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„polbm DÉT_I,A SLYŠTE MNE,
BUDU VAS ucm BAZNI BOZl.“

(Zalm 33, 19.
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PRVNÍ UČENÍ.

1. Věřím V Boha.

Bylo na podzim časně ráno. Z domu vyjel-hospodář
na pole. Tarn oral, Vláčil a sel. Zrnho vedle zrnlza leží na
zemi. Co z nich bude? Za nedlouho zrnho vzhlíží. na jaře
vyroste z něho hlas a v hlase uzraíe třicet zrneh. Kdosi
lomu zasele'mu zrnka dává rúsfi. Kdo je to ?

Odpoledne bylo teplo. Slunho pěhně svítilo. Ale po
chvíli zatáhla se obloha černy'mi mrahy, z mrahů šlehaly
blesky a spustil se dešt. Pršelo, jen se lilo. K večeru pře
stalo pršet a slunce zase vysvitlo. [(do káže slunci kdy má
svítit.? [(do posílá blesk.? !(do dává dešf?

Ie pozdě v noci. Na obloze svítí hvězdy. V osadě
všechno spí. Uprostřed osady stoji hostel. V hostelnich
ohnech viděti světlo. listotně hdosi to světlo rozsvítil. A hos
tel hdosi před lety zbudoval. Samo se neudělá nic. !(do
ledy rozsvítil fžněgdyna obloze .?A kdo udělal nebe a ze
mi? — Jen pošetilý r'íká: »Není Bonde

* *
*

1. Kde je Pán Bůh? — Pán Bůó je na nebi a na
zemi a všudy.

2. Pán Bůfž Vidí Všecko, slyší Všecko a Ví Všecko. —
Pánu Bohu řihame »Vševe'doucía.

„OTČE NÁŠ, IENŽ 151 Nil. NEBESÍCH,
posvÉT se ]MÉNOTVEl“

2. Pán Bůh je trojiediny.

_ Dalelzo od nás je země, po té Chodíval Pán Iežiš.
Říká se jí Svaté země. Ve Svaté zemi teče řeha Iordán.
K řece Iordánu přišel jednou Pán Iežíš,l21el21si tam na
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břehu a modlil se. A ejhle — ukázala se mu nad hlavou
podoba holubičky a z nebe zazněl hlas: „Tento je Syn
můj mily'.“

To z nebe promluvil Bůh“ Otec. U vody na břehu se
modlil Bůó Syn. V podobě holubičky se ukázal tehdy Báli
Ducó s vaty. — V osobácó třecň jeden Bůó : Otec, Syn a
svatý Ducti.

* *
*

3. V kolika osobách je Pán Bůh? — Pán Bůó je ve
třecó osobácó. '

4. Iak se jmenují tři božské osoby? — Tří božsŘe'
osoby se jmenují: Otec, Syn a Ducó svatý.

5. »Ve jménu Otce i Syna í Ducfža svate'ňo. Amenx
(Znamení kříže.)

6. Bůh" Otec nás stvořil. Búó Syn nás vykoupil. Bůfi
Ducfž svatý nás posvětil.

7. Iak říkáme Bohu ve třech osobách? — Boóu ve
irecfž osobácó r'íŘáme 1DBo.;číTrojice: nebo Hra/jedinný Búňc.

SLÁVA OTCI 1 SYNU_I DUCHU SVATÉMU,
IAKOZ BYLA_NA POCATKU,
1 NYNÍ A VZDYCKY 1 NA VÉKY VEKUV. AMEN.

3. K čemu jsem na světě?

Svatý František šel jednou vedle stavení a viděl, jak
tam pracuje zedník. — „Pomáhej Pán Bůh!“ pozdravil
světec a dal se s tím zedníkem do řeči. -— „Co tu děláš,
mistře?“ — Zedník odpověděl: „Od božího rána stavím
a pracují.“ — „A nač pracuješ?“ — „Abych měl na chléb.“
— „A nač potřebuješ chleba ?“ — Zedník se usmál a od
pověděl: „Nač ? Chci přece by'ti živ.“ — „A k čemu žiješ ?“
otázal se světec naposledy. Na to zedník už odpovědětí
neuměl. To se dozvěděl od svatého Františka.

* ut
*

8. K čemu jsem na světě? — Jsem na světě, abycň
Pánu Bofžu sloužil a za to se dostal do nebe.

KDO sLouží DÁNU BOHU,
DOBREHO MÁ HOSPODAŘE.



4. Modli se a pracuj!

Matba ráno vzbudila děti. Děti vstaly, umyly se a
oblehly. Potom si Všichni blebli a modlili se: otec, matka
i děti. Ruce měli složeny a hleděli na křiž. Děhovah Pánu
Bohu, že je za noci chránil — prosili, aby jim přes den
pomáhal — a slíbili, že budou mu sloužit.

57" —“—-_—"l'(r '

** Gill
7! '

Po snídani se rozešli: otec a matka nastoupili haždy'
h svému dilu, děti šly do školy se učit; po škole dělaly

ŠVé úholy. Všichni pracovali. Večer budou zase Všichnioma.

Podobně pracoval a modlival se Kristus Pán od
svého dětství do smrti. Učedníci jeho mu pomáhali v díle
a modlivali se každý den. 1 svatí pracovali a modlívali
se rádi a dobře. Tah sloužili Pánu Bohu a za .to se do
stali do nebe.

Mne také Pán Bůó volá .do své služby,- “cňce, abych“

pracožal a se modlíval. Jen tak se moňu dostati )%němudo ne e.
* t

*



9. Kdy se máme modlití? — Máme se modliliŘašdo—
denně, zvláště ráno a večer. — Hodny' věřící se modlí také
před jídlem a po jídle a když se k modlení zvoní.

s BOHEM počm KAŽDÉ DÍLO,
DODAŘÍ se TI AŽ MILO.

5. Neděle — den Páně.

Ve- všední dny chodi děti do školy a učí se. Také
dospěli pracují každy ve svém povolání. Tak hodní věřící
slouží Pánu Bohu. Potom je neděle, den zasvěcený Bohu.
Proto se nepracuje ani v dílně, ani ve stodole, ani venku.
Zvony zvoní: „Duše věž: neděle, den Páně dnes, volá
tebe do kostela !“

Věřící se svátečně ustrojí a jdou na služby boží. Ke
službám božím patří mše svatá. Mimo mši svatou je v ne
děli kážaní a odpoledne požehnání. Tak hodny věřící
v neděli slouží Pánu Bohu a posvěcuje se. Taková neděle
jest opravdu den sváteční. Stejně jako neděle světí se
zasvěceně svátky.

* *
' *

10. Co přikázal Pán Bůh 0 dni svátečním? — O dní

svátečním přiŘágal Pán Bůó: »Pomni, abys den svátečnísvě/i .<<

11. Čím světíme -v kostele sváteční den? — Sváteční
den svě/íme V kostele tím, že pobožně slyšíme celou mši
svatou. „

DOZDVIHNI SE DUSE Z DRACHU,
ZALEÍ' K RAISKÝM KONČINÁM!

6. Kostel — dům boží.

Náš kostel je místo posvěcené. Na oltáři je tam
maly domeček, jmenuje se svatostánek. Ve svatostánku
je přítomen Kristus Pán, Syn boží. Proto se našemu kostelu
říká „dům boží“. Před svatostánkem hoří ve dne v noci
lampa, říká se jí „věčně světlo“.

Hodny věřící brává s sebou do kostela modlitební
knížku. U kropenky se požehná svěcenou vodou. Před
svatostánkem poklekne na pravé koleno. Na svém místě
se pomodlí: »Bože, buď mílosliv mně ór'íšněmu!<
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Potom rovně stojí nebo pělzně blečí, neohlíži se ani
se nesměje a zbytečně nemluví: cfžová se Vkostele uctivě.
Při házaní dává pozor, při mši svaté hledí lz oltáři a
modlí se anebo zpívá: cňová .se 17kostele pobožně.

Než odejde z kostela, pomodlí se na svém místě:
» ežíši, tobě žijí. ježíší, tobě umírám. Ježíši; tvůj jsem živ
imrtev. Amenx Před svatostánkem pohlebne na pravé
holeno. U hropenhv se požehná svěcenou vodou.

* *
*

12. Iah se mám chovati v kostele? — VŘostele mám
se Cňovatí uctivě a pobošně.

ZARADOVALvlSEM se,
KDYŽ MI ŘECENO BYLOí
„DUIDEME DO DOMU BOZÍHO.“

7. O mši svaté.

VVI
Doznělv zvony. Venci spěchají do kostela, aby přišli

včas na mši svatou. Na oltáři hoří svíce. Za chvíli se ozve
zvonelz u sabristíe. K oltáři se ubírá hněz v mešním rouchu,
v ruce má zahalený halich. Ministrant nese mešní hnihu.

Začíná mše svatá. Před stupni oltáře modlí se hněz
hluboce shloněn. Potom vystupuje h oltáři a modlí se
tam na levé straně z mešní hnihv. Na pravé straně čte
evandělium. Potom sejme s halicha roušhu, vezme chléb
na zlaté misce a modlí se nad ním. Do halicha nalije
vína a modlí se nad ním podobně. Talz obětuje eólěb a
Víno Pánu Bohu.

Za chvíli nato přestanou varhany7 hrát a v bostele
je posvátné ticho. Kněz proměňuje cňle'b a víno v tělo a
.v hrev Pána Iežíše. Kněz obojí pozdvihuje, aby se věřící
hlaněli Kristu Pánu. Krátce nato hněz příjímá tělo i Řrev
Páně a podává věřícím svaté přijímání. Po svatém přijí
máni se modlí dělzovné modlitby. Konečně dá hněz lidem
požehnání a odejde s ministrantem od oltáře.

* t
*

13. Které jsou hlavní části mše svaté? — Hlavní
cásti mše svate' jsou: evandělium, obětování, proměňovam
a přijímání.
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8. Modlitby he mši svaté.

K OBĚTOVÁNÍ.

\ \
'm'il'i't'ílifi

\
IH lh

.,

Hu

.

ŠÉ'"

„sw-'

Otče nebeský!
Dříími od svých dětí svaté dary,
které ti tu s knězem přinášíme.
Tahé obětuíeme tí sami sebe.
Tobě chceme sloužit bez ustání,
ty nám 12tomu dei své požehnání!

K POZDVIHOVÁNÍ.

Pán můj a Bůh můj!
Pozdraveno "budiž, svaté tělo Iežíše Krista,
hteré za mne na kříži obětováno bylo.
V nejhlubší poboře blaním se tobě.
]ežíši, tobě žijí. Iežíší, tobě umírám.
Iežíší, tvůj jsem živ i mrtev. Amen.

**
*
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Pán můí a Bůh můj!
Pozdravena budiž, svatá hrví Iežíše Krista,
která za mne na kříži vylíta byla.
V nejhlubší pohoře hlaním se tobě.
Iežíši, smilui se nade mnou.
Iežíší, slítui se nade mnou.
]ežíší, odpust mi hříchy mé. Amen.



K pŘuíMÁNí

Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou,
ale tolilzo rci slovem, &uzdravena bude duše má.
]ežíši, v tebe věřím.
]ežiši, v tebe doufám.
Iežíši, tebe nade všecho miluji.
Otvírám ti srdce své.
Přijď be mně, Pane Ježíši, & posvětI mě.
Přijď lze mně, Pane ležiši, & posilní mě.
Přijď he mně, Pane Iežiši, a živ mě
b životu věčnému. Amen.

9. jak se chová zdvořilý.
(Ze vzpomínek starého učitele.)

„Dětil“ — říbával nám nebožtílz tatíneh — „učte se
pěhně pozdravovat. Pozdravení říkejte nahlas &smebněte !“
Bez pozdravu nesměli jsme z domu odcházet & domů
přicházet.

lednou jsme šli polem. Na poli u cesty vázali ženci
pšenici. My děti jsme hovořili & ženců si ani nevšimli.
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Otec pozdravil: „Pomáhej Pán Bůh!“Hospodář odpověděl:
„Dejž to Pán Bůh !“ A otec nám řebl potom: „Vedle lidi,
kteří pracují, nechoďte jaho němí! Kdo pracuje, zasluhuje
pozdravu více, než kdo jiný.“ Tah nás učil tatinelz.

Oběma rodičům velmi záleželo na tom, ab chom
po každé zaprosili, když jsme něco potřebovali. a dar
nebo za poslouženi učili nás dělzovat. Zvylzali nás, jalzhosta
přivítat,bažděho patřičněoslovit a jiným ochotně pomáhat.
Vedli nás lz tomu, abychom se vlídně chovali zvláště
lz lidem starým a neduživým. Nesměli jsme ani doma ani
venlzu rozpustile povvlzovat. Mezi lidi chodívali jsme vždy
čistě umytí a řádně oblečeni. Věděli jsme, že bylo by
hrubým nezpůsobem jíti na stranu, budy lidé chodi.

Isem rád, že jsem za mladu se naučil chovati se
způsobně a zdvořile. Na zdvořile'm je vidět ušlechtilé
a dobré srdce. To je milé jalz lidem, tah i Bohu.

„SYNÁČKOVÉ, MILUITE SE VESDOLEK!

v ucnvosn DREDCHAZEITEIEDEN DRUHEHO!“
ClM DLNEIŠI KLAS, TIM HLOUBEII se KLONl.

365



STARÝ ZÁKON.

10. Bůh stvořil nebe i zemí.

Kdysi — už je tomu dávno & dávno — nebylo nic,
íenom Pán Bůh byl. Bůh jest odevždy. Nebe í zemí učinil
Bůh. Země byla na počátku pustá & prázdná. Tma byla
kolem ní & duch boží se vznášel nad vodami. '

';:-'.-?_--'.-7_':';-3=M:! 17 \- \W M' „.:.

. 1 řehl Bůh: „Bud světlo!“ A bylo světlo. - Řehl
Buh: „Bud obloha !“ A byla obloha. — Rekl Bůh: „Ať
se vody stebou na jedno místo, země pah ať vydá rost—
lmyl A bylo moře a byly rostliny.
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Řehl Bůh: „At jsou na obloze světla !“A bylo slunce,
měsíc a hvězdy. — Řehl Bůh: „A! jsou ve vodách ryby
a ve vzduchu ptáci !“ A byly ryby a ptáci. — Řehl Bůh:
„At jsou na zemi ostatni zvířatal“ A byla na zemi ostatni
zvířata. — Naposledy učinil Bůh člověha.

* *
*

14. Odehdy jest Pán Bůh? — Pán Bůó jesi odevždy.
15. Kdo učinil nebe i zemi? — Nebe í zemí učinil

Pán Bůó Bůh učinil nebe i zemí z ničeho. Místo „učinil
z ničeho“ říháme „stvoříl“. _

16. Co může Pán Bůh? — Pán Bůó může VšecŘo,
co cfžce. — Pánu Bohu říháme »Všemoňoucíc.

„VĚŘÍM v BOHA,OTCE všEmonoucíHo,
' STVOŘlTELE NEBE 1 ZEME.“

11. O andělech.

—\.
“; ""*""“l'fmmm \l'll ]w© IIIIIIJM “ f:;—=ŠRO'W) Will/llměl 7? ' .r“ 21777?

Na počátbu stvořil Pán Bůh též neviditelné duchy,
říháme íim „andělé“. Všichni andělé byli svatí a blažení.
Bůh je stvořil, aby mu sloužili. Ale mnozi andělé si řehli:
„Nebudeme Bohu sloužiti. Chceme byti samí íaho Bůh.“
Tah mnozí andělé zpyšněli.
Katolická prvouha. 2
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Pvšné anděly odsoudil Pán Bůh do pekla. Říháme
jim »211' ducfiove'G. Nejvyšší z nich se jmenuje >ďábelc.
Svaté anděly vzal si Bůh na věhv lz sobě do nebe._Mnohé
z nich posílá Bůh, aby nám do nebe pomáhali. Ríháme
jim »anděle' sfrážnís.

* *
*

17. Nač stvořil Pán Bůh anděly? — Pán Bůh"stvořil
anděly, aby jemu sloužili a nám do nebe pomáóali.

18. K čemu svádějí nás duchové zlí? — Duclžove'ali

svádí/; nás ke óřícňu.— Od úbladů dábelshýeh vysvobodnas ane.
ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCE Múl - RAČ VŽDYCKY BYT

OCHRÁNCB Můj. — MÉ VŽDYCKY VEB A NADRÁVUI -— KE
vsemu DOBRÉMU MĚ vzauzul — CTNOSTEM SVATÝM MÉ VY
učul — A'Í' ISEM TAK ŽlV, IAK CHCE BůH Můl — TĚLO, SVĚT,
DÁBLA DŘEMÁHÁM _ NA TVÁ VNUKNUTÍ pozon DÁVÁM. —
A \? TOM SVATÉM oscovÁNí — AT SETRVÁM DO SKONÁNÍ —
po SMRTI PAK v NEBI VĚČNĚ — CHVÁLÍM BOHA USTAVIČNĚ.
AMEN.

12. První lidé v ráji.

Prvního člověha stvořil Pán Bůh tahto: učinil tělo
ze země a vdechl do těla nesmrtelnou duši. Tab ožívl
člověk, a Bůh dal mu jméno Adam. Adamovi odevzdal Bůh
ráj. aby tam pracoval. A přikázal mu: >>SeVšecfistromů
raiskycó jež, ale se slromu prostřed ráje af neiís'! Kdybys
jedl s ne'ňo, gemřeša

Adam byl zprvu jediný člověh na zemi. Rebl tedv
Bůh: „Není dobře člověhu samotnému. Učiňme mu pomoc
níci.“ I dal Bůh Adamovi tvrdě usnout, a když usnul,
vyňal mu jedno žebro. Ze žebra učinil Bůh ženu a přivedl
ji lz Adamovi. A požehnal jim tahto: „Množte se a naplňte
zemi!“ Adam dal ženě jméno Eva.

* *
*

19. Z čeho se skládá člověb? — Clove'Ř se sŘláda'
&' těla a & duše. — Duše lidská ie nesmrtelná.

20. Iací byli první lidé v ráji? — První lidé byli
V ráji svatí, blažení a tělesně nesmrtelní.
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21. Od koho máme všechno dobré? — Všecfžnodobré
máme od Pána Bofia. — Pánu Bohu říháme >>dobroíir7ý<<.

ČÍM ODDLATÍM SE DÁNU BOHU
ZA VŠECHNO, co MI DROKÁZAL?
„MILOVATI BUDEŠ PÁNA BOHA SVÉHO
z CELÉHO SRDCE SVÉHO 1“

13. První lidé neposlechli Pána Boha.

Da'bel prvním lidem záviděl. Vzal tedy na sebe po
dobu hada. Had řebl Evě: „Proč nesmíte jisti se všech stro
mů v ráji ?“ Eva odpověděla: „Smíme jisti se všech stromů
v ráji, jenom se stromu prostřed ráje nesmíme. Umřeli
bychom“ Ale had řebl: „Neumřete, nýbrž budete jaho
Bůh.“ [ utrhla Eva zapověděne' ovoce a jedla. A dala je též
muži svému, a on jedl tahé. TO byl prvofný óřícň.

Před večerem uslyšeli přicházetí Pána Boha, i ulzryli
se v rajshém stromoví. Ale Bůh zavolal na Adama a žehl:
„Ty jsi jedl ovoce zapověděnél“ Adam odpověděl: „Zena
mi je dala, i jedl jsem.“ Pebl ted\_7Bůh Evě: „Proč jsi tak
učinila ?“ Ona Odpověděla: „Had mě svedl, a iedla jsem.“

o..
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I pravil Pán Bůh hadovi: „Ze jsi to učinil, budeš zlo
řečen a žena rozdrtí třlavu tvou“ Evě pravil: „Mnoho
budeš s dětmi trpět a muž bude pánem tvojím.“ Adamovi
pravil: „Trní a hloží bude ti země rodítí. V potu tváře
budeš jisti chléb, dokud se nevrátíš do země. Ano: prach
jsi a v prach se vrátíš“ -—'Potom oděl Bůh první lidí
v hůže zvířecí a vykázal je z ráje. Před rájem postavil
anděly s mečem plamenným.

! \ll
"ll "lrl/
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22. Co ztratili první lidě hříchem prvotným ? — Hří—

cňem prvotným ztratili první lidě svatost, miskou blaženost
a tělesnou nesmrtelnost.

23. Co je pro človělza největší zlo? — Největší „zlo
je pro člověka ňr'ícň.

„SYNU, IAKO PŘED HADEM,
TAK UTIKEI PŘED HŘÍCHEM 1“

14. Co jsme zdědili po Adamovi.

Narodil se chlapeček. Čistě umvtý ležel v peřínce,
ale na duši měl ňřícfž. Zdědíl ten hřích po Adamovi.
Proto dali chlapečba v kostele pohřliti.Svatým hřtem omyl
mu Duch svatý duší od dědičného hříchu a posvětil jej.



19

Brzy potom chlapečelz onemocněl. Celé noci plahá
val bolestí. Nic zlého neučinil, a přece mnoho trpěl. Domá
halí mu, jab mohli, ale nadarmo: utrpení nemocného bylo
čím dál větší.

Konečně umřelo dítě v náruči matčině. Se slzami
v očích ukládal otec mrtvé tělo do bílé rahvičhv. A pravil
sám sobě: „Isme vyhnaní synové Evy v tomto slzavém
údoli. Adam zhřešil,z jeho viny přešla smrt na lidslrzěsyny.“

* *
*

24. Ialzzse jmenoval první člověk? — První člověk
se jmenoval Adam. — Od prvnífžo člověka Adama všicfžní
pocóágíme.

25. Co dědí haždý člověh po Adamovi? — Každý
člověk dědí po Adamovi ňčícfž, utrpení a smrt. — Hřích
zděděný po Adamovi se jmenuje »ór'ícó dědičnýc.

PANE, SMILUl se NAD NÁMI!
ZBAV NÁS ODE ZLÉHO!

15. Bůh slíbil Vykupitele.

Po hříchu prvotněm Adam a Eva nesměli už bydliti
v ráji. Venhu čekalo na ně mnohé utrpení: měli si vezdej
šího chleba vydělávatí pracně a snášeti starosti, zármuteh
a bolesti. Ieště horší zlo na ně čehalo později: museli
umříti. Nejhorší pak bylo, že měli na sobě hřích a nebe
bylo pro ně zavřeno. To měli z toho, že poslechli ďábla
pohušitele. I bylo jim hříchu srdečně lito.

Pán Bůh viděl, jak jsou neštastní oni, a jala neštastni
budou všichni lidé po nich. I smiloval se Bůh nad lidmi
a chtěl jim pomoci. Proto řehl hned v ráji, že jedna žena
rozdrtí hlavu pehelnému hadovi. Tou ženou je Panna
Maria, matba Iežíše Krista: Kristus Pán měl lidí z hříchu
vysvobodit a nebe jím zas otevřít.

Na slíbeněho Vyhupitele čelzali potomci Adamovi
mnoho a mnoho let. Duše prvnícó lidí se těšily na Vyku
pítele v předpeklí.

*
*

26. Co bylo nejhorší při prvotněm hříchu.? — Při
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pmofněm fžr'ícfžubylo neióorší, že žádný člověk nemoňl se
dostati do nebe.

27. Koho slíbil Pán Bůh po hříchu prvotném? — Po
ňr'ícóu prvolne'm slíbil Pán Bůó Vykupífele. — Tab se Bůh
nad lidmi smíloval. Pánu Bohu říkáme »milosra'nýc.

16. Kain zabil Abela.

Adam a Eva dostali od Pána Boha syny a dcery.
Nejstarší syn se jmenoval Kain a byl rolníkem. Sbuthy
jeho byly zlé. Mladší syn se jmenoval Abel a byl pastýřem.
Shuthy jeho byly dobré.

* *

Stalo se, že bratří Kain a Abel obětovali Pánu Bohu.
Abel obětoval dary z nejlepších beránků stáda svého,
Kain z polní úrody. Ale Bůh na Kaína a na jeho dary
nepohle'dl. Se zalíbením všah hleděl na Abela i na jeho
dary a požehnal mu.l záviděl Kain Abeloví a rozhněval

sebna něho. Chodil s hlavou svěšenou a mínil bratraza ití.

]!
_ :. . __ng //9( _ ,
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I řebl mu Pán Bůh: „Co se hněváš a co hlavu vě
síš? Nepoddávei se zlé náklonností,- vede k „zločinu!“ Ale
Kain neposlechl Pána Boha. Rekl Abelovi: „Pojď, vyjdeme
si na pole 1“A když byli na poli, povstal Kain proti bratru
svému a zabil jej.

I řeblPán Bůh Kainovi. „Kde jest Abel, bratr tvůj ?“ —
Kain odpověděl: „Nevím; což jsem já strážcem bratra
svěho?“ — I pravil Bůh: „Co jsi to učinil! Krev bratra tvého
he mně volá ze země. Proto ti země nedá svě úrody,
a budeš se toulati z místa na místo.“

Odešel tedy Kain do země jiné, ta mu však nedá—
vala úrody. lstěhoval se z místa na místo, ale nikde ne
měl stání ani pokoje.

*
*

98.Isou všechny hříchy stejně velíhě ? — Všecónyór'ícfžy
nejsou stejně veliké: jsou ór'ícóy malé a velké anebo leókě
a těžŘe'.

29. Čeho zasluhuje člověh lehhy'm hříchem? — Leó—
Řým ór'ícóem zasluh'uie člověk trestů božícó .na zemi a
V očistci.

30. Čeho zasluhuje člověh těžhy'm hříchem? —
TěšŘým fžr'ícóem zaslafžuie člověk trestů božícó na zemi
a V pekle.

NEDQDDÁylšl se ZLÉ NÁKL'ONNOSTII
MALE ZACATKY — SMUTNE KONCE!

17. Bůh uvedl na zem potopu.

Potomlzů Adamovy'ch přiby'valo. Ale mnozí z nich
přestali sloužiti Bohu a byli bezbožní. Ienom Noe zůstal bo
habojny'. Měl tři syny, ti se jmenovali Sem, Cham a Iatet.

* *
*

Pán Bůh řehl Noemovi: „Vystav si archu z tesaněho
dřeva. Neboť ejhle — uvedu na zem potopu. Všechno živě
na zemi bude zničeno. Ty však se svou rodinou zůstaneš
na živu.“ Noe učinil všecho, co mu příbázal Pán Bůh.
Stavěl archu po mnoho let a napomínal lidi: „Ciňte po
bání !“ Lidě všab mu nevěřili a pohání nečinili.
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] řehl Pán Bůh Noemovi: „Vejdi do archy se svou
rodinou. Vezmi s sebou tabé zvířata po dvou a potravu
pro všechny.“ Noe učinil všechno, co mu přibázal Pán
Bůh. Potom pršelo čtyřicet dní a čtyřicet noci. A moře
vystoupilo z břehů. Vody zatopily všechno na zemi, az
i vrcholy hor byly pod vodou. Archa však se vznášela
nad vodami. Tehdy zahynulo všechno živě na zemi.
Ienom Noe zůstal a ti, kteří s nim byli v arše.

> MŠ;—" „::—\ \)Witz—“;;brána:—;,,.,:N - „„
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Sto padesáte dní trvaly vody na zemi. Potom opa
dávaly. Archa spočinula na vrcholu hory. Po čtyřiceti
dnech otevřel Noe okno a vypustil hrhavce. Ten se už
nevrátil. Po něm vypustil Noe holubičbu. Ta si venlzu ne
měla hde usednout, a proto se vrátila. Po sedmi dnech
vypustil Noe holubičbu zase. A ona přiletěla lczvečeru a
donesla v zobáčbu zelenou ratolest. olivovou. Z toho po—
znal Noe, že voda již opadla.

Kd ž země oschla, řehl Pán Bůh Noemovi: „Vyídi
z archyl' I vyšel Noe s rodinou a zvířaty. Poté vystavěl
oltář a na něm obětoval Pánu Bohu. Bůh přijal oběť se
zalibenim a slíbil: „Už nikdy nepřijde na zem tahová
potopa. Duha na oblozelbude toto mé slovo připomínat.“
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31. Co Pán Bůh odměňuje? Pán Bůó odměňuje
všecko dobré. — Co Pán Bůh trestá ? Pán Bůó trestá všecžo
„zlé.— Pánu Bohu říkáme „spravedlz'vý“.

32. Kde odměňuje Pán Bůh? Pán Bůň odměňuje
na „zemi a V nebi. — Kde trestá Pán Bůh? Pa'n Bůó trestá
na zemi, V očistci a v pekle.

PÁN BůH NEVYDLÁcí KAŽDOU,sopom,
NIKOMu VŠAK DLUZEN NEOSTAVA.

18. Bůh si vyvolíl Abrahama.

Potomci Noemovi se rozešli po zemi. Ale zapomí
nali na slíbeného Vykupitele, ano i na pravého Boha.
Místo Pánu Bohu se klaněli slunci, měsíci a hvězdám. ]iní
prokazovali božskou poctu lidem, zvířatům, ano i sochám
jejich. To byly pohanské modly. Modlám obětovali po
hané těž lidi, zejména nevinně dětí.

]en nemnoho rodin zůstalo věrno pravému Bohu.
Z takové rodiny pocházel Abraham. Abrahamovi řekl
Pán Bůh: »Vyjdi z otčiny své .a pojd do země, kterou ti
ukáží. Budeš praotcem velíkěňo národa a vaze/de& tebe
požeóna'ní všem národům.:

Abraham uvěřil Pánu Bohu, poslechl a odešel ze
své otčiny. Přišel do země Kanaan. Tam se mu zjevil
Pán Bůh a řekl mu: >Tuto zemi dám tvoiím potomkům!
Abraham postavil tam Pánu Bohu oltář a začal v zemi
Kanaan bydliti.

* *
*

Zemi Kanaan se říkalo země aaslíbená, později ží—
dovsŘa'. Nyní se jí říká Palestina nebo Svatá „země.Tam
se narodil slíbeny “Vykupitel. Ten přinesl požehnání všem
národům.

19. Abraham obětoval Izáka.

Abraham dostal od Boha syna a dal mu jméno
Izák. Měl ho velice rád. Když chlapec vyrostl, zkoušel
Pán Bůh Abrahama. Rekl mu v noci: „AbrahamelVezmi
Izáka, svého syna jednorozeněho, a jdi s ním na horu,
kterou ti ukáží. Tam jej obětuj v oběť zápalnou“
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Abraham ještě za tmy vstal, naštípal dříví lzzápalné
oběti a vložil je na osla. Potom vzal syna Izába a vydal
se na cestu lz hoře. Třetího dne uviděl tu horu zdalelza.
l vložil dříví na Izálza, sa'm pab nesl oheň a nůž.

Když tab oba spolu vystupovali, řehl Izáh: „Otče
můj! Hle — máme oheň a dříví, kde však íest obět za—
palná ?“ Abraham odpověděl: „Bůh sí opatří oběť zá
palnou, svnu můj.“

Tah šli spolu, až došli na horu. Tarn postavil Abra
ham oltář a svrchu narovnal dříví. Potom svázal Izálza
a položil ho na dříví.A vzal nůž,abv obětoval syna svého.
A ejhle — anděl Páně zavolal s nebe: „Abrahame,„ne
vztahui své ruby na chlapce! Toto praví Pán Bůh: že jsi
uposlecň/ ňlasu me'fžo, požeóna'm fobe' a rozmnožím po—
lomky tvé iaŘo ňve'xdy nebeské. Á jeden & potomŘů tvýcfž
přinese požeóna'ní Všem národům.“ Abraham se obrátil
a viděl za sebou beránha. Vězel mezi tmím za rohy. Toho
vzal a obětoval místo syna. S Izalzem vrátil se domů.

TOBĚ CHCEME SLOUŽIT'BEZ _USTÁNÍ,
TY NÁM K TOMU 0131 sve DOZEHNANI!
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20. O Iosefovi Egyptském.

Sen Iosetův. — Synové Izálzovi se jmenovali Esau
a Ialzub. Iabub měl dvanácte synů. Nejmladší byli Iosef
a Benjamin. Iosefa miloval otec nejvic a dal mu udělati
pěhny -oděv barevný. Starší bratři záviděli Iosefovi. -—
Kdysi na pastvě dopustili se hříchu velmi zlého. Ioset to
pověděl otci. Bratři se rozhněvali na Iosefa tah, že s ním
už nepromluvili lasbavěho slova. — Iednou měl Iosef sen.
I řebl bratrům: „Slyšte, co se mi zdálo. Vázalí jsme snopy
na poli. Můj snop se pozdvihl a stál, a vaše snopy se
mu blaněly.“ I řehli mu bratři : „Chceš by'ti snad hrálem
naším ?“ A nenáviděli ho ještě více.

KDO ZÁVIDÍ BRATROVI,
PODOBÁ SE KAINOVI.
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Bratři prodali Iosefa. — Kdysi byli synové Iahubovi
se stády svymi dalelzo z domova. 1 řehl otec Iosefovi:
„Idi se podívat, jak se daří bratrům.“ ]osef poslechl a šel.
Když ho bratří zdalelza viděli, řehli mezi sebou: „Hle —
přichází snář! Pojdte, zabijeme ho. Doma pab řekneme:
Dravé zvíře ho sežrala“
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Když tedy ]osef přišel, svlělzli mu barevně roucho
a hodili jej do hlubolzě vyschlé studny. Potom si sedli
a íedli. I spatřili cizi l2Upce, ti jeli na velbloudech do
Egypta. A jeden z bratrů, jménem Iuda, řehl: „Prodeime
jim ho! Aspoň si neposhvrníme ruce brví jeho. Vždyť
je to náš bratr.“

I vytáhli Iosefa že studny a prodali ho hupcům za
dvacet stříbrných. Iosef plalzal a prosil, ale nadarmo:
musel s hupci do Egypta. Bratři potom zabili hozla a
ohrvavili roucho Iosefovo. Tah ie poslali otci a vzhážali
mu: „Toto isme nalezli“ Otec poznal roucho a žabědoval:
„Roucho syna me'ho! Dravé zvíře mi sežralo Iosefa.“ A
dlouho plahal o syna svého.

KO'HO BůH MILUIE,
KŘIŽEM NAVŠTEVUIE.

* *
*

losef v domě Putífarově. — Kupci přišlis Iosefem
do Egypta. Tam ho boupil velitel stráže hrálovsbe', íme—
noval se Putifar. Tomu se Iosef zalíbil, protože Páh Bůh
byl s Iosefem a žehnal práci jeho. Iučíníl ho pán správcem
domu svého. — Stalo se pak, že Putifarova žena chtěla
Iosefa svěstí he hříchu. Ale Iosef ii řehl: >Kterak bycfž
moól to zlé učinit a ór'ešííí proti Bob'u svému !c Tah od
píral pokušení den co den. Za to se mu žena pomstila.

ehla Putifaroví: „Iosel chtěl mě svésti he hříchu.“ Putifar
uvěřil své ženě a vsadil losefa do žaláře.

PÁN ním na TU
A DÍVA SBI

* *
*

]osef v žaláři. — lv žaláři byl Pán Bůh s Iosefem.
Žalářnilz si ici oblíbil a učinil ho dozorcem nad ostatními
vězni. Mezi těmi byl talzě vrchní číšníb hrálovshy'. —
]ednoho dne ráno viděl ho Iosef smutného. Itážal se ho.
„Co jsi tah smutny'?“ Číšníb odpověděl: „Měljsem v noci
sen a nevím, co znamená.“ Iosel řebl: „Pověz mi, co se ti
zdálo. S pomocí boží sen ti vyložím.“

Ivyprávěl číšnílz: „Viděl jsem před sebou vinny'
hmen. Na hmení byly tři ratolesti, a na nich uzrály hrozny.
Ty jsem vzal a vytlačil do číše. A číši jsem podal hráli.“ —
Ioscf řehl: „Ten sen znamená: za tři dny povolá tě hrál
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zase h úřadu tvému. Pamatuj na mne potom a přimluv
se u hrále, abych se dostal ze žaláře; nebot jsem tu
nevinné.“

Třetího dne poté byla u hrále hostina. Při hostině
vzpomněl si hrál na vrchního čišniha a dosadil ho zase
na jeho místo. Číšnih se měl dobře, ale na Ioseía zapo
mněl. -— Leč Bůh na Iosefa nezapomněl.

PÁN BůH NEOPUSTÍ,
KDO se HO NESPUSTÍ.

* *
*

]ah býl Ioset povýšen. — Po dvou letech měl hrál
podivný sen. Zdálo se mu, že stojí u řehý. Z řehý Vý
stoupilo sedm hrav tučných, a tý se páslý na břehu. Potom
Výstoupilo sedm hrav hubených, tý se páslý tahě a pohltilý
hráVý tučne'. I probudil se hrál. Potom usnul opět a měl
druhý sen. Zdálo se mu, že Výrostlo na jednom stěble sedm
hlasů plných. Potom Výrostlo sedm hlasů. prázdných, a tý
pohltilý hlaSý plně. l probudil se hrál poznovu.

Oba sný hrále znepohojilý. l povolal si_hned ráno
dvorní mudrce, abý mu sný Výložili.Ale žádný to nedovedl.
Tehda teprve rozpomenul se vrchní číšníh na Iosefa. Řehl
hráli: „V žaláři je mládenec, a ten mi dobře Výložil
můj sen.“

Poslal tedý hrál pro Ioseta a Výprávěl, co se mu
zdálo. loset řehl: „Bůh hráli uházal, co chce učinit. Sedm
hrav tučných a sedm hlasů plných znamená sedm let
úrodných. Sedm hrav hubených a sedm hlasů prázdných
znamená sedm let neúrodných. Nejprve bude sedm let
úrodných, potom sedm let neúrodných. I nastane hlad
v celé zemi. Proto si, hráli, vyhledej muže moudrého. Ten at
uhládá v úrodných letech obilí na sedm let neúrodných.“

Rada se hráli zalíbila. lřehl Iosetovi: „Nenajdu nihoho,
hdo bý měl tolih ducha božího, jaho tý. Tebe stanovím
nad celou zemi egýptshou. Budeš první po mně.“A hned
stáhl s ruhý prsten a dal jej na prst ]osefovi. A oblehl
ho v drahocenné roucho a dal mu zlatý řetěz holem hrhu.
Tah ho házal voziti na druhém voze hrálovshěm. A před
vozem šli hlasatelé a volali: „]ede'vladař egýptshý: všichni
na holenal“

PÁN BůH hANí, PÁN BůH HOlÍ,
BOHU DÍKY ZA OBOIÍ!
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Bratří Iosefoví v Egyptě. — Co Iosef předpověděl,
vyplnilo se. Nejprve přišlo sedm let úrodných. Obilí bylo
nadbytek. Nadbytečně obilí skládal Ioset do sypeh brá
lovshych. Potom přišlo sedm let neúrodnych, a v celé
zemi rozmohl se hlad. Lid volal lze hráli o chléb. A hra'l
řehl: „]děte lz Iosefovil“ ]osef pab otevřel sy'pby a pro
dával obilí.

Taizé v zemi Kanaan byl hlad. I řebl Ialczubsynům
svy'm: „Iděte do Egypta nahoupit obilí.“ jen Benjamina
sí otec nechal doma, aby prý se mu cestou nestalo něco
zlého.

Ostatní bratři se dostali šťastně do Egypta. Přišli
lz Iosetovi a pohlonili se před ním až lz zemi. Nepoznalí
ho, on však je poznal a vzpomněl si na svůj sen. 1 oslovil
je přísně jabo cizi: „Odkud přicházíte?“ — Oni odpo
věděli: „Ze žemě Kanaan. Ie nás dvanácte bratrů. Nej
mladší je doma s otcem a druhého není už na živu.“

loset dal bratrům naměřit obilí a peníze vložit baž
děmu do pytle. Než palz odešli, řehl jim: „Zavezte obilí
lzotci a přivedte sem bratra nejmladšího. Rád bych poznal,
mluvíte-li pravdu.“ I odešli domů.

ODDUS'Í“ KŘIVDU BRATRU SVÉMU,
ZA ZLÉ DOBRÝM ODDLA'Í' IEMU!

* *
*

josef dal se bratrům poznati. — Dřivezenéobilí
bylo stráveno, a hlad v zemi neustal. [ vypravili se Iahu
boví synové do Egypta po druhé. Benjamina měli s sebou.
V Egyptě je přivítal Josef a tázal se: „Zíje stary váš otec
a je zdraví?“ — Odpovědělí: „le zdráv.“ — Potom po
hleděl losef na Benjamina a řebl: „Toto je váš bratr nej
mladší? Bůh ti žehnej, synu můjl“I vyšel spěšně ven a roz—
plalQal se. Potom bratry sbvěle pohostil.

Druhého dne ráno poručil Iosefsprávci svému: „Naměř
jim obíli, co se vejde do pytlů. Nejmladšímu tam vlož mou
číši stříbrnou.“ I stalo se tak a bratři odešli. Když byli
za městem, poručil losef správci: „Pusťse za nimi a řehni
jim: Uhradli jste čiší pana mého“ Správce tah učinil, do
honil bratry a nalezl číši v pytli Benjaminově. I zhrozili
se bratři a vrátili se do města.
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Když vešli lz Iosefovi, padli před ním všichni na
zem. loset jim řebl: „Co jste to učinili? Kdo číši ubradl,
at je mym otrobem. Ostatni můžete volně odejiti 12otci
svému.“ I přistoupil luda blíž a řehl: „Vrátíme-li se bez
Benjamina, umře náš otec zármutlzem. ]á budu tvy'm otro
bem, Benjamin pab at odejde s bratry svými.“

Inemohl se ]oset už déle zdržeti a rozplabal se
hlasitě. Potom řebl: „lá jsem Iosef, bratr váš, kterého jste
prodali.“ Bratři se ulebli, hrůzou nemohli promluvit ani
slova. Ale Ioset jim řehl lasbavě: „Nebojte se! Z vůle boží
jsem přišel do Egypta. Bůh mě učinil vladařem nad zemí
egyptskou. Pospěšte lz otci a přivedte ho lze mně. Budu
va's živiti všechny, nebot ještě pět rohů potrvá hlad.“ —

Lzlíballosef bratry své. Potom teprv se osmělili mluvitinemu.

Než odešli, podělil je Ioset vzácnými rouchy. A dal
jim hojně potravin na cestu a hrálovslzé dary pro otce.
Též vozy poslal s nimi, aby se mohli odstěhovati do
Egypta.

co BůH ČlNl,
DOBŘE ČlNÍ.
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jakub se odstěhoval do Egypta. — Bratři se vrátili
h otci a zvěstovali mu: „Iosef, syn tvůj, je živ a vládne
nad zemí egyptskou“ Otce to přehvapilo tah, že tomu
nechtěl ani uvěřití. Ale synové mu všechno vyprávěli
podrobně a ukazovali mu brálovshé vozy i dary. Starému
otci bylo, jaho by se probíral z těžlzého sna. Izvolal ra
dostně: „Chvála Bohu! Iosef tedy žije. Půjdu, abych jej
uviděl; potom už rád umru.“

I vydal se Iahub s celou rodinou na cestu. Na hra
nicích země zaslíbené obětoval Pánu Bohu, aby si vyprosil
jeho požehnání. V nočním vidění řehl mu Pán Bůh: »Ne—
boj se jíti do Egypta! Já tam půjdu stebou, učíním &febe
národ velížý, a ten přívedu zase do této „ee/ně.“Ubíral se
tedy Iahub do Egypta.

Iuda spěchal napřed, aby oznámil Iosefovi, že otec
přichází. ]osef dal ihned zapřáhnouti a jel mu naproti.
Když uviděl otce, přiběhl a padl mu do náručí. Oba ra
dostí plalczali.Potom uvedl Iosef otce i bratry před hra'le.
Ten jim vykázal k bydlení úrodnou krajinu.

KDO cri VĚRNĚ OTCE SVÉHO,
DOlDE POZEHNANI nano.

&

21. Bůh zachránil Mojžíše od smrti.

Pán Bůh přislíbil Abrahamovi, že bude praotcem
velíhého národa. To přislíbení boží se vyplnilo v Egyptě.
Odstěhoval se tam vnuk Abrafiamův Jakub; jmenoval se
též lamel. jeho potomci bydleli v Egyptě a bylo jich tam
po letech velmi mnoho. jmenovali se národ žeme/ský.

* ll:.
V Egyptě panoval novy hrál. Ten sužoval lzraelshé

těžkými robotami na poli, v cihelnách a při stavbách.
Ale Izraelsby'ch stále přibývalo. [ poručil hrál: „Hod'te do
řehy baždého chlapce, který se lzraelsby'm narodí“

Tehda se narodil jedné matce izraelshé chlapečeh.
Aby ho neutopilí, shry'vala ho malba po tři měsíce. Déle už
nemohla. Vzala tedy hošíh, vymazala jej smolou a dala
dítě do něho. Košíh zanesla na hraj řeky do ráhosí. Opo
dál nechala sestru dítěte, jménem Marii: ta měla dávati
pozor, co s ním bude.
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A ejhle — přišla se tam koupat dcera králova.
V rákosí uviděla košík a pOslala pro něj děvečku. Když
otevřela košík, viděla v něm chlapečka, jak pláče. I bylo
jí ho líto a řekla: „To je dítě izraelské.“ Vtom příběhla
Marie a řekla: „Chceš—lí,půjdu zavolat ženu izraelskou,
ta ti chlapce odchová.“ Dcera králova odpověděla: „Idil“

%— »? _ ___ _ \E" ;že. , »;%.
„Řím ““““—5AM
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-:->' . _
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[ šla dívka a přivedla svou matku. Té řckla dcera
králova: „Vezmi toto dítě a vychovej mi je.“ Matka vzala
dítě a vychovávala je. A když chlapec odrostl, odevzdala
jej dceři králově. Ta ho přijala za syna a dala mu jméno
Mojžíš.

22. Bůh povolal Mojžíše, aby vysvobodil
Izraelské.

Když Mojžíš dospěl, přišel mezi bratry své izraelské.
Viděl jejich trápení a zastával se jich. Král otom uslyšel
a chtěl ho zabít. Mojžíš utekl do cizí země. Tam pásl ovce
čtyřicet let.
Katolická prvouka. 3
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“:- ?Iednoho dne byl se stádem svy'm dalebo na poušti.
Tam se mu zjevil Pán Bůh v podobě ohně. Keř tam totiž
hořel — hořel, ale neshořel. Tomu se Mojžíš velice divil

Ž řelíl si: „Půjdu se podívat, cože ten heř pořád hoří.“se .

Najednou slyší z hořícího heře hlas: „Mojžíši, ne
přistupuj sem! Sezuj obuv se svých nohou. Svaté je místo,
na kterém stojíš. lá jsem Bůh praotců tvych“ — I sem!
si Mojžíš obuv a zahalil sí tvář, neboť se neosmělíl patřítí
na Boha. A Bůh mluvil: „Viděl jsem soužení lidu svého
v Egyptě a slyšei nářeh synů izraelských. Vysvobodím
je z Egypta a zavedu je do země Kanaan. Ty je po
vedeš, a já budu s tebou.“ — Mojžíš poslechl a odešel
do Egypta.

PÁN BůH DOPOUŠTÍ,
ALE NEODOUŠTÍ.
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23. Kterak vyšli Izraelští z. Egypta.

Mojžíš se vrátil do Egypta, přišel ke králi 'a řekl:
„Vzkazuje ti Pán Bůh izraelský: propust lid můj z této
země.“ — Ale král odpověděl: „Kdo jest Pán Bůh, abých
já ho musil poslechnoutí? Neznám toho Boha a lidu ne
propustím.“ — A ještě týž den rozkázal dozorcům, abý
lidu izraelskému přidali robotý. [ dopustil Pán Bůh na
krále a na lid egýptský ráný veliké. Ale král měl srdce
zatvrzelé a nechtěl Izraelských propustit. Konečně však
je přece propustil.

Býlo to čtrnáctý den prvniho měsíce z jara. Na
rozkaz boží poručil Mojžíš lidu, jak se mají přichýstat.
Každý hospodář zabil před večerem beránka bez poskvrný.
Krví jeho pak učinil u dveří zvenku tři značký. Beránka
upekli a jedli jej v nocí s nekvašeným chlebem. Večeřeli
spěšně, oděni na cestu, hůl v ruce a obuv na nohou.

O půlnoci poslal Pán Bůh anděla; ten pominul domů,
kde viděl značký krve beránkovy. Iinde zahubil všechno
prvorozené — od Sýna králova do Sýna nádenikova. Ne
býlo domu, v němž bý neležel mrtvý. I nastal nářek veliký
v celé zemi egyptské. Ieště téže noci povolal Mojžíše král
a prosil ho snažně: „Vyjděte a modlete se za mne k Pánu
Bohu.“ Výšli tedý Izraelští z Egýpta.

* *
*

Na památku toho, jak Výšli v noci z Egýpta, slavili
Izraelští každoročně sváfŘy velikonoční. Svátký začínali
večeří, při které jedli nekvašený chléb z mouký pšeničné
a beránka. —Pro nás je Beránkem velikonočnímJežíš Kristus.

TAK NÁS MILOVAL:
s NEBE NA ZEM SSTOUPIL,
se OBĚTOVAL,
ABY NÁS VYKOUPIL.

24. Izraelští přešli mořem Rudým.

Králi egýptskému býlo líto, že nechal Izraelské odejít.
I pustil se za nimi se svým vojskem. K večeru je dohoniI.
Býlí ve stanech na břehu Rudého moře. Izraelští viděli,
že je zle: před nimi moře, za nimi nepřítel. I báli se velmi
a volali k Pánu Bohu.

3.
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Ale Mojžíš pravil: „Nebojte se! Pán Bůh bude bojo—
vati za vás.“ A Bůh řekl Mojžíšovi: „Vztáhni svou hůl
nad moře !“Mojžíš tak učinil. I zdvihl se horky' vítr z pouště,
rozehnal vody napravo i nalevo a vysušíl mořské dno.
Izraelští pak přešli suchou nohou.

Za svítání se pustilo egyptské vojsko za Izraelskými
doprostřed moře. Ale Bůh řekl Mojžíšovi: „Vztáhni hůl
svou nad mořel“ Mojžíš tak učinil. I vrátily se vody
mořské na své místo a zatopily vojsko královo. — Tak
vysvobodil Bůh Izraelské z moci nepřátel. I bál se lid
Pána Boha a důvěřoval jemu í služebníku jeho Mojžíšovi.

KOMU BůH POMÁHÁ,
TEN VŠECHNO DŘEMAHÁ.

25. Bůh živil Izraelské na poušti.

Od Rudého moře přišli Izraelští na poušt. Tam ne
měli co jísti. I reptalí proti Mojžíšovi: „Kéž bychom byli
do smrti zůstali v Egyptě! Tam jsme sedávali nad hrnci
masa a najídali se chleba dosyta“ I mluvil Pán Bůh
Mojžíšovi: „Večer budete jísti maso, ráno pak se nasytítevll
chlebem.“A poznáte, že já jsem Pán Bůh vás.

A ejhle — večer přiletěly křepelky. Bylo jich tolik,
že pokryly cely' tábor. Lid si jich nachytal a připravil
k jídlu. Ráno pak bylo kolem tábora na zemi plno bíly'ch
zrnek. Izraelští hleděli na ně udíveni, a Mojžíš jim řekl:
„To je ten chléb, který vám slíbil Pán Bůh.“ Všichni sbírali
a jedli. Chutnalo to jako bílé pečivo s medem. Ríkali tomu
pokrmu >>manna<<.

Potom táhli Izraelští jinou pustínou. Tam nebylo pitné
vody. Lid žíznil a reptal proti Mojžíšovi: „Proč jsi nás
vyvedl z Egypta? Proto snad, abys umořil nás žízní?“ —
Mojžíš odpověděl: „Co máte proti mně? Proč nedoufáte
v Pána Boha ?“ Sám pak se k němu modlil o pomoc.
A Bůh řekl Mojžíšovi: „Vezmi do ruky hůl a jdi k hoře.
Tam udeř holí o skálu, a vyjde z ní voda.“ Mojžíš tak
učinil, i vyproudrla voda ze skály.

* *
*

Nám je mannou pro nebe svátost oltářní.
CHLÉB s NEBE DAL'S, PANE, LID'U svému,
VŠECHNULIBOCHU'Í'oasmuucr.



26. Bůh oznámil desatero přiházaní.

Cestou do země zaslíbené přišli Izraelští lz hoře Sinai.
Mojžíš vystoupil na horu. Tarn řehl mu Pán Bůh: „Pověz
lidu, at se posvěti dnes a zítra. Třetího dne' že sestoupí
Pán Bůh před vešberým "lidem na horu.“ Mojžíš vyřídil,
co mu Pán Bůh uložil. A Všichni se umyli, nachystali si
roucho sváteční a modlili se po dva dny.

Třetího dne časně zrána začalo se blýskat a hřmět.
Mračno velmi husté zabrývalo horu. Z hory vystupoval
oheň a dým. A bylo slyšeti zvuky jaho hlaholení trub. To

sel rozléhalo víc a více. Lid se třásl hrůzou. Pán Bůh paktu UVl :

„v lEDNOHO BOHA větám BUDEŠ. — NEVEZMEŠ IMÉNA
BOŽÍHO NADARMO. — DOMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL. _
CTI orez SVÉHO | MATKU svou, ABYS DLOUHO ŽIV BYL A
DOBŘE Tl BYLO NA ZEMI. — NEZABIIEŠ. — NESESMlLNÍŠ. — NE

DQKRADEŠ. — NEDROVILUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽ
NlMU svému. — NEDOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHQ SVÉHO. -—
ANIŽ DOŽÁDÁŠ STATKU 151101“ '
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Všichni pod horou slyšeli hlas boží a ustupovali
hrůzou. Řekli: >>Ucmtme Všecóno, co mluvil Pán Báli“
Potom vystoupil Mojžíš opět na horu. Zůstal tam čty
řicet dní a čtyřicet nocí. Chleba nejedl a vody nepil. Na
hoře vytesal dvě hamenně desky, a Pán Bůh vepsal na ně
desatero přibázaní.

„CHCEŠ-LI velin DO ŽIVOTA,
ZACHOVAVEI PŘIKAZANH“

27. Advent: Přijde, přijde Vyhupítel!

S pouště přišli Izraelští do země Kanaan. Tam se
usadili v městech a dědinách. Nad sebou měli lzrále; z těch
panoval nejslavněji král David. Sidlel v Ierusalemě. jeho
syn, hrál Salomoun, tam vystavěl chrám. V chrámě honali
bněží služby boží. Věřícínároda izraelského neboli židov
stzěho chodívali tam slavit velibě svátlzy.

Při službách božích vzpomínali věřící na slíbeněho
Vyhupitele. Ríhali mu Mesiáš neboli Kristus. Těšilise na něho:
„Dříjde,přijde, Vybupitell“ Modlivali se o něho: „Vyros, nebe,
Spasitelel“Mnoho sedozvídalioslíbeněm Mesiášiod prorohů.

Proroh Micheášpředpověděl o KristuPánu, že se narodí
V Befleme': „Ty Betleme v krajině judslczě,nejsi ty nejmenší
mezi hnížecími městy, nebot z tebe vyjde panovníb věčny'.

Prorolz lsaiáš předpověděl o Kristu Pánu, že bude
konafi zázraky: „Bůh sám přijde a spasí vás. Tehda slepým
otevrou se oči a hluchy'm uši. Tehda chromy' poshočí jabo
jelen a němým se rozváže jazylzf' — O umučení Krista Pána
předpověděl, že jaho beránek vedeny' IQ zabití neotevře
svych úst. A hrál David předpověděl o Vyhupiteli, že mu
probodnou ruce i nohy, že nezůstane v hrobě a že všichni
národové budou mu sloužit.

* *
*

Předpovědi prorohů jsou zapsány V Pismě svatém.
Doba před Vybupítelem se jmenuje Starý „zákon. Ialz lidě
čekali na Vyhupítele, připomínáme si 17advenlě.

33. lab se řílzalo Vybupítelí ve Starém záhoně? —
Ve Starém „záŘone'se říkalo VyŘupife/i lifesia'srneboli Kristus.
]měno Kristus znamená: Posvěcený Řrál.

RORÁTEI
VYROS, NEBE, SPASITELEI



NOVÝ ZÁKON.

28. Anděl Páně zvěstoval Vykupitele.

Vyhupitelem uvolil se býti iednorozený Syn boží.
Proto se chtěl státi člověkem. Za mathu si zvolil Pannu
Marii. Proto byla uchráněna hříchu dědičného, přišla tedy
svatá na svět. Tab svatá zůstala po celý život. Pocházela
z rodu hrále Davida. Bydlela v Nazaretě. Zasnoubena
byla svatému Iosefu, tesaři. — Země židovská patřila
lehda římskému císaři. Místo něho tam panoval hrál
Herodes.

* *
*

Za ónoho času poslal Bůh anděla Gabriele do Na
zareta lz Panně Marii. Anděl h ní vešel a- pozdravil:
>>ídrávas, Maria, milosti plná, Pán ; tebou, požeňnana' ly
me.;eí ženami/<<

\_1_|
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Když to slyšela María, užasla a přemýšlela, íabé to
pozdravení. I zvěstoval íí anděl: „Neboí se, María, nebot
isí nalezla milost u Boha. Eihle — budeš míti syna a dáš
mu jméno Ježíš. Bude to Syn Neivyššíóo.“

I tázala se María: „Kterah se to stane ?“ Anděl od—
pověděl: „Duch svatý sestoupí a zastíní tě. Proto í tvé
dítě svaté bude sloutí Synem božím. A také Alžběta,
příbuzná tvoíe, bude míti syna ve stáří svém. Nebot
u Boha nic není nemožno“ I řehla María: »Eióle — dívka
Páně, sfaniž mi se podle slova ívěfío.<<Talz Syn boží začal
býti člověkem. Anděl palz zmizel.

ANDĚL PÁNĚ ZVÉSTOVAL DANNÉ MARII,
A ONA POČALA z DUCHA SVATÉHO.

* * *

1 ŘEKLA MARIA: „EIHLE _ DÍVKA DÁNĚ,
STANIŽ Ml SE PODLE SLOVA TVÉHOI“

* * *

A SLovo TĚLEM UČINĚNO 1551“
A DŘEBÝVALO MEZI NÁMI.

29. Panna Maria navštívila Alžbětu.

„o '
7/5— .. 71
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Panna Maria měla příbuznou, ta se jmenovala Alžběta.
Byla manželhou hněze Zachariáše. Bydlela daleko od
Nazareta v horách Iudslzy'ch.

* *
*

Po zvěstování andělshém spěchala Panna Maria na
hory navštívit Alžbětu. I vešla do domu a pozdravila ji.
lab Alžběta to pozdravení uslyšela, osvítil ji Duch svatý,
(že Panna Maria jest mathou Syna božího). [ přivítala
Marii a zvolala radostně: »Požeónana' ty mezi ženami
a pošefinaný plod života tvěňo! A jak to, že lze mně
přichází matka Pána měřic/<

U Alžběty zůstala Panna Maria asi tři měsíce. Tehda
se Alžbětě narodil syn, dali mu jméno Ian. Potom se
Maria vrátila do Nazareta. Bydlela tam se svaty'm ]oseíem.

* *
*

ZDRÁVAS MARIA, MILOST! PLNÁ,
DAN s TEBOU — POŽEHNANÁ TY MEZI ŽENAMI
A POŽEHNANÝ PLOD ŽIVOTA TVÉHO, ]EŽÍŠ.
SVATÁ MARIA, MATKO BOŽÍ,
DROS ZA NAS HŘÍŠNÉ NYNÍ
[ \? HODINU SMRTI NAší. AMEN.

30. Narodil se Kristus Pán.

Za onoho času vyšlo nařízení od římského císaře,
že všichni jeho poddaní se mají sčítat. I šel každy lz zá
pisu do svého města. Maria a losef byli z rodu hrále
Davida. Proto šli lz zápisu do jeho města Betlema. Když
tam došli, nebylo místa pro ně aniv hospodě. [ ubytovali
se za městem ve chlévě. Tam se v noci narodil Spasitel
Kristus Pán. Maria jej ovinula ple'nhami a položila do jeslí.

Nedalelzo byli venhu pasty'ři; hlídali v noci své stádo.
A ejhle — anděl Páně stanul před nimi a světlo boží
ozářilo je. 1 báli se velmi. Ale anděl jím řehl: »Neboite
se, nebot eióle — .;avěstuii Vám radost velikou. Narodil se
vám dnes Spasitel Kristus Pán V městě Davidová A toto
vám bude znamením: naleznete nemluvně ovinute' plénhami
a položené v jeslích,“ A hned přibylo lz andělu mnoho
duchů nebeských. Ti zpívali: JDSlávana výsostecó 130611a
na zemi pokoj lidem dobré vůle.“
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Potom andělé zmizeli. Pastýři pab si řekli vespolek:
„Pojďme do Betlema se podívat, co nám Pán zvěstoval.“
I šli spěšně & nalezli Marii a Josefa i nemluvně položené
v jeslích, I vyprávěli, co jim anděl o něm pověděl. Všichni
se tomu divili. Pastýři palz velebilí Boha za všechno, co
tě noci viděli & slyšeli. — Osměho dne poté dostalo dítě
jméno Ježíš.

\//
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34. Co znamená íměno »Iežišď ——Jméno >>Ježíš<<xna—
mená Vykupífel anebo Spasitel.

35. Kdo iest Ježíš Kristus? —Ježíš Kristus jest jedno—
roxený Syn Boňa Otce. — Modlíme se: »Věťím i 17Jezu
Krista, Syna ieňo iedinéňo, Pána našeóo — jenž se počal
: Ducňa .svate'ňo, narodil se se Marie Panny.“ — Panna
Maria je matka boží neboli rodíčka boží.

co KDYSOD pnopoxů SLAVNÉZVÉSTOVÁNO,
VE MĚSTEČKU IUDSKÉM už IEST VYKONÁNO:
DORODILA PANNA BOHEM POŽEHNANÁ
SVĚTA SPASITELE, BOHA v LIDSKÉM TĚLE.

* *
*
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31. Vánoční vzpomínky.
Kristus Pán se narodil v noci.

Byla to svatá noc. Na památku se
slaví Vánoce. Isou to nejradostnějši
svátky v roce.

, * *
*

Cely advent — hned po sva
tém Mikuláši — bylo venku zima,
na vodách led a na zemi snih. Děti
si doma stavěly bellem. Časně
ráno — ještě za tmy — chodívaly
s rodiči do kostela na roráty.
Všichni radostně zpívali: „Přijde,
přijde Vykupitell“ Těšili se na
]ežíška. Tak se přiblížily vánoce.„||\ O

— 0\
' ll . ; l 4 .u.. L ' „-“_“ “__“,/ Na Stědr ' den řeklamatka dě

; '%',—& Y
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» tem: „Já s tatínkem dnes nebudeme

s, WĚÉ obědvat; je velikýpůst. Nechtělyif,.— / byste také aspoňtrochusepostit?“
(%žga ílfágšš; Děti ochotněpřisvědčilya nejedly* *_*. k _ * od snídaní téměřnic. Teprv až
večer zasedla celá rodina k sváteční večeři.

Ve světnici stál vánoční stromek, pěkně osvětleny.
Pod stromkem betlem, v něm postavy svaté Rodiny a
pastýřůs ovečkami. A ještě cosi tam bylo pod stromkem...
Hoj — ty Stědry večere, tajemný ty svátku, cože komu
dobrého neseš na památku? Radostně zpívali všichni:
„Narodil se Kristus Pán, veselme se!“

Ve slavny' den Božího narozeni byli všichni vzhůru,
sotvaže v noci zazněly zvony. Dospíchali do kostela,
jako kdysi pasty'ři do Betlema. V kostele bylo plno světel.
Na kůře hráli a zpívali vánoční koledy. Děti se dívaly
nejprve na betlem, potom při mši svaté hleděly k oltáři.
Při pozdvihování klanělí se všichni Kristu Pánu, přítom
nému ve svátosti oltářní.

BRATŘI A SESTŘIČKY, DOlDMB PŘED lESLIČKY,
DOIĚMEuž. poleB už!
v lESLÍCH DŘÍMÁ HOŠÍČEK,

]MENUIE SE ]EŽÍŠEK. ,
CHLAPEČKU SVATÝ, VÍTE! NOAM, ,
POSLAL TĚ NA SVĚT PÁN BUH SAM.

\
(,
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32. Mudrci od východu.

Když se Pán Iežiš narodil, přijeli do Ierusalema
mudrci od východu. Tázali se: „Kde je ten novorozený
hral židovský? Viděli jsme hvězdu jeho na východě a
přijeli jsme hlanět se jemu.“

Když to zvěděl hrál Herodes, ulebl se. 1svolal vele
kněze a tázal se jich, kde se má narodit slíbený Mesiáš.
Oni mu řehli: „V Betlemě — tak je to zapsáno v Pismě
svatém“ l poslal Herodes mudrce do Betlema a řekl:
„Iděte a ptejte se pilně po dítěti. Najdete—lije, přijdte mi
povědět. lá se mu také půjdu hlanět.“

Mudrci vyslechli krále a odjeli. A ejhle — hvězda,
která jim dříve svítila na východě, vvsvitla jim opět. A
šla před nimi, až stanula nad místem, kde bylo dítě.
1 vešli do domu a nalezli dítě s Marií,mathou jeho. [ padli
na zem a hlaněli se mu. Potom otevřeli své poklady a o—
bětovali mu dary: zlato, hadidlo a mvrhu. — Ve snách
dostali od Boha napomenutí, aby se už nevraceli lz He
rodovi. I vrátili se do vlasti své jinou cestou.

10,1 --
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Mudrci se hlaněli novorozenému Vykupiteli. Týž
Kristus Pán je přítomen i v našem hostele ve svátosti
oltářní. Pojďme, klaňme se jemu!

lAK MUDRCI v DÁVNÝ ČAS
KLANÍM SE TI, lezu, ZAS.
VZÁCNÝCH NEMÁM DOKLADů,
SRDCE DÁM Tl v NÁHRADU.
NADE VŠE TĚ MILUII,
MODLÍVAT SE SLIBUll,
vnoucm'a HŘÍCHů LlTUll.

33. Iah Simeon uviděl Spasitele.
vuv'

a ]osef do Ierusalema. Tam ve chrámě představili dítě
Pánu Bohu. Při tom obětovali dvě holoubátba.

//<

L __ »— ____—=—'L
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Tehda žil v Ierusalemě stařečeb, jmenoval se Simeon.
Byl bohaboiný a čehal toužebně Mesiáše. Měl zjeveno od
Ducha svatého, že neumře, dobud neuvidí Krista Pána.
Z božího vnulznuti přišel do chrámu, když tam přinesli
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dítě Iežíše. I vzal těž on dítě na lolzly své, děboval Bohu
a řekl: „Nyní propouštiš, Pane, služebníba svého v pokoji,
nebot viděly mě oči Spasitele, .SVČÍÍO»? osvícení národů.“

Byla tam i zbožná vdova, jmenovala se Anna. Slou
žila Bohu postem i modlitbou ve dne v noci. ] ta přišla
v onu hodinu do chrámu & velebila Pána Boha. Potom
vyprávěla o Spasitelí všem, kteří ho čehalí.

* *
*

Simeon řekl o Pánu Iežíši, že bude svítit národům.
Na památhu toho světí se vosbově svíce; říká se jim
„hromnice“. Svěcená ňromnice představuje Pána ježíše. —
Simeon Věřil,co předpověděli proroci o Vvhupíteli. Simeon
doufal, že před smrtí uvidí Vyhupitele. Simeon miloval
Krista Iežíše ,nade všecko.

]EŽÍŠI — v TEBE VĚŘÍM.
lEŽÍŠl _ v TEBE DOUFÁM.
IEŽÍŠI — TEBE NADE VŠECKO MILUII.

34. Král Herodes & dítě Iežíš.

Anděl Páně uházal se Iosefoví ve snách & řebl:
„Vstaň, vezmi dítě 1 mathu jeho & utec do Egypta. Tarn
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pobud', až ti zase povím. Nebot Herodes bude dítě hle
dati, aby je zabil.“ — Ioset vstal, vzal dítě i matbu jeho
a ještě v noci odešel do Egypta.

Herodes viděl, že marně čehá na mudrce. l rozhněval
se velice a dal usmrtiti v Betlemě a v okolí všechny chla
pečhv do dvou let. 1 bylo tam mnoho pláče a hvílení.

Když palz umřel Herodes, ubázal se anděl Páně ve
snáeh Josefovi a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i matbu jeho
a vrat se do země izraelské.“ l vstal josef, vzal dítě i matbu
jeho a vrátil se do země iz'raelshě. Tam se svatá Rodina
usadila v Nazaretě.

VŠECHNA SVATÁ NBVINÁTKA,
ononulre ZA NÁS!

V'V
35. Mládenečeh Iezis mezi učiteli.

Rodiče Páně chodívali haždý rob—do-Ierusalema na
slavnost velikonoční. S nimi putoval Pán Iežiš,?hdvž mu
bylo dvanáct let. Po slavnosti zůstal v Jerusalemě, a oni
to nezpozorovali; mvslili, že jde v jiné družině. Tah ušli
den cesty. K večeru hledali ho mezi příbuznými.
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Když ho nenašli, vrátili se do Ierusalema. Třetího
dne nalezli ho v chrámě, jah sedí mezi učiteli, poslouchá
je a jich se otazuje. Všichni žasli nad tim, jalz rozumně
odpovídá.

1 řehla lz němu matha jeho: „Synu, proč jsi nám
tak učinil? Hle — otec tvůj a já s bolestí jsme tě hledali.“
Iežíš odpověděl: „Proč jste mne hledali? Nevěděli jste,
že musím býti fam, kde cóce Otec můj ?“

Potom se s nimi vrátil do Nazareta a byl jím poddán.
Pomáhal svému pěstounu Iosefoví v řemesle a po jeho
smrti sám pracoval jako tesař. V Nazaretě žil do třiceti let.

* *
*

36. Kdo byl pěstounem Pána Iežíše? — Pěstounem
Pána Ježíše byl svatý Josef.

IEŽÍŠI, VZORE NÁŠ,
smuul se NAD NAMl!

36. Pán Iežíš u Iana Křtitele.

Ian, syn Zachariášův, žil hned od .mladu na poušti.
Měl roucho ze srstí velbloudí. ]idal hobyllzy a med lesní.
Vína a nic opojného nepil. Bůh mu oznámil, že Vybupitel
už„je blizl-zo.I chodil Ian po hrajíně u Iordánu a házal:
>>Cíňíe pokání, neboť se přiblížilo království nebeské/<
Zdaleha širolza přicházeli lz lanovi lidé. Poslouchali
jeho házani, dávali se od něho hřtiti a vyznávali sve'
hříchy.

Za onoho času přišel lz Ianovi Pán Iežíš z Nazareta.
Bylo mu tehdy asi 30 let. Chtěl sestoupiti do vody, aby
se dal pohřtit. Ale Ian — osvícen Duchem svatým — po
znal, že je to slíbeny' Vyhupitel. Proto mu bránil sestoupit
a řekl: „Já bych měl by'ti pohřtěn od tebe, a ty jdeš ke
mně ?“ Ale ležiš odpověděl: „Nebraň mí! Pán Bůh to chce.“
[ nechal ho Ian vejití do vody a pohřtíl ho.

Ihned potom vyšel Iežíš z vody a modlil se. A ejhle —
otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil vpodobě holu
bíčhy a s nebe zazněl hlas: >Tentoie Syn mii/milý, vněm
se mi zalíbilo !&Potom šel Iežíš na poušt se modlit a postit.
Byl tam čtyřicet dní a čtyřicet noci.
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37. Pojďme za Ním!
(O době svatopostní.)

Pán Iežíš na poušti nic nejedl. Měl žízeň, ale nešel
se napít. Chladno snášel trpělivě. Byl tam o samotě, s ni
bym nemluvil a bylo ho teshno. Málo spal a vroucně se
modlil. Tah byl na poušti čtyřicet dní a čtyřicet nocí:
činil pokání ;c'a naše ňr'ícóy.

To pohání Páně si připomínáme 17době svatopostní.
První den doby svatopostní se jmenuje »popeleční sfředa<<.
Toho dne světí hněz v kostele popel, sype jej věřícím na
čeloa říbápřitom: „Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach
se vrátíš“ To znamená: pamatuj, že musíš umřít a čiň
zavčas pohání!

Co já si uloším za pokání ?— Král Přemysl Otakar II.
v době svatopostní vstával tajně nočním časem, chodíval
do kostela sám s jediným sluhou, hlečival na hamenně
zemí, vzpomínal na umučení Páně a litoval hříchů tap
vroucně, že hamení bývalo mohré od jeho slzí. — Maly'
věřící, může—lí,zajde sobě i ve všední den do kostela a
v neděli na hřížovou cestu, všelico si dobrovolně odepře,
modlí se víc než jindy a připravuje se lz svaté zpovědi.
Katolická prvouha.



co CHCEŠ,PANE, ABYCHučlNIL?
„SYNU, DEI Ml SRDCE sve !“

V

38. Pán Iežíš promenil vodu ve vino.
Když Pán ]ežiš začal učit, přidali se k němu učedníci.

Brzy potom byla svatba v Kaně Galilejské. Na svatbě
byla matka Iežišova. Také Pán Iežíš byl pozván s učedníky
svy'mi. Při hostině pochybělo vína. Iřekla Maria Iežišovi:
„Nemají vína.“ ]ežíš odpověděl: „leště nepřišla moje ho
dina.“l řekla Maria služebny'm: „Cokoli vam řekne, učiňte !“

Stálo tam šest kamennych džbánů. Iežíš řekl služeb—
ny'm: „Naplňte džbány vodou!“ I naplnili je vrchovatě.
Potom řekl Iežíš: „Nyni naberte a zaneste správci svatby.“

_L _. ,\

Správce okusil a divil se, jak dobré víno je to. Za
volal tedy ženicha a řekl mu: „Každy dává na stůl nej
prve dobré víno a potom teprv méně dobré. Ty však Zd
choval jsi dobré víno až dosavad.“ — Tak vykonal Iežíš
první zázrak a zjevil tím, jak je mocný. l uvěřili učedníci,
že on jest opravdu slibeny' Mesiáš.

ORODUI ZA NÁS, SVATÁ BOŽÍ RODIČKO,
ABYCHOM HODNI BYLI ZASLÍBENÍ KRISTOVÝCH.
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39. O setníkoví v Katarnaum.

V Kafarnaum žil římsky' setník. Měl služebníka, jehož
si velice vážil. Ten byl nemocen a již blízko smrti. I při
stoupil setník k Pánu Iez151a prosil: „Pane, doma mí leží
služebny' chlapec a trápí se velice.“

ležíš mu řekl: „lá příjdu a uzdravím ho.“ Ale setník
odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu
mou, ale toliko rcí slovem, a uzdraven bude služebník můj.“

ležíš to slyšel a podivil se. Iřekl zástupu: „Viry
tak veliké jsem nenalezl ani v lidu izraelském“ Potom
řekl setnikoví: „]di, a jak jsi uvěřil, staň se tobě.“ A v tu
chvíli služebník ozdravěl.

* *
*

Ve svatém příjímání chce mi do srdce přijítí Kristus
ležíš — Pán můj a Bůh můj. ]sem tě návštěvy hoden?

PANE, NEISEM HODEN,
ABYS VEŠEL POD STŘECHU Mou,
ALE TOLIKO kCI SLOVEM,
A UZDRAVENA B_UDE DUŠE MÁ.

40. Mládenec naimsky.

, Pán ležíš ubíral se do města Naimu. S ním šli učed
nIcí a mnoho lidu. Když přicházeli k bráně města, ejhle —
vynášelivmrlvého. Byl to jediný syn matky své, a ta byla

šdova.'Sla za márami a plakala. A mnoho lidu z městao s m.

Když Pán uviděl matku, bylo mu ji líto. I řekl jí:
„Neplačl“ A přistoupil a dotekl se már. Nosiči stanuli.
l řekl ležíš: „Mládenče, tobě pravím — vstaň !" l posadil
se mládenec a počal mluvití. ležíš dal jej matce jeho.

Všechny přítomné obešla hrůza. Velebílí Boha a
pravili: „Prorok veliky' povstal mezi námi. Bůh navštívil
svůj lid.“ A vyprávělo se o tom zázraku po širém okolí.

„PŘICHÁZÍ HODINA, KDY VŠICHNI MRTVÍ
uswši HLAS SYNA BOŽÍHO,
A IAK uswši — OŽIVNOU.“
VĚŘÍM VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA.

..
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41. Pán Iežíš odpustil hříchy Marii Magdaleně.

Vznešeny' muž, jménem Simon, pozval Pána Iežíše,
aby u něho poiedl. [ vešel Iežíš do domu a zaujal místo
za stolem. A ejhle — přišla tam žena hříšnice. Přihlelzla
Iežíšovi lz nohám a rozplakala se tah, že jí slzy hanuly
na nohy Páně. I utírala mu nohy svy'mi Vlasy, líbala je
a mazala vonny'm nardem.

Simon to viděl a pravil sám u sebe: „Kdyby tento
byl prorolg, věděl by, že ta žena je hříšnice“ Ale Iežíš
mu řekl: „Simone, vidíš tuto ženu? Vešel isem h tobě do
domu, a ty jsi mi vody na nohy nepodal, ona všab mi
nohy umyla slzami. Proto se jí odpouští hříchů mnoho.“

VÍVPotom se ležís obrátil h ženě a řekl ii: „Odpouštějí
se ti hříchy — jdi V pohoíil“ Idivíli se hosté a řebli sami
u sebe: „Kdo je tento, že i hříchy odpouští ?“

NAD TÍM SE BůH SMILUlE,
KDO HŘÍCHÚ SVÝCH LlTUlE.
lEŽÍŠl, DASTÝŘI DOBRÝ,
SMlLLll SE NADE MNOU!
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42. Pán ]ežíš utišil bouři na moři.
Iednoho dne vyšel Pán Iežíš h jezeru Genezaretsbému.

Sešlo se tam lz němu mnoho lidu. Iežiš vstoupil na lodhu,
posadil se a učil. Lidé pab stáli na břehu a poslouchali.

K večeru řebl Iežíš učedníbům: „Dřeplavme se přes
moře.“ Iodrazili. A jiné lodi je provázely. Když pah
jeli po moři, Pán usnul. A ejhle — strhla se velihá bouře
větrná, tahže voda se hrnula do lodi. Byli v nebezpečí,
že zahynou. A on spal v zadu lodi na podušce.

Učedníci se báli velice.l vzbudili jej a prosili: „Pane,
zachraň nás — hvnemel“ ]ežíš jim pravil: „Co se bojíte,
vv malověrní?“ Potom vstal a poručil větru i moři:
„Ticho buď — upohoj se !“ A hned ustal vítr a bylo
ticho velilzš. — I divili se učedníci, jakož i lidé z lodí
ostatních. Ríhali: „Kdo je tento, že ho i vítr a moře
poslouchají ?“

KDO IE TENTO?
ležíš KRISTUS lEST IBDNOROZENÝ SYN BOHA OTCE,

lEST BůH A spow ČLOVĚK.

V'V
43. Pán Iezis vzkřísil dceru Iairovu.
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Za onoho času mluvil Pán Iežíš v Kafarnaum lzzá
stupu. A ejhle ——přistoupil lz němu představený sbornice,
jmenoval se Iair. Měl jedinou dcerbu, bylo ji asi dvanácte
let. Ta umírala. I padl Iežíšoví lz nohám a prosil ho
snažně: „Dane, dcera mi shonává. Pojď a vztáhní rubu
nad ní, aby zůstala žíva i ozdravěla.“

I vstal Iežíš a šel s Iaírem. Učedníci a veliby' zástup
lidu šli s ním. Cestou přišel Iairovi naproti posel a řebl
mu: „Nenamáhej mistra, tvá dcera právě shonala.“ Iair
se zhrozil. Ale Iežíš mu řekl: „Neboj se a jen důvěřuj,
ona zas ožije“

I přišli do domu ]airova. Tam bylo plno a hlučno.
Iedni plahali a naříbalí, druzí hráli smuteční písně. Iežíš
jim řehl: „Co hlučíte a pláčete! Dívba neumřela, ona
spí.“I smáli se mu; věděli, že umřela. Iežíš palz vešel
tam, kde ležela mrtvá. Vzal ji za rubu a zavolal: „Dívho,
tobě pravím, vstaň !“ I vrátil se duch její, a vstala hned
a chodila. „

KEZ MNE TAKÉ KRISTUS supí
K VĚČNÉ KDYSISLÁVĚ vzsuníl

44. Dán Iežíš rozmnožil chleby.
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Bylo na jaře, brátce před sváthy velikonočnímiPán
Iežíš kázal v neobydlené hrajině. Mnoho lidí ho tam po
slouchalo. K večeru řebli mu učedníci: „Rozpust zástupy,
at si jdou naboupit pokrmů.“ Iežíš odpověděl: „Iděte se
podívat, kolik je jídla mezi lidem.“ Oni šli. Když se vrátili,
pravil Ondřej: „Ie tu chlapec, má pět chlebů ječmenny'ch
& dvě ryby. Ale což je to pro tolik lidí !“

[ řehl Iežíš: „Přineste mi to. Lidu pab řehněte, at se
posadí“ I posedali si Všichni na zelen'y' trávníb. Mimo ženy
a děti bylo tam na pět tisíc mužů. A ležíš vzal pět chlebů
idvě ryby, pohleděl 12 nebi a požehnal jídlo. Potom
lámal a podával učedníbům, učedníci palz předhládali
zástupům. Všichni dostali, holíh čeho chtěli.

Když se nasytili, řebl Iežíš učedníkům: „Seberfe po—
zúsfale' drobíy, ať se nakazí“ I posbírali drobty. Bylo
jich dvanácte plnych bošů. Lidé viděli ten div & říbalí:

co,
„Tento je jístotně proroka, btery má přljítí na svět.“

* *
*

Na druhý den potom mluvil Pán ležíš v Kafarnaum
o svátosti oltářní:

„IÁ jSEM CHLÉB ŽIVÝ,
KTERÝ s NEBE SESTOUPIL.
BUDE-LI KDO lisu z CHLEBA TOHO,
ŽIV BUDE NA VĚKY.“

45. Dán Iežíš — přítel děti.

Iednoho dne přišli h Pánu Iežiší s malými dětmi,
aby na ně ruce Vžbládal &modlil se nad nimi. Ale učedníci
jich nechtěli lz němu pustit. I rozmrzel se nad tím ]ežíš
& pravil: „Necófe maličké příiííi ke mně a nebraňfe jim,
neboť takovým patří království nebeská" Potom bral děti
do náručí, vzbládal ruce na ně & žehnal jím.

* *
*

Tyž Kristus Dán sídlí na oltáři ve svatostánku.
Tamodtud mě lz sobě volá, slyší, jak se modlím, & chce
mi požehnat.
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ŽEHNEI NYNÍ, DRÁHY KRISTE, ZE SVÉHO MI STANU,
DELEAT OHNĚM LÁSKY ČISTÉ K TOBĚ STÁLE PLÁNU.
po VEZDEIŠÍNEBEZPEČNÉpoun
RAČ MĚ, 1Ezu NEIMILEIŠÍ, K SOBĚ PŘIVINOUTI

46. O milosrdném Samaritánu
„"

vyprávěl Pán lezns :

Ieden človělz šel z Ierusalema do Iericha. Cestou
přepadli ho loupežníci. Ti jej oloupili a zranili. Potom
nechali ho ležet polomrtvého a odešli.

I přihodilo se, že tou cestou šel jeden hněz. Ten ho
viděl, a pominul. Podobně přišel h tomu místu i levita.
I ten ho Viděl, a pominul.

Potom se ubíral tou cestou jeden Samaritán. Ten
raněného Viděl, a bylo mu ho srdečně lito. I přistoupil,
nalil mu na rány oleje a vína a ovázal mu je. Potom jej
posadil na svého mezha, zavezl do hospody a tam o něho
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pečoval. Na druhý den vyňal dva peníze, dal je hospo—
dáří a řekl: „Pečuj o něho. A co snad více naň vydáš,
nahradím ti, až se budu vracetíf

Raněný byl Žid — nepřítel Samaritánův. A Samaritán
se ho přece ujal. Myslíl si: Ie to nepřítel, ale přece můj
bližní. — Jdi a číň podobně i ty!

* *
*

37. Kdo je můj bližní-? — Můj bližní je každý člo—
věk — přítel i nepřítel.

„BLAHOSLAVENI MILOSRDNÍ,
NEBOT ONI MILOSRDENSTVÍ DOlDOLl.“

47. „Otče náš“ — modlitba Páně.

Pán Iežíš modlíval se každodenně. Rád rozmlouval
s Otcem nebeským za nočního 'tícha lecbde o samotě.
Nejednou se modlil na něhteré hoře. Z Ierusalema cho
díval se modlit na horu Olívovou. Tam se někdy modlil
po celou noc.
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Iednoho dne se modlil ]ežíš vroucně &dlouho. Když
se domodlíl, řebl mu jeden z učedníbů: „Pane, nauč se
nás modlítíl“ A on jím pravil: „Modlívejte se takto,:

OTČE NÁŠ, IENŽ 151NA NEBESÍCH — posvÉT SE IMÉNO TVÉ.
pŘnb KRÁLOVSTVÍTVÉ. _ Bub vůLE TVÁ IAKO v NEBITAK1NA
ZEMl.—CHLÉBNÁŠ veznelší DEI NÁM DNES.— A onpusř NÁM
NAŠE VINY, IAKOŽ 1 MY ODPOUŠTÍME NAŠIM VINNÍKůM. — A NE
uvob NÁS v POKUŠENÍ. — ALE ZBAV NÁS ODE ZLÉHO. —AMEN.“

* *
*

>Ofče nášlc říháme Pánu Bohu, protože o všechny
lidi otcovsbv pečuje. — ]me'no boží světíme, když jsme
uctíví h Pánu Bohu. — Království boží je v nebi: tam se
dostane, hdo Pánu Bohu věrně slouží. — Vůle boží je to,
co Pán Bůh chce; co chce ode mne? — Cfž/ěb vezdejší
je pohrm &nápoj, světlo a teplo. Chlebem pro nebe je slovo
boží & svátost oltářní. — Naše víny jsou hříchy, naším
vinníbem je, hdo nám ublížil. — PoŘušení je svádění he
hříchu; he hříchu svádí nás tělo, svět & ďábel. ——Zlo je
bolest, hanba, zármutek. Největší 210 je hřích a věčně
zavržení. —-Amen znamená: at se stane, oč prosíme!
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„DPOSTE, A BUDE VÁM DÁNO.
HLEDEITE, A NALEZNETE.
TLUCTE, A BUDE VAM OTEVŘENO“

48. O bohatci a Lazarovi
vyprávěl Pán ležíš :

Byl jeden člověk bohaty'. Ten se odíval nádherně a
hodoval každý den sbvěle. A byl jeden žebráb, jmenoval
se Lazar. Ten ležel u vrat bohatcovy'ch plny' vředů. Byl
by se rád najedl drobtů, lzterěpadaly se stolu bohatcova,
ale nikdo mujích nedával.A psi příbíhalí a lízali vředy jeho.

1 stalo se,že umřel žebráb a zanesen byl od andělů
do ráje h Abrahamovi. Leč umřel i bohatec a byl pohřben
v peble. V muhách pozdvihl očí své a viděl vysolzo nad
sebou Abrahama a blízbo něho Lazara. I zvolal: „Otče
Abrahame, smíluj se nade mnou! Pošli Lazara, at si omočí
honec prstu ve vodě a ochladí mí jazyh, neboť se mučím
v tomto plameni.“

Ale Abraham odpověděl: „Rozpomeň se, synu, že
jsi dostal dobré věci své za žíva a podobně Lazar věcí
zlé. Nyní on se tu těší a ty se tam mučíš. A mimo to jest
mezi námi a vámi velilzá propast. Odsud nihdo nemůže
lz vám, ani od vás níhdo sem.“

„BLAHOSLAVENI CHUDOBNÍ,
NEBoř usnou IE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.“
„BůH 113soupce SDRAVEDLIVÝ,
ODPLATÍ KAŽDÉMU PODLE SKUTKů lano.“

49. O rouchu svatebním
vyprávěl Pán ležíš podobenství:

Král vystrojil svatbu synu svému. Na svatbu pozval
mnohé. Každému z pozvaných poslal darem svatební
roucho. I sešli se hosté na svatbu.

Než hostina začala, přišel se hrál na hosty podívat.
A spatřil tam člověha neoděněho rouchem svatebním.
Iřelzl mu: „Přítelí, hterah jsi vešel sem? Vždyť nemáš
roucha svatebního !“ On zůstal jaho němý. Neměl čím se
vymluvit.
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I řebl hrál služebníbům: „Svažte mu ruce i nohy a
hoďte ho do tmy ven. Tam bude pláč a shřípění zubů.“

* *
*

38. Co je svatebním rouchem pro nebe ? — Svatebním
roucóem pro nebe je zní/0.51lposvěcuiící. — Posvěcující milost
jsem dostal na lzřtusvatém. Lehby'm hříchem se posvěcující
milost poshvrňuje.

39. Čím se pozbývá milosti posvěcující? -—Mílosfi
posvěcuiící se pozbývá těžŘým fžřícfžem.

BLAZE DUŠI, DOKUD Tuší,
ŽE v Ní MILOST BOŽÍ DLÍl
pomoz Ml, BožB Můj,
ABYCH51ZACHOVALpoucno svmosru

50. O marnotratne'm synu
vyprávěl Pán ležíš :

Ieden človělz měl dva syny. Mladší z nich řebl otci:
„Otče, vydej mí můj podil ze statku.“ I rozdělil jim otec
statelz. Za nedlouho sebral" se mladší syn a odešel do
dalehé krajiny. Tam žil prostopášně a promarnil stateh
svůj. Když tah utratil všecko, nastal v té hrajině veliby
hlad. Též on počal trpěti nouzi. Išel se přiživit u jednoho
měšťana. Ten ho poslal do svého dvora pastí vepře.
Tam by se byl rád dosyta najedl mláta, htery'm hrmili
vepře, ale nikdo mu ho nedával.

I šel sám do sebe a řebl si: „Kolila>nádeníhů v domě
otce mého má chleba dosyta, a já zde hynu hladem.
Vstanu a půjdu tz otci svému a řebnu jemu: Otče, zhřešil
jsem proti nebi a před tebou. Iiž nejsem hoden sloutí
synem tvym. Učíň mě aspoň svy'm nádeníhemf' I vstal
a šel lz otci svému.

Když byl ještě opodál, spatřil jej otec, a bylo mu
ho líto. Běžel synovi naproti, padl mu bolem hrbu a zu
líbal ho. I řehl mu syn: „Otče, zhřešil jsem proti nebi
a před-tebou. ]iž nejsem hoden sloutí synem tvym“

Ále otec řebl služebny'm: „Rychle přineste roucho
nejlepší a oblecte ho. A dejte mu prsten na rubu a obuv
na nohy. A tučné tele vezměte a zabijte. Budeme jísti _a
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se veselíti. Neboť tento syn můj byl mrtev _a zase ožil,
byl ztracen a jest nalezen.“ 1 počali hodovatl.
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40. Komu Pán Bůh odpouští hříchy? — Pán 5136 od—
pouští ór'ícňy každému, kdo činí poŘání. — Pánu Bohu

If!
říbáme „milosrdny .

oppusř NÁM,OTČE, pnovnw,
DŘllMl NAS OPĚT ZA SYNY!

51. Kterak učil Dán Iežíš.

Pán Iežíš' chodil po dědinách a městech v zemi ži
dovshé a vyprávěl o království božím. Mluvíval ve chrámě
a ve šholách, po domech a venku. Někdy házal na moři
z lodhy. ]indy přicházeli ga nim lidé na poušť. Iednou
seděl při házani na hoře. Casto bývalo bolem něho lidu
na tisíce a všichni poslouchali dychtivě jeho učení.
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Tah učil Iežíš veřejně tři léta. Že učí pravdivě, uzná
vali mnozí z jeho zázraků a uvěřili v něho. Říkalo se
jim Věřící.Z věřících přijímal Iežíš učednílzý a Vývolil si
dvanáct apoštolů. První z nich byl Simon Petr. Pánu
nejmilejší býl apoštol Ian. Zlý apoštol býl Iidáš.

it!.“ *
Mnoho z učení Páně zaznamenali svatý Matouš,

svatý Mareh, svatý Lukáš a svatý Ian apoštol. Sepsali
o Kristu Pánu čtýři hnihý, těm řiháme evandělium. Evan
dělium jest obsaženo v Písmě svatém Nověňo Rákona.

te se při mši svaté a před házaním.

BLAHOSLAVEN, KDO VŽDY CHOVÁ
v DOBRÉM snocn BOŽÍ SLOVA.

52. Dán Iežíš jel slavně do Ierusalema.

Všichni neuvěřili v Pána ležíše. Zvláště židovští vele
kněží a učitelé ho nenáviděli a hleděli jej usmrtit.

* *
*
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V neděli před svým umučením šel Pán Iežíš do
Ierusalema. Zástup lidu a učedníci šli s ním. Blízho hory
Olivové řebl dvěma učedníkům: „Iděte do osady tuhle
naproti. Hned na hrají naleznete uvázané oslátho. Odvažte
je a přívedte he mně. A řebne-lí vám kdo co, povězte:
Pán ho potřebuje.“

Učedníci šli, přivedli oslátlzo, a ]ežiš na ně vsedl.
Když tak jel, lidé ho radostně vítali. Mnozí mu prostírali
svá roucha na cestu. líní nesli v rulzou palmové ratolesti.
Všichni palQ volali radostně: „Hosanna synu DaVidovu.
Požehnán bud, jenž přichází ve jménu Páně. At žije hrál
ízraelsby !“

Když to slyšeli nepřátelé Páně, řeblí mezi sebou: „Ejhle,
jde za ním celý svět!“ Potom sešli se u nejvyššího bněze
Kaifáše. Tam se radili, hterab by Iežíše zajali a usmrtili.
Tehda přišel b nim Iidáš a řekl: „Co mi dáte, a já vám
ho zradím ?“ I zaradovali se a slíbili mu třicet stříbrny'ch.

* *
*

„už DOST ISEM PRACOVAL K TVÉ SDÁSE, ČLOVĚČE,
HNED TŘI A TŘICET LET MÉ poun UTEČE.
už KYNE Ml VRCH BLÍŽE SIONA,
což o MNĚ DSÁNO lEST, TAM vše se VYKONÁ.“

53. Poslední večeře Páně.

Ve čtvrtek před svým umučením slavil Pán Iežiš
poslední večeři.Zaujal místo za stolem se dvanácti apoštoly
svy'mi a jedl beránlza velikonočního.

Když večeřeli, vzal ležíš chléb a požehnal jej. A
lámal i podával svy'm učedníkům, řha: >Vegměfe a legie,
_íotojest tělo me', které .se „za vás vydává.<< Podobně vzal
Č halich s vínem, požehnal jej a podal svym učednilzům,
rba: »Vezměte a pijte, toto jest krev ma', která se „za Vás
vylévá. To čiňte na mou památku

Potom se loučil s apoštoly. Pří loučení řebl: „Sy
náčbověl Přiházani vám nové dávám, abyste se milovali
_Vespoleb,jabo jsem já miloval vás. Z toho pozná svět,
ze jste mojí učedníci, budete-li míti láslzu jední lze druhym.“
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41. Co přijímali apoštolépří poslední večeří? — Pří
poslední večeřipřijímali apoš/ole' tělo a krev Pána Ježíše. —
Apoštolé byli tehdy ponejprv u svatého příjímání.

„KDO IÍ MÉ TĚLO A PHE mou mrav,
MÁ ŽIVOT VECNY, A lÁ HO VZKŘISIM
V SOUDNÝ DEN“ PRO NEBE.

54. Dán ležíš na hoře Olivové.

(Trpěl smrtelnou úzkost.) — Po večeříposlední šel
lídáš zradit Pána Iežiše. S ostatními jedenácti odešel ležíš
na horu Olívovou. Tam byla zahrada Getsemanské. Do
zahrady vešel Iežíš a řekl učedníkům: „Dosedte.tuto, já
se půjdu modlit.“ len Petra, lahuba a Iana vzal s sebou
dále. Cestou jím řehl: „Smutná jest má duše až lz smrtí.
Zůstaňte tu a modlete se.“

Potom se vzdálil od nich maličho, hlebl na zem,
padl na tvář a modlil se: »Ofče mů/j ['e—limožno, vezmi
tento Řalicň (utrpení) ode mne. Ále afse stane, co ty cňceš,
HÍŘOÍÍ,co cňci já.“ Tah a podobně modlil se dlouho. —
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Při tom trpěl úzbost smrtelnou, že až na něm vystoupil
pot jaho hrůpěje hrve. Ty stéhaly na zem. Tehdy uhážal
se mu s nebe anděl a posilnil ho.

(Byl zrazen od ]idáše.) — Potom vstal Iežiš a šel
h učedníkům. Oni spali. I řehl jim: „Přišla hodina, hdy
Syn člověha vydán bude do rukou hříšníků. Vstaňte a
Dojdme! Hle — přichází ten, který mě zradí“

Dán ještě nedomluvil, a přicházel Iidáš. Za ním šel
velilzy zástup vojáků a sluhů. Měli s sebou svítilny, meče
& hyje. Iidáš jím řebl: „Koho polibím, to jest on — toho
se choptel“ I přistoupil h Iežišovi a řekl: „Zdráv bud',
Mistře!“ A políbil ho. ]ežiš mu řekl: „Přiteli, nač jsi přišel?
Políbenim zrazuješ Syna člověba ?“

(Dal se zajmouti) — Potom šel Iežiš zástupu
naproti a tážal se jich: „Koho hledáte?“ Odpověděli:
„ležiše Nazaretsbého.“ Iřelzl jim: „lá jsem to.“ Sotva že
dořelzl, ustoupili a padli na zem. Když se vzpamatovali,
lázal se jich opět: „Koho hledáte ?“ Oni na to zase: „Ie
zlše Nazaretsbého.“ Iežiš řehl: „Pověděl jsem vám, že já
Katolická prvouha 5



to jsem. Když tedy hledáte mne, nechte tyto odejítíl“ ——.
I vztáhlí na něho ruce a svázalí jej. Učedníci pah VŠlChnl
jej opustili a utekli. Ienom Petr a Ian šli za ním zdaleba.

MILOVAL MNE A SEBE_SAMÉHO vypAL ZA MNE/'
,OBĚTOVAL SE, DROTOZE SÁM CHTEL.“

55. Pán Iežíš v domě nejvyššího kněze.

(Byl vyslýchán.) — S hory Olivové zavedli Pána
Iežíše do domu nejvyššího lzněze Kaitáše. Tam byla po
hromadě velerada. Před ní svědčilí mnozí hřivě proti
Iežišovi. On všab mlčel. I povstal nejvyšší kněz a řekl
mu: „Pověz nám před Pánem Bohem: ]si ty Mesiáš, Syn
boží?“ Iežiš odpověděl: „Ano, jsem.“ I řehl nejvyšší hněz:
„Roubal se Bohu. Právě jste to sami slyšeli. Co soudíte ?“
A oni zvolalí jednohlasně: „Hoden je smrtí.“

(Od Petra zapřen.) — Zatím seděli venhu na dvoře
vojáci a sluhové holem ohně. Ohřívali se, neboť bylo
chladno. Tahé Petr seděl mezi nímí.l poznali ho a řílrzalí:
„Tys také byl s Ježíšem Nazaretshy'm.“ Petr všah zapřel
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& řehl: „Neznám ho.“f.A po druhé řehl: „Neznám člověba
toho.“ Po třetí pah brali Boha za svědRa, že nezná
člověba toho. Vtom vedli Iežíše dvorem do' vězení.
I obrátil se Pán a pohleděl na Petra. A Petr se rozpo
menul, vyšel ven a rozplahal se hořce.
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(Od sluhů trýzněn) — ]ežíše hlídali v noci soudní
sluhové. Posmívalí se mu, plivali mu do tváře a bili ho
pěstmi po hlavě. ]iní zaS mu zabrývali oči, dávali mu
poličhy a říhalí: „Hádej nám, Mesiáši, hdo tě udeřil?“
Tah se mu posmívalí do rána.

(Na smrt odsouzen.) — Ráno sešli se členové rady
poznov a odsoudili Iežiše na smrt. —-Když viděl Iidáš,
že Dán jest odsouzen, litoval zrady své. Přišel R vele
hněžím vrátit třicet stříbrných a řekl: „Zradil jsem Rrev
nevinnou“ Oni všah odpověděli: „Co nám do toho? To
ie tvá věc !“ I zahodil peníze v chrámě, šel a oběsil se.

]EŽÍŠI TICHÝ, SRDCE ROKORNÉHo,
UČlN ME SRDCE PODLE SRDCE SVEHOI
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56. Pán Iežíš u Pontského Piláta.

Židé chtěli Pána Iežiše ukřižovat, ale z vlastní moci
nesměli. Potřebovali k tomu svolení od Pontského Piláta.
Byl to římský vladař v zemi židovské.

* .
*

Viv(Křivě obžalován.) — Kdvž Pána Iezlse odsoudili
na smrt, vedli ho svázaného před soudní dům Pontského
Piláta. Pilát vyšel k nim ven a tážal se: „Kterou žalobu
máte proti tomuto člověku?“ I počali na něho žalovati:
„Zakazuje dávati císaři daně a činí se králem.“ Vešel tedy
Pilát do soudního domu a vvslýchal Iežiše, Potom vyšel
k Židům a řekl: „já na něm nic nenalézám, zač bv smrtí
zasluhoval. Dám ho jen žbíčovat a propustím ho.“

(Bičován a korunován.) — I dal Pilát Iežíše zbí
čovati. Poté ho příoděli vojáci pláštěm šarlatovým. A
spletli korunu ž trni a vložili mu ji na hlavu. Do pravé
ruky dali mu třtinu. A na posměch klekali před ním a
říkali: „Zdráv buď, králi židovský !“ A plivalí naň a bili
jej po tváři i po hlavě.

(Na smrt kříže vydán.) — Pilát ukázal Iežíše Zídům
a řekl: „Ejhle — člověk!“ Ale velekněži a jejich sluhové
volali: „Ukřižuj, ukřižuj ho !“ Pilát řekl poznovu: „Iá na
něm žádné viny nenalézám.“ A chtěl ho propustit. Leč
velekněži křičeli: „Propustíš-li ho, nejsi přítel císařův !“
Toho se Pilát zalekl. I umvl si ruce před lidem a řekl:
„Krví tohoto nevinného já vinen nejsem.“ A vydal jim
Iežiše, aby byl ukřižován.

„BOLESTI NAŠE VZAL Ng SEBE,
ANO, co MY lSME TRDETI MĚLI,

ON SNÁŠEL.“

57. Křížová cesta Pána Iežiše.

Vojáci chopili se Pána Iežiše, svlékli mu šarlatový
plášt a oblekli mu zase roucho jeho. Potom vložili mu
kříž na ramena. Kříž si nesl Iežíš na místo, které se jme
nuje Kalvarie. Tam vedli s nim zároveň dva lotrv na
smrt kříže.
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Iežiš upadl cestou několikráte na zem. I přinutili vojáci
Simona Cýrenského, abý nesl kříž místo Iežíše. Spolu šel
za ním veliký zástup lidu. V zástupě bylo mnoho žen,
a tý nad ním hlasitě plakalý. Iežiš se obrátil a řekl jim:
„Dcerý jerusalemské, neplačte nade mnou! Plačte samý
nad sebou a nad svými dětmi !“

(ledna ze zbožných žen nabídla ]ežíšovi roušku. Pán
jí vděčně přijal, utřel si obličej a zanechal na roušee krvavý
obraz své tváře. Také Panna Maria provázela božského
syna svého na křížové cestě.)

o NÁŠ DRAHÝ SDASlTELl,
LÍBÁME TVůl SVATÝ KŘÍŽ.
MY ISME PRO své HŘÍCHY MĚLI
NÉSTI HROZNOU IEHO TÍŽ.

58. Dán Iežíš umřel za nás na kříži.

Na Kalvarii podali Pánu Iežíši vína 5 mýrhou. On
okusil, ale pití nechtěl. Potom ukřižovali jej a s nim oba
lotrý, jednoho po pravici, druhého po levici, Iežiše pak
uprostřed. Nad hlavu dali mu nápis: „ležíš Nazaretský,
král židovský“
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Lid pan tam stál & díval se. A mnozi 'se mu po—
smívali. Říhalí: „Isi-li Syn boží, sestup s hřižel“ A Iežiš se
modlil: „ Otče, odpusť jím, nebo! nevědí, co činí.“ — Též
jeden z lotrů řílzalmu potupně: „Isí-li Mesiáš, pomoz sobě
i nám!“ Ale druhy prosil: „Pane, rozpomeň se na mne,
až přijdeš do království svého !“ A Iežíš mu řekl: „Amen
pravím tobě, dnes budeš .se mnou V ráji .“

U hříže stála matha Iežišova a miláčeh íeho, učednilz
jan. Iežiš pohlédl naň &řehl matce své: „Hle — syn ívúil“
A Ianoví řehl: ..Hle — matka hrá !“ A od té hodiny vzal
ii učednih h sobě.
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K poledni se zatmělo slunce a bylo tma do tří
hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Iežíš hlasem velíhym:
„Bože můj; Bože můj; proč jsi mě opustil/“ Po chvíli
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řehl: DŽígnímf I přiběhl jeden z vojáků, vzal houbu,
vložil do octa, nabodl na třtinu a přiložil mu jí lz ústům.
]ežiš přijal ocet a řekl: »Dokonáno jest.“ Potom zvolal
hlasem velihým: »Otče, do ruŘou fvýcó poroučím ducáa
svěóox To pověděl, nahlonil hlavu a vypustil duši.

A ejhle — země se otřásla, slzálý puhalýa hrobý se
otviralý. Setníh pod hřižem řehl: „Opravdu, tento člověb
býl Sýn boží.“ Všichni pah, lzteřl tam býli se dívat, bili
se v prsa a odcházeli. Na hoře zůstali jen strážní vojáci
a známí Páně.

59. Pohřeb Pána Iežiše.

Blížila se sobota, toho rohu slavný den velikonoční.
Proto přišli vojáci ulzřižované dorazit a pochovat. I zpře
ráželi hosti oběma lotrům. Iežíše všah viděli už mrtvého,
proto mu hostí nezlámali. Ale jeden z vojálrzůprobodl mu
hopím boh, a hned Výšla lzrev a voda.

Před večerem přišel na Kalvarii ]osef z Arimatie. Býl
bohatý muž a vzácný člen veleradý. S ním přišel Nihodem,
tahé radní a učitel zábona božího. Oba sňali mrtvé tělo

Dřgě s hřiže, obložíli je vonnými věcmi a zavinuli čistýmp tnem.

Blízbo břiže býla zahrada. Tam měl Iosef pro sebe
hrob. Ten byl nově Výtesán ve skále a nikdo v něm nebýl
leště pochován. Do toho hrobu položili mrtvé tělo Páně.
Potom přivalili lze vchodu velihý hámen a odešli. Druhého
dne přišli do zahradý lidé z veleradý, zapečetili hrobový
kámen a postavili tam vojáky na stráž.

* *
*

49. Kam sestoupila duše Páně po smrti jeho? —
DušePáně sestoupila po smrti ieňo do pekel nebofi do před—
Pek/í. — Do předpelzli sestoupila duše Páně zvěstovat
SYatým, že jsou již Výboupeni a spasení. V předpehli
zustala duše Páně do třetího dne.

„TPDĚL POD PONTSKÝM DILÁTEM,
UKŘIŽOVÁN, UMŘEL 1 DOHŘBEN IEST.
SSTOUDIL DO DEKEL.“
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60. Ejhle — Beránek boží!
„"

(K čemu trpěl a zemřel lezls Kristus.)

Trpěl dobrovolně. Proč? Sebe samého vydal za mne,
protože mne miloval. A miloval mě až do konce: hlavu
má skloněnu, aby mě políbil, ruce má rozepjaty, aby mě
objal, srdce má otevřeno, aby mě ukryl a chránil. Tak
trpěl a skonal, aby ukázal, jak nás miluje.

Umřeťza nás. Vytrpěl pokutu za naše hříchy. Pro
jeho my umučení na věky jsme s Bohem usmíření. Svou
smrti na kříži způsobil Pán Iežíš, že nikdo z lidí nemusí
do pekla a každý může do nebe. Pán Iežíš nám svou smrtí
nebe otevřel. Tak nás vykoupil a spasil.

Obětoval se. Iednorozeny' Syn boží stal se člověkem,
vzal na sebe hříchy všech lidí a za ty hříchy trpěl
a zemřel. Proto se mu říká »Bera'nek božím Bychom
došli věčně slávy, Beránek náš přelaskavy sám se Otci
v obět dal. Obětoval se Otci nebeskěmu na oltáři kříže.
Každodenně se obětuje na oltáři kostelním ve mši svaté.

POCHVÁLEN auf) IEŽÍŠ KRISTUS
NA VEKY. AMEN.

61. Vděčny pamatuje.
(O svatém ty'dni.)

Doslednímu tydni před svátky velikonočními se říká:
>>c5'vafýíýa'ena. Začíná Květnou neděli. Na Květnou neděli
si připomínáme, jak Pán Iežíš jel slavně do Ierusalema
trpět a zemřít.Při službách božích se světí kvetoucí ratolestí.
S posvěceny'mi ratolestmi se koná průvod kolem kostela.
To jako bychom provázeli Pána Iežiše do Ierusalema.
Půjdu 50 také vyprovodit.

Na „?e/ený čtvrtek si připomínáme, jak Pán Iežíš
slavil poslední večeři a jak začal trpěti na hoře Olivové.
V kostele je slavná mše svatá. Při té se naposled odzvoni.
Po mši svaté zůstane svatostánek prázdny a oltář se
odstrojí. — Ode všech opuštěn začal Pán Iežíš svě umučení.
Za mne trpěl, za mne se modlil. Neměl bycň se mod/ffi
5 Ním?

Na Veliký pátek si připomínáme, jak Pán Iežíš; za
nás umřel na kříži. Proto se v kostele uctívá svatý kříž.
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„Eihle — dřevo bříže, na němžto pněl světa Spasitell“
V pátelz před večerem byl pochován. Proto je svátost
oltářní v Božím hrobě. Věřící se modlí u kříže a líbají
tam svaté rány Páně. Před Božím hrobem se hlaněií Kristu
]ežíši. Pojďte, klaňme se jemu!

Na Bílou sobotu si připomínáme, íalz Pán Iežíš byl
v předpeblí a chystal se lz slavnému vzkříšení. V kostele
je slavná mše svatá. Před ní se světí nový oheň, svíce
velíhonoční a hřestní voda. Místo v neděli časně ráno
slaví se už na Bílou sobotu před večerem vzkříšení Páně.
Kdo s ním trpí, bude s ním oblažen.

PODĚKUIMEŽ KRISTU PÁNU
ZA VŠELIKOU IEHO SVATOU RÁNU.
PRO IEHO MY UMUČENÍ
NA VĚKY ISME s BOHEM UŠMÍŘENI.

62. Iežíš Kristus vstal z mrtvých.
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Nastala neděle, třetí den po smrti Páně. Bylo před
svítáním. Syn boží spojil svou duši opět se svým tělem
a zmizel z hrobu. A ejhle — v tu chvíli se otřásla země
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velice a s nebe sestoupil anděl Páně, odvalíl hrobovy.
kámen a posadil se na něm. Tvář měl sbvělou jaho blesh
a roucho bělostné jaho sníh. Strážní zůstali hrůzou jaho
mrtvi. Když se vzpamatovali, odešli do města.

Než slunce vyšlo, ubíraly se ke hrobu zbožné ženy.
Nesly vonné věci, aby pomazaly mrtvé tělo Páně. Cestou
mluvily mezi sebou: „Kdo nám odvalí hámen hrobovy'?“
Ale došly tam a viděly hámen už odvaleny'.

I vešly do hrobu. Tam viděly anděla, iah sedí po
pravé straně, oděn rouchem bělostnym. I ulehly se. Ale
anděl jim řehl: „Nebojte se! Hledáte ležíše ukřižovaného?
Vstal z mrtvých, není ho tuto. Iděte to povědět učed—
níhům.“ I zaradovaly se ženy velice. Vyšly spěšně z hrobu
a běžely to zvěstovat učedníkům.

* *
*

43. Který je největší zázrab ležíše Krista?—Neit7ětší
zázrak Ježíše Krista jest, „žeVlastní mocí vstal semrtvýcó. ——
To si připomínáme ve svátky velikonoční

RADUI SE A PLESEI, PANNO MARIA. ALELUIA!
NEBOT PAN OPRAVDU Z MRTVÝCH VSTAL. ALELUIÁ!

63. Kristus Dán se zjevil dvěma učedníkům.

V neděli velihonoční odpoledne šli dva učedníci
Páně ž Ierusalema do městečlza Emauz. Vyprávěli si
smutně o smrti Páně.

I stalo se, že přidružil se 12nim Iežíš, ale oni ho
nepoznali. A on se iich tázal: „O čem si tah smutně vy
právíte?“ leden 2 učedníhů odpověděl: „O ležíšovi Naza
retshém: hteralz ho naši velehněží na smrt vydali a uhřížo
valí.“ A on jim řehl: „To všechno musil Mesiáš trpěti.“ A
začal jímvysvětlovat, co předpověděli proroci o Vyhupíteli.

Tab se přiblížili lz městečku. On pah dělal, iaboby
chtěl jíti dále. Ale učedníci ho prosili: „Zůstaň s námi,
nebot se připozdívá.“ I vešel do domu. A když byl s nimi
za stolem, vzal chléb a požehnal jej, lámala podával
jím. [ otevřely se jim oči a poznali ho. Ale on v tu chvíli
zmizel. I vstali hned a spěchali do Ierusalema. Tam zvěsto
vali apoštolům, co se jim stalo cestou a hterah poznali
Pána při lámání chleba.
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64. Apoštolé dostali moc, odpouštěti hříchy.

Večer po vzbříšení Páně byli apoštolé pohromadě.
Báli se Zídů, proto měli. dveře zamčeny. Náhle stanul
uprostřed ních Iežíš & řehl jím: „Poboj vám! lá jsem to.
Nebojte se !“
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Oni se uleblí; myslílí, že vidí ducha. Ale Iežíš jím
řebl: „Co vám to napadá! Vizte mé ruce i nohy, že to
jsem opravdu iá.“ A uházal jím ruce í nohy & bob, aby
se ho dothlí. Ale oni ještě nevěřili. I řehl jím; „Máte tu
něco h iídlu ?“ I podali mu hus pečené ryby a medu. A on
před ieíích očima z toho poiedl. I rozradovali se učed
níci vidouce Pána.

Poté jím řehl: „Jako poslal Otec mne, tak posílám
iá Vás. Přijměte Ducóa svaíe'óo. [(omu ňřícňy odpustíte,
budou odpuštěny, a komu je gadršíte, budou zadrženy“
Potom zmizel.

II! !|!
*

44. Kterou moc dostali apoštolé v den vzkříšení
Páně? — V den Vďříšení Páně dostali apoštole' moc, od—
pouštěti fžřícňy.
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45. Na koho přešla od apoštolů moc, odpouštěti
hříchy? — Moc, odpouštětí 'óřícó , přešla od apoštolů na
biskupy a Řněaze.— Hříchy se nám odpouštěji ve svátostí
pokání. _ „ ,

Dekun TI, BOZE MILOSRDNY,
ŽE MOHU 1m K SVATÉ ZPOVĚDI!

65. Kdo bude na zemi místo Krista Pána.

Po svém vzbříšení zjevil se Pán Iežíš apoštolům na
jedné hoře. Tehda jim pravil: „Jděte a učte všecb'nynárody.
Á Řřtěte je ve jménu Otcei Syna í Ducóa svate'ňo. A učte
ie zacňovávati všecfžno, co jsem přikázal Vám. !(do úvěr?
a pokřtěn bude, bude spasen. [(do všaŘ neuvěří, bude :a—
vržen. Á eifžle — ja' jsem s Vámi po Všecóny dny až do
skona'ní světa.“

Iindy se Pán Iežíš apoštolům zjevil u„ jezera Ge
nezaretshého.—Tehdase otázal Simona Petra: „Simone, rni
luješ mě více než tito ?“ Petr odpověděl: „Ano, Pane,
ty víš, že tě milují.“ I pravil mu Iežíš: „Pas beránŘy mě.“
Potom otázal se Pán po druhé: „Simone, miluješ mě?“
Petr odpověděl zase: „Ano, Pane, ty víš, že tě milují.“
I pravil mu Iežíš: „Pas beránky mě.“ — A tázal se ho
po třetí: „Simone, miluješ mě?“ I zarmoutil se Petr a od
pověděl: „Pane, ty všechno víš. Ty víš, že tě milují.“
I pravil mu Iežíš: „Pas ovce mě!“

* *
*

46. Kterému apoštolu dal Pán Iežíš nejvyšší moc
nad věřícími? — Nejvyšší moc nad věřícímidal Pán ježíš
apoštolu Petrovi.

66. Iežíš Kristus vstoupil na nebesa.
VIV

Naposledy zjevil se Pán Iezlsučedníbům v Ierusalemě.
Bylo to čtyřicáty' den po jeho vzbříšeni. Učedníci právě
byli za stolem. l pojedl s nimi a přikázal jim: „Zůstaňte»“
v městě, až na vás sestoupí Duch svaty.

Potom zavedl učedníby na horu Olívovou. Tam po
zdvihl ruce, aby jim požehnal. A vté co jim žehnal, od
loučil se od nich a vznášel se vzhůru. I vstoupil do nebe
a usedl na pravici boží.
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Učedníci hleděli za ním, až jim V oblabu zmizel
s oči. A ejhle — stanuli u nich dva andělé v rouchu bě
lostném. Tí řebli: „Co tu stojíte a hledíte do nebe? Ten
ležíš, který se vznesl od vás do nebe, zase příjde tah,
jak jste ho viděli odcházet“ Učedníci poblehlí a hlaněli

sellšristu Pánu. Potom se vrátili do Ierusalema s radostível ou.
* **

47. Ve který den vstoupil Ježíš Kristus na nebesa?
Ježíš Kristus vstoupil na nebesa ve č/Vrtek, čtyřicátý den
po svém vzkříšení.— To si připomínáme ve sváteŘ Nanebeá'
vstoupení Páně.

„BUDEME-LI s NÍM TRDÉTI,
BUDEME s NÍM TÉŽ OSLAVEN1.“

vznůnu SRDCE!

67. Iežíš Kristus seslal Ducha svatého.

Po nanebevstoupení Páně zůstali apoštolě v Ierusalemě.
Modlili se po devět dní s Pannou Marii a s jinými učed
mlzý. Desátý den, v neděli, býla slavnost Letníc. Náhle
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se ozval s nebe huhot, jabo lzdyž táhne silny vitr.I uhá
zaly se ohnivě iazyby nad každým z nich. A všichni
byli naplnění Duchem svatým.

Podivny' hubot bylo slyšeli po celém městě. Proto
sešlo se mnoho lidí lz domu apoštolů. I vystoupil Petr
s ostatními apoštoly a mluvil: „Muži izraelští! Vy iste
uhřížovalí Iežíše Nazaretsběho. Ale on vstal z mrtvých
a vstoupil na nebesa. Nyní nám seslal Ducha svatého.“

Když to slyšeli shromážděni, řehlí apoštolům: „Bratři,
co máme činiti?“ Petr jím odpověděl: „ íňte pohání a dejte
se pohřtit. Duch svatý vás posvětí a hříchy budou vám
odpuštěny.“ Iuvěřilí mnozi v onen den a dali se pohřtít.
Bylo jich na tři tisíce.

* *
*

48.Kdo je Duch svatý? Ducti svatý je třetíbožsŘá osoba.

49. K čemu sestoupil Duch svatý na učedníhy Páně?
Ducň svatý sestoupil na učedníŘy Páně, aby je osvítil,po
posílm'! a posvětil. — To si připomínáme ve svátky svato
dušní. — Nás Duch svatý osvěcuie, posiluje a posvěcuie
zvláště svátostmi.
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50. lak se jmenuje sedmero svátostí ? — Sedmero svá—
tostí se jmenuje .- Řr'est, biřmování, svátost oltářní, poŘání,
poslední pom'axa'ní, svěcení kněžstvo a sňatek manželsŘý.

„VĚŘÍM v DUCHA SVATÉHQ“
DUCHU SVATÝ, posvÉT PÁNU
SRDCE NAŠE v IASNÝ CHRÁM,
AT ISME HODNI IÍSTl MANNU,
KTEROU ]EŽÍŠ CHYSTÁ NÁM.

68. Panna Maria — Královna nebeská.

Panna Maria pečovala o božského syna svého v Na—
zaretě po třicet let. Potom byla s ním na svatbě v Kaně
Galilejské a přímlouvala se tam za snoubence. Po cestě
křížové provázela Pána Iežíše na Kalvarii. Tam stála pod
křížem,až dokonal. Když Pán Iežíš vstoupil na nebe, trvala
5 učedníky na modlitbách a přijala s nimi Ducha svatého.

Od smrti Páně žila pod ochranou svatého Iana
apoštola. Ke konci jejího života sešli se prý apoštolé
z různých zemí v lerusalemě a byli tam při její blažené
smrti. Svaté tělo její pochovali v zahradě Getsemanské.
Když třetího dne potom otevřeli kamenny' hrob jeji, našli
jej prázdny.

Leč o tom se v Písmě svatém nic nevypráví. Iisto
je toliko, že Kristus Pán vzal Pannu Marii po smrti její
do nebe. Tam jí povy'šil nad anděly a svaté. V nebi se
Panna Maria za nás přimlouvá. ]ejí přímluva jest u Boha
nejmocnější.

* *
*

ZDRÁVAS KRÁLOVNO, MATKO MILOSRDENSTVÍ! ŽlVOTE
SLADKOSTI A NADĚIE NAŠE, Bui) ZDRÁVA! K TOBÉ VOLÁME,
VYHNANÍsynovÉ EVY, KTOBĚ VZDYCHÁME,LKA1ÍCEA PLAČÍCE,
v TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ, 1 DROTOŽ, ORODOVNICE NAŠE,
oBkAT K NÁM svÉ MILOSRDNÉ OČI A lEŽÍŠE, DOŽEHNANÝ DLOD
ZlVOTA SVÉHO, NÁM po TOMTO DUTOVÁNÍ UKAŽ _—o MILO
STlVÁ, o PŘÍVĚTIVÁ, o DŘESLADKÁ PANNO MARIA!

69. Svatá církev obecná.

Do seslání Ducha svatého kázali apoštolé evandělium
& křtili ty, kteří uvěřili. Pokřtěné biřmovali. Sloužili mši
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svatou a podávali svaté přijímání. Ve svaté zpovědí od
pouštělí hříchy. Nemocné mazalí svatým olejem. Své učed
níhy světíli na hněze a něhteré z nich na bísbupy. Snou—
bence sezdávali.

Tah činili apoštolé zprvu v Ierusalemě, potom v celé
zemi žídovshé a konečně v krajinách pohanshych. Po
hřtěnym se řílzzalo„hřestané“ anebo „věřící“. Všichni věřící
s apoštoly dohromady se jmenovali »svatá církev obecná<<
nebo >>katolíckác.Nejvyšší moc v církvi svaté měl místo
Krista Iežíše apoštol Petr. Byl nejvyšším správcem círhve
a sídlil v městě Římě.

Tam shonal apoštol Petr smrtí mučedníchou. Nej
vyšším správcem cirhve stal se po něm římshy bísbup.
Ríhá se mu papež neboli „svaty' Otec“. Po ostatních
apoštolech nastoupili bíshupově od nich vysvěcení. Bis
hupům pomáhají v duchovní správě hněží, od nich vy
svěcení. Pánem a králem círhve svaté byl a bude do sho
nání světa Iežíš Kristus, její zahladatel.

* *
*

51. Kdo náleží h svaté cirhví obecné? — !( svate'
CÍZ'ŘVIobecne' náleží všíctžni pravověrní krest'ane'.

59. Kdo je nejvyšším správcem cirhve hatoliché? —
Nejvyšším správcem církve Řatolícke' je r'íngsŘý papež. —
Katolichy hřestan se poznává po tom, že věří v učení
cirhve, přijímá její svátostí a poslouchá jejich příházaní.

53. lab zní patero příházaní círhevních? — Patero
pr'iŘa'xaní církevnícó zní : První: ;fasve'ceně svátky světítí. —
Drufže': v neděle a xasve'cene' svátŘy celou mši svatou po—
boxne slyšetí — Tretí: ustanovené posty gacfžovávati. —
Čtvrte'. alespoň jednou za rok se zpovídatí. — Pa'tě: alespoň
v čas velzkonoční sva'tost olta'rní príjmoutí.

70. Z dějin církve v naší vlasti.

Svatí věrověsti. — Naší předhové v Cechách, na
Moravě, ve Slezshu a na Slovensku byli za starých dob
pohané. Evandělíum zvěstovali jím svatí bratří Cyrila
Metoděj. Pocházeli ze Soluně. Přišli na Moravu rohu 863
a přinesli s sebou Písmo svaté v slovanshém jazyhu. Sídlili
na Velehradě. Tamodtud vycházeli hlásat víru Kristovu.
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Dutovalí do Říma a zanesli tam své knihy služeb
božích. Svatý Otec hnihý schválil a vysvětil oba bratrý
na bíshupý. Svatý Cýril však v Římě umřel. Před slzo—
náním pravil bratrovi: „Hle — bratře, až dosud jsme oralí
oba iednu brázdu. Nyní se můj den hončí. Ale ty se vrat
na Moravu 12tomu dobrému lidu a vyučui ho pravdě
boží dálel“ —

Svatý Metoděj se vrátil na Moravu a pracoval tam
do smrti. Zemřel na Velehradě roku 885.

wwws'óš ar,šv.—'a“ =,

katolická prvoulza.
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op DOBY TÉ N_ÁMSVĚTLO víny PLANE:
DEDlCTVÍ OTCU ZACHOVEI NÁM, PANE!

* *
*

Květy svaté víry. — Svatý Metoděj pokřtil českého
knížete Bořivoje a jeho manželku, kněžnu Ludmilu. Svatá
Ludmila zemřela smrtí násilnou. Také vnuk její, kníže
svatý Václav, býl zavražděn, a to od svého bratra Bole
slava. Svