu?
K ctnostnému životu hlavně pomáhá následovati
Krista Pána: „Chce-li kdo za mnou iití, zapří
sebe sám, vezmi kříž svůi na sebe každodenně
a následuí mnel“ „Učte se ode mne, iežto isem
tichý a srdcem pokornýf' (Luk.9, 2.1— Mat.11,99)

Kristus-vzor pokory. Opustil slávu Otce svého
a stal se člověkem. Nepřišel, aby si dal sloužiti, ny'brž,
aby Sám sloužil. (Mat. 20, 28.) V chudobě a práci
přeby'val mezi námi. (Mat. 8, RD.)Ponížil se až k smrti
kříže. (Filip. 9, &) Pněl, umíral celé tři hodiny — Král
světa šírého, Syn Boží jediny. Pokorně sídlí ve svá
tosti oltářní. Tak nám září svy'm příkladem.

Pokorný učedník Páně si na ničemnezakládá;
uznává: jsem slaby' a hříšny'; modlívá se; vyznává
své hříchy; ochotně poslouchá; nechlubí se a ne
vypíná; ie srdečně zdvořily'. „Bůh se pyšny'm protiví,
milost dává pokorny'm.“ (1. Petr. 5, $.) Pokora je
základem všech ctností.

1Ežíš| TICHÝ, SRDCE DOKOŘNÉHOn
učni ME SRDCE PODLE SRDCE svenon
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109. CTNOSTI BLAHOSLAVENÝCH.

Osmero důležitých ctností označil Kristus Pán
v kázání 0 blahoslaveny'ch. To se čte 0 svátku
Všech svatých.

235, Jak zni osmero blaňoslavenství ?
Osmero blahoslavenství zni: „Blahoslaveni chu
dobní, neboť ieiich ie království nebeské. Bla
hoslavení tiší, neboť oni zemí vládnouti budou.
Blahoslaveni lkaiící, nebot oni potěšeni budou.

Blahoslaveni, kteří lační po spravedlností,
nebot oni nasycení budou. Blahoslavenimilosrdni,
neboť oni milosrdenství doidou. Blahoslaveni
čistého srdce, neboť oni Boha viděti budou.

Blahoslavení pokoini, nebot oni syny Božími
slouti budou. Blahoslavení. kteří trpí pro spra
vedlnost, nebot ieiích ie království nebeské. A
když vás pro mne budou tupít, pomlouvat a pro
následovat, raduíte se a pleseíte, neboť vaše od
plata ie hoiná v nebesích.“ (Luk.6,20.a Mat.5,3—12)

Cňudobný ve smyslu Páně nedychti hříšně po
majetku, a má-li iaky', hříšně na něm nelpí; je tudíž
„chudobny duchem“. (Mat. 5, 3. a Luk. 6, 20.
Viz za ot. 205) — Ticňý z lásky k Bohu jedná s blíž
ním přívětivě, snáší příkoří trpělivě a odpouští křívdu
srdečně. (Viz čl. 89.) — Lkaiící lituje hříchů svých,
rmoutí se nad neštěstím druhých a nese vlastní kříž
odevzdán jsa do vůle Boží. (Viz ot. 19.)

Po spravedlností Iačm',kdo usilovně hledá pravdu
Boží, aby ji poznal, milost Boží, aby byl svaty' nebo
světěiší, a království Boží, aby se tam dostal. —
Milosrdný pomáhá bližnímu v potřebách tělesných
i duchovních. (Viz čl. 87.) — Čisté srdce má, kdo se
chrání hříchů vůbec, zejména pak ie stydlívy' a počest
ny v myšlení &pohledech, v řečia chování. (Viz čl. 93.)

Pokorný se snáší s bližním v dobrotě, ustupuie,
pokud to bez hříchu možno, a smiřuie rozvaděné.
(Viz za ot. 194.) — Pro spravedlnost trpí, kdo pro
Krista snáší posměch anebo potupu, obětuje zdraví
nebo majetek, přijímá bolest aneb i smrt.
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„Blahoslavení“ = nevýslovně blaženi :? nebi.
„Potom uviděl jsem zástup veliký, iehož nikdo spo
čítati nemohl, ze všech národů, pokolení a iažýků,
ani stojí před trůnem a před Beránkem, oděni v roucha
bílá a maií palmý v rukou svých. A nebudou již
lačněti ani žíznítí, a Bůh setře všelikou slzu s očí jejich.“
(Ziev. 7, 9. 16. 17.)

110. CHCEŠ BÝT! DOKONALÝ?

Kdo vroucně,opravdu celým srdcem miluíe
Boha, hledí mu sloužiti ne pouze dostatečně, nýbrž
co nejlépe; koná neíen, co Bůh poroučí, nýbrž i co jen
radí a doporoučí; chrání se netoliko hříchu těžkého,
nýbrž i hříchů lehkých; dává si záležet i na maličko
stech: ie „nad málem věrný“. (Mat. 25, St.) Tak slouží
Bohu dokonale. „lá ísem Bůh všemohoucí; chod
přede mnou a buď dokonalý !“ (1. Moiž. 17, l.)

236. Co pravil Pán ježíš o dokonalém životě?
Pán ležiš pravil o dokonalém životě: „Chceš-lí
býti dokonalý. idi, prodei všechno, co máš, a (pe
níze) rozdei chudým. A potom přiid' a následui
mne !“ (Mat. 19, 21.)

K nabytí dokonalosti radil božský Spasitel bo
hatému iinochovi, abý svůi majetek rozdal, aby zůstal
svobodný a aby se poslušně podřídil Kristu Pánu
i v tom, k čemu není povinen učedník obýčeiný.

237. Které jsou tři evangeln! rady?
Tří evangelni radý ísou: dobrovolná chudoba,
doživotní stav svobodný a trvalá poslušnost du
chovních představených.

Evangelni radý zachovávatí se zavazují dobro
volně r'eh'olnt'cisvatými slibý. Řeholní bratři a sestry
žiií obýčeině v klášterech a slouží Bohu modlitbou,
výchovou mládeže, péčí o chudobné i nemocné a
duchovní správou mezi věřícími nebo pohaný (mísi
onáří). — Také ostatní věřící měli bý a mohou Bohu
sloužiti dokonale. K tomu napomáhá zvláště třetí řád
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sv. Františka a sv. Dominika, Mariánská družina a
vůbec náboženský spolek anebo bratrstvo.

„Podíl nejlepší.“ (Luk. 10,42) Ve svaté jednotě
s jinými dojde jednotlivec snáze, spíše a jistěji toužené
výše. Nevolá k té výši Pán také tebe? „Blahoslaveni,
kteří lační po spravedlností, nebot oni nasycení
budou.“ (Mat. 5, 6.) „Každý, kdo (pro království Boží,
aby totiž mohl Bohu sloužiti dokonale) opustí dům
anebo pole, bratry anebo sestry, otce anebo matku,
dostane (za živa) odměnu stonásobnou a (po smrti)
život věcný.“ (Mat. 19, 22)

111. BUD s PÁNEM 501mm

Začínei s Pánem Bohem denl V hodinu pevně
stanovenou posvět nový den znamením kříže a vstaň
bez prodlení. Pomodli se ranní modlitbu, vzbud při
ní dobrý úmysl a zajdi si, možno-li, i ve všední den
na mši svatou. Nelze-li, uctí Pána ve svátosti oltářní
aspoň návštěvou nebo vzpomínkou.Svaté ráno —
červánky svatého dne.

Pracuí s Pánem Bohem ve svém povoláníl Pro
mysli dobře, začni rychle, konej pilněl Obnov při
práci dobrý úmysl, zvláště když je obtížná a namá
havá! „Dobře je muži, nese-li jařmo (Páně) od svého
mládí.“ (Pláč 3, 97) Pracuj jako služebník dobrý a
věrný svědomitě! Bůh se dívá, Bůh odplatí. Na rolí,
byl neicizejší, soběpracuješ.

Osvěžui se s Pánem Boheml Vděčný před jídlem
a po jídle děkuje Pánu Bohu. Rozumný dopřává si
osvěžení tak, aby se posílníl k další práci. Prozíravý
užívá odpočinku i k potřebnému sebevzdělání. Opa
trný se varuje zábav mravně nebezpečných. Svatý
se raduje vždycky v Pánu. (Filip.4, 4.)

Trp a snášej s Pánem Bohem, co se přes den
nahodí těžkého, smutného a bolestného! Nenídomečka
bez křížečka. Zapři sebe sám, vezmi na sebe kříž práce,
křivdy, bolestí - a jdi odevzdán do vůle Boží trpělivě
za Pánem!Z trpělivosti blaho ti vzejde.
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Končí den s Pánem Bohem večerní modlitbou!
Neidůležitěíší část večerní modlitby ie zpytování svě—
domí s dokonalou lítostí a s upřímným předsevzetim.
le velmi prospěšno si večer před usnutím pravidelně
vzpomenouti:Umřítí musím, ale nevím hdy...
Potom si určí pořádeh dila pro budoucí den a zna
menimrlzřížese odevzdejpod ochranu Boží.

Prožívei týden 5 Pánem Bohem! V den sváteční
„pozdvihni se, duše, z prachu, zalet lz raishy'm honči
nám!“ At bez důležité příčinynení pro tebe svátečniho
dne beze mše svaté, a mše svaté bez slova Božího!
lahy' den nedělní, tahy' den poslední. —
PáteŘ, památný den smrti Páně, a ostatní příbážané
dny světivei cirhevním posteml Považui ten lehounhy
předpisza vyznání víry a za důthlivé povzbuzení
lz postu duchovnímu!

Žív buď s Pánem Bohem v posvěcuííci milosti!
Pozor na všední hříchy zcela vědomé a dobrovolné!
Nadei se svádětí špatny'm přihladem a hlamny'mi
slovy! Drž se v pohušení ruhy Boží, a odoláš! Smiřui
se pravidelně s Bohem svatou zpovědí a pohládei si
za čest přicházeti co nejčastěji lze stolu Páně! „Pa
matuí na svého Tvůrce ža dnů mladosti svél“ (Kaž.
12, l.) Dobry'mí shuthy shládei si poblad pro nebe!
„Bud věrny' až do smrti“ (Ziev.2, 10.), a živ budeš
s Pánem Bohem na věhy. Amen.

883



pnoživel 120K s CÍRKVÍSVATOU!
,.Mtlostivč léto Hospodinovo.“
-—„Roh mého vykoupení.“ —

(18. 61, 2. a 63. C.)

Každého dne nás volá Pán opět a opět do své služby.
K té službě nás církev svatá chce povzbudit a posvětit. Proto
slaví denně památku bud některého ze světců Božích, aneb, a to
zvláště, památku některého děie ze života Krista ležíše. To se
každoročně opahuie. Dni a časy, Bohu církevně zasvěcené, se
imenulí dohromady „církevní roh'. Ten se dělí ve tři hlavní doby.

na. DOBA VÁNOČNÍ.

Advent — příchod. „Eihle, Hospodin přiide.' (Zach. 14, 5.)
Rozeznáváme troií přícňod Páně. Na první příchod čekali věřící
Starého zákona, když slíbeného Vyhupitele toužebně vyhlídali.
To si máme v adventč připomínat. — Druhý příchod se děie,
hdyž Pán přichází do srdce svou milostí, aneb osobně při sv.
přiiímání. V čas adventní máme jemu své srdce otevřít. „Bratři,
hodina lest, abychom už ze sna povstali.“ (Řím. 13, ti.) — Třetí
příchod se stane, když nás Pán přiide soudit hned po smrti a
v soudný den. Na to se máme v adventč připravit. „Budte při
praveni, nebot Syn člověka přilde v hodinu, kdy se nenadátef'
(Luh. 12, 40.) — Adventní neděle jsou čtyři. Vhodně připadá
v adventč 8. prosince zasvěcený svátek Neposkvrněne'fio početí
Panny Marie, lež iaho spanilá „HVĚZDA11mm- zasvitla lidstvu
před východem SLUNCE,Krista ležíše.

„Připravte cestu Páněi“ (Mat. 3, s.) Věřící se modlívají
v adventč víc než ilndy, a to zvláště radostný růženec. _ I ve
všední dny chodívalí na mši svatou; ta se slouží skoro r'a'no ještě
za tmy a slule „rorate“, protože tím slovem začíná. ,Vyros,
nebe, Spasiteiel' (ls. 45, B.) — „Přijde h nám přítel náš, svatý
biskup Mitnldš', těší se před 6. prosincem děti, ale i druzí po
třební čehalí v adventč na milosrdnou lásku naši. — Fialová
barva mešního roucha v neděli vybízí: ,Člň'te pokání/' (Mat.
$, Q.) Po třetí neděli adventní isou Suché dni zimní. Hlučné zá—
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bavy lsou v adventě katolíkům zapověděny. A blaze tomu, kdo
poslechne hlasu Dobrého pastýře, jenž všechny své ovečky zve
k svaté zpovědi a k svému stolu. — Děti chystaií k vánocům „lesle'
neboli„bet!em“.—Co lá si umíním pro čas adventní?

Štědrý den, konec přípravy k svátkům vánočním, budí
v srdci tkh've' vzpomínky.- Danna Maria se sv. loseíem v Betlemě;
Adam a Eva v kalendáři. — Přísný půst toho dne zachovávaň
věřící způsobem starověkým, kdy se lídalo teprve po západu
slunce. — „Štědrá“ večeřezačíná v rodině u vánočního stromku
s „betlemem'I a končí pěkně vánoční písní. Od štědré večeře
má název celý den; zároveň připomíná tento název, ]ak štědrý
byl Bůh Otec, když nám daroval lednorozeného Syna svého. —
Dary „od Ježíška“ dávalí rodičové dětem, milosrdní potřebným.
Naši předkové byli toho dne i ke zvířatům a k stromům štědří.Ano
i studánka dostala štědré večeře. Hol, ty Štědrý večere,
tajemný ty svátku, cože komu dobrého neseš na
p a m á t k u ?

Boží hod vánoční 25. prosince, zasvěcený svátek. „Uká
zala se milost Boha, Spasitele našehof (Tit. 2, ll.) ,Maličký na
rodil se nám.“ (ls. 9, o.) ,Polďte, klaňme se lemul' Služby Boží
„začínají už předednem, protože Kristus Pán se narodil v noci.
— Z radosti a na oslavu narození Páně slouží se v každém
kostele trojí mše svatá. První 3 evangeliem: ,Zvěstuii vám radost
velikou, která bude všemu lidu“ (Luk.2, 10. „andělská“); druhá
s evangeliem, lak pastýři pospíchali uctít novorozeného Spasitele
.pastýřská“); třetí s evangeliem: „ASLOVOtělem učiněno jest a
přebývalo mezi námi.“ (lan !, 14. ,slavná'.) — Odpoledne při
svátostném požehnání bývá ofěra pro cóude'. Bůh se ukázal
dobrotivý a štědrý, nebud ty lakomý! — Od svátku Božího
narození se pěií v kostele i v rodině půvabné koledy vánoční.

Svátky povánoční: 57. Štěpána, prvomučedm'ka(26/19svátek
zdobrovolněný), sv. Iana, miláčka Páně (27/12) a sv. Neviňátek bet
lemských(28/12).Vzpomínel a čti ke každému z těch
dnů v Biblických dělinách. — Vposledníden občamkéóo
roku (31/12), zasvěcený sv. Silvestru papeži, se konalí v předvečer
děkovnéslužbyBoží.Proldi v duchu minulý rok, a naldei
mnoho, zač bys měl Bohu poděkovat a zač lel odprosit. — Nový
rok občanský !. ledna ie zasvěceným svátkem ,Obřezání Páně'.
Dne 2. ledna se světí lména Iezis. Začnu ve iménu Páně
Snad le to poslední rok mého života na zemi.
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Svátek Zievení Páně, lidovým názvem „svatých tříkrál?,
se světí 6. ledna iako zasvěcený na oslavu, že novorozený
Vykupltel se zlevil podivnou hvězdou mudrcům a hlasem Boha
Otce po svém pokřtění. Za prvních dob křesťanských se toho
dne uděloval dospělým slavně svatý křest; proto se v předvečer
světlla křestní voda. Dosud se,světí v onen svatvečer voda k žeň
míní, kadidlo a křída. — Svěcenou křídou se píše na dveře pří
bytku nápis tříkrálový KPPMPFBĚsletopočtem,aby násBůh
na přímluvu svatých mudrců chránil ode zlého. — Při službách
Božích se vybírají příspěvky na misie mezi Slovany a pohany.
Tak se děkuje činem za „Boží dar“ svaté víry.

Den 2. února, čtyřicátý po vánočním hodě Božím, ie svátek
dobrovolně svěcen ý. Sluie„ObětováníPáně“ na památku,
že Dán ležíš byl podle předpisu Zákona v chrámě Bohu představen
neboli obětován. — Sluie „Očíšťování Panny Marie“ na památku,
že Rodlčka Boží položila tehda předepsanou obět očistnou. —
Svátek ňromníc říkáme tomu dni, protože se světí svíce zvané
,hromnice'. Světí se na památku, že Simeon nazval Krista
Vykupltele světlem k osvícení národů. — S rozžatýml svícemi se
koná průvod kolem kostela,- to jako bychom provázeli Svatou
rodinu do Ierusalema. Kromě toho se rozžíóá svěcená svíce, když
katolický křesťan umírá, když mrtev leží v rakvi a když ie
veliká bouře 5 hromobltím. Proto se říká té svíci ,hromnice'.
„lá |sem světlo světa; kdo Mne následule, bude míti světlo života.“
(lan 8, ti.)

na. DOBA VELIKONOČNÍ.
Od předpostí do Svatého třídenní.

Předpostí trvá 17 dní. Začíná devátý týden před svátky
velikonočníml - nedělí zvanou „devítník“. Mešní roucho té neděle
a dvou neděl po ní následuiících le kalícné barvy fialové. Svět
ským názvem říká se předpostí „masopust“ a třem jeho posled
ním dnům „ostalŘy“. V ty dny bývá mnohde po 40 hodin smírně
pobožnost před vystavenou svátostí oltářní. Zač bychom

VIměli Pána lezíse nejvíc odprosit?

Popeleční středa je první den doby svatopostní. V kostele
světí kněz popel ze spálených ratolestí loňské Květné neděle, 233.—
mená svěceným popelem věřící na čele a říká přitom: ,Pomni,
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člověče, že jsi prach a v prach se vrátíš.' Tento svatý obřad sluje
„popeleď'. — Pcpelcem připomíná církev svatá: Musíš umřít a
čiň tedy zavčas pokání. Tělu do hrobu přísluší,běda, kdo nedbal
o dušil „Nebudete-li činiti pokání, zahynete.' (Luk. 13, S.)

Doba svatopostní je čas od Popeleční středy do svátků
velikonočních. Trvá celkem 46 dní. Z těch je 6 dnů nedělních a
40 všedních. Po první neděli svatopostní jsou Suché dni jarní. —
K pokání nás vede církev svatá tím, že předpisuje čtyřicetidenní
půst na památku čtyřiceti dnů, které ztrávil Pán ležíš na poušti;
— uvádí nám živě na pamět umučení Páně (nad hlavním oltářem
bývá obraz trpícího Vykupitele); — zapovídá věřícím hlučné,
jmenovitě taneční zábavy, a koná služby Boží, zvláště nedělní
mši svatou, v rouch'u Řaiícne' barvy fialově.

„Číňte pokání !“ (Mat.4, 17.) I,Činit pokání“ znamená: hříchů
zanechat, z nich se očistit a za ně si ukládatl tresty. Hodný věřící
chodívá v době svatopostní do kostela, pokud možno i ve všední
dny; zachovává předepsaný půst círŘeimí, kterýž doplňuje postem
duchovním (viz čl. 100.); koná skutky milosrdné a mod/ívá sc
bolestný růženec a křížovou cestu. Tak se připravuje »?velikonoční
povinnosti. (Viz za ot. 114.109.a 44.) — Co já si uložím za
pokání pro dobu svatopostní?

„Svatý týden“ se říká poslednímu týdnu doby svatopostní.
protože nám církev staví před oči přesvaté děje, jimiž naše
vykoupení bylo dokonáno. Začíná Květnou nedělí. Ta sluje
,Květná', protože se světí kvetoucí ratolesti (u nás květy vrbové,
,kočičky') na památku slavného vjezdu Páně. — S posvěcenými
ratolestmi se koná průvod kolem Řostela ; to jako bychom pro
vázeli Pána při slavném jeho vjezdu do lerusalema a při vstoupení
do nebe. — Nebe nám otevřel ležíš Kristus svou smrtí na kříži. Na
památku toho se otvírá ke konci průvodu Řostelní bra'na, když
na ni kněz třikráte zaklepá křížem. — Chci za Pánem do
nebe, půjdu ho také vyprovodit. Kdy se podobá
duše kvetoucí ratolesti?

Pašije jsou části evangelia o umučení Páně. Čtou se ve
Svatém týdnu čtyřikrát. Po prvé na Květnou nedělí, protože Pán
ležíš jako Beránek Boží lel toho dne naposledy do lerusalema za
nás trpět a zemřít. — V úterý potom učil naposledy v chrámě a
předpověděl učedníkům svou smrt: „Víte, že za dva dny budou
velikonoce; tehdy bude vydán k ukřižování Syn člověka.'l —
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Ve středu nato sešla se velerada a ujednala, že Pána ježíše zajmou
:! usmrtí. Přitom se nabídl lidáš: „Co mi dáte, a já vám ho
zradím ?“ — V pátek skonal Pán Iežíš na kříži.

KLANIMEse TOBĚ, PANE lEŽIŠl KRISTB,
A nonnokečme TOBĚ,
NBBO'I'SVATÝMKŘÍŽEMsvým svĚ'r 151wxown.:

114. DOBA VELIKONOČNÍ.
Od Svatého třídenní do konce.

Zelený čtvrtek je památný den poslední večeře a smrtelné
úzkosti Páně. Církev se raduje z ustanovení svátosti oltářní, ale
nemůže se radovat úplně, protože Kristus Pán brzy potom začal
své poslední utrpení. Proto je mše svatá jen .: počcílí'u slavná,
při ,Gloria' se slavnostně odzvoní, načež zvony mlčí až do
„Gloria' Bílésoboty. Slouží se mše svatá toliko jediná; ostatní kněží
jdou s druhými věřícími ke stolu Páně. — Po mši svaté zůstane
svatostánek pootevřen prázdný a oltář se odstraň na památku, že
Dán ježíš při svém umučení všechno za nás obětoval a byl ode
všech opuštěn. jen několik málo věrných zůstalo s ním až do konce.
—-Zůstanu také já: s ním se budu modlit, k němu
v ty.to svaté dny přicházet a jeho umučení rozjímat.

Veliký pátek je památný den smrti Páně. Umřel; proto je
oltář beze světla a bez ozdob; kněz v obřadním rouchu barvy
černé se klade tváří k zemi na stupně oltáře; potom čte pašije. —
Umřel za všecňny lidí. Před smrtí se modlil: při poslední večeři
za své učedníky a druhé věřící, na kříži pak za své nepřátele.
Proto se modlí kněz za všechny lidi a stavy. Modliteb je 9. Každá
začíná slovem: oremus = modleme sel — Umřel bolestně a po
tupně na kříži. Proto kněz odhaluje kříž zastřený černou rouškou
a zpívá přitom: „Ejhle, dřevo kříže, na němžto pněl světa Spa
sitel', klade kříž na černou podušku a uctívá jej trojím poklek
nutím a políbením. — Svou smrtí se za nás obětoval krvavým
způsobem. Na památku se toho dne mše svatá neslouží; kněz
jen přijímá svatou hostil na Zelený čtvrtek proměněnou. — Umřel
i pofiřben jest. V monstranci, zahalené bílým závojem, nese kněz
velebnou svátost na postranní oltář, jenž představuje Boží hrob. —
Věřící sledují vnímavě svaté obřady, uctívají po
líbením svatý knz a navštíví svátostného Krista
v Božím hrobě.
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Bílá sobota ie památný den odpočinku Páně v hrobě a
slávy teho v předpeklí. Za prvních dob křesťanskýchbyly služby
Boží až večer a konal se při nich slavný křest dospělých. Ti
byli potom oblečeni v bílé roucňo. Odtud pochází název „Bílá“
sobota. — Nyní se tyto služby Boží konaií hned ráno: církev se
chystá radostně oslavitl vzkříšení Páně. Před kostelem světí kněz
nový oňeň, zanícený liskrou z křemene. V kostele světí svíci
velikonoční a zasazuie do ní pět ozdobených zrn kadidla na
památku oslavených ran Páně. Potom světí křestní voda se zalí
mavými obřady, iež končí lltanií ke všem svatým. Po té slouží
mši svatou s „Glorta“. Při„Gloria' se Opětrozezvučí zvony, načež
se po prvé ozve radostné Alelula = chvalte Pána! — Místo
v neděli skoro ráno se koná hned před večerem slavnost vzkří
šení Páně. ,Vstal lest této chvíle.“ — Věřící dávali si ráno
světlt vodu k žehnání, navštíví Pána ležíše v Božím
hrobě a účastní se uctivě svátostného průvodu
„Vzkříšení'.

Boží hod velikonoční. Na kterou památku se slavila Veliká
noc Starého zákona? Velikou noc novozákonní posvětil ležíš
Kristus tím, že slavně vstal z mrtvých. le to nelslavněiší svátek
roční. Dobrovolně světí věřící těž velikonoční pondělí. Neděl po
velikonočních je šest. — Od neděle Vzkříšení se ozývá při služ
bách Božích a v modlitbách kněžských „Aleluia“. U oltáře hořívá
při slavné mši svaté po 40 dní svíce velikonoční, lež představuje
vzkříšeného Pána ležíše. — Místo „Anděl Páně“ pozdravuieme
Ródičku Boží třikrát denně chvalozpěvem: „Radu/' se, nebes [(rá—
lovno !“ — Církev opět a opět vybízí věřícík velikonočnípovinnosti
svaté zpovědi a svatého přijímání. — „Probuď se, kdo spíš, a po
vstaň z mrtvých, a zasvitne tl Kristus.“ (Efes. 5, 14.)

Křížové dni. Čtyřicátý den po neděli Vzkříšení ve čtvrtek
ie zasvěcený svátek Nanebevstoupení Páně neboli Božího vstou
pení. Po tři dny předtím, zvané ,křížové', se konaií prosebné
průvody. Věřícíjako by provázeli Krista Pána, než odejde do nebe,
a přednášejí mu přitom své záležitosti a potřeby. Ty jsou všecky
vyiádřeny v litanii ke všem svatým. — Modliti se máme pokorně
a důvěrně. To připomíná obřadní rouctžo barvy fialove' a evan
gelium o příteli neodbytném. — ldeme společně a po mši svaté,
pamětlivl slov Páně: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve lménu
mém, tam jsem já prostřed nich.“ (Mat. 18, so.) — Vzývcíme svater
o přímluvu, abychom spíše byli vyslyšení. — Jdeme do pole,
abychom při pohledu na osení se vroucněli modlili: „abys úrodu
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zemskou dát! a zachovati ráčil'. Pohled pak vzhůru k nebi vy
bízí: „Hledelte to, co le nahoře, kde je Kristus, sedě na pravici
Božíl' (Kolos. 3, l.)

115. DOBA SVATODUŠNÍ.

Po nanebevstoupení Páně připravovali se apoštolé s ostat
ními učedníky a s Marií, Matkou Boží, po devět dní na seslání
Ducha svatého. To si připomínáme zvláště devátý den po tom
svátku, v sobotu. Za prvních dob křesťanských býval v noci
nato slavný křest dospělých. Na památku toho se světí podnes
v sobotu ráno před Svatým Duchem křestní voda podobně jako
na Bílou sobotu.

Boží hod svatodušní se světí v neděli, desátý den po svátku
Nanebevstoupení Páně - na památku, že ležíš Kristus seslal Ducha
svatého. Mešní roucňo ie barvy červenci protože Duch svatý se
tehda zjevil v podobě ohnivých lazyků. — V chrámě biskupském
se ve dny kolem toho svátku uděluje svate' biřmování. — V den
seslání Ducha svatého působili apoštolé poneiprv místo Pána ležíše
a začala církevsvatá. Chvála Bohu! lsem také členem
svaté církve apoštolské. Slibuii poznovu, že budu
věrným bolovníkem Páně. Přiid,Duchu svatý, osvět, po
sllnl a posvět mnel — Pondělí svatodušní světí věřící dobrovolně
jako svátek zasvěcený. — Potom následuje 24 neděl po Svatém
Duchu. První je zasvěcena nejsvětější Trojici. Dobrořečme Otci
i Synu i Duchu svatému! Zač jmenovitě?

Svátek Božího těla se koná lako zasvěcený ve čtvrtek po
neděli nejsvětější Troilce - na oslavu Krista ležíše, přítomného ve
svátosti oltářní. Po mši svaté ie slavnostní průvod, jenž se zasta
vuie u čtyr připravených oltářů venku. — Průvod Božíňo těla
se koná, abychom veřejně vyznali svou víru, že Kristus Pán je
ve svaté hostil přítomen; abychom mu slavně poděkovali, že mezi
námi osobně přebývá; a konečně, abychom lei společně odproslli
za urážky, kterých se mu ve svátostí oltářní bohužel dostává.
Mimo to chceme uctivým doprovodem vyprosttt Boží požehnání
pro sebe a pro zemskou úrodu. Pojdte, klaňme se lemu!
— Pátek, osmý den po svátku Božího těla, ie zasvěcen nejsvětěj—
šímuSrdci Páně. Iežíšt tichý, srdce pokorného, učlň
mé srdce podle srdce svého!
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Z kalendáře letního. Dne 24. června Narození sv. lana
Křtitele, jenž byl o šest měsíců starší než Pán ležíš; narodil se
bez hříchu dědičného, protože ho Duch svatý už před narozením
posvětil. — Dne 29. června zasvěcený svátek sv. apoštolů Petra
a Pavla, kteří v jeden den skonali smrtí mučednickou r. 67. — Dne
2. července Navštívení Panny Marie. ,Iežíš, s kterým lsi, Panno,
Alžbětu navštívila“ — 5. července .W. apoštolů slovansí'ýcó Cy
rila a Metoděje,na Moravě zasvěcený. Sv. Cyril *? 867
v Římě, sv. Metoděi 'X' 885 na Velehradě (Welehrad). ,lazykem
rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí svaté knihy psali, získali
láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali.“ —
Dne 15. srpna zasvěcený svátek Nanebevzetí Panny Marie. ,ležíš,
který tě, Panno, na nebe vzal a na nebi korunovalf — Dne 8. září
světí věřící dobrovolně Narození Panny Marie jako svátek za
svěcený. — Po 14. září (Povýšení svatého kříže) lsou Sucóe' dní
podzimní. —

Z kalendáře podzimního. Dne 28. září sv. Václava. * 929.
„Ty lsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedel za
hynouti nám i budoucíml' — Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii,
Královně přesvatého růžence. Od času sv. Dominika (* 1221) li
vzývalí věřící zvláště touto modlitbou. Dne 2. říina svátek Andělů

.strážných. — Třetí neděli v říjnu je svátek Posvěcení ch'rámu - na
vděčnou památku, že náš kostel byl posvěcen a stal se příbytkem
Božím. (Viz čl. 45.) — Dne 1. listopadu zasvěcený svátek Všecň
svatýcň na počest všech světců v nebi, ať jsou podle lména světu
známi nebo neznámi. (O svatých v nebi viz čl. 28.) — První
všední den nato le Památka dušiček, abychom s ú činnou
láskou pamatovali na ty, ,kteří nás předešli se znamením víry“
a trpí v očistci. (Viz čl. Sl.)

„NA DUŠIČKYvzpomíueme,
z OČISTCB liM DOMÁHBIMBI 
BUDOU NA NÁS VZPOMÍNAT,
AŽ MY BUDEM UMlRAT."'
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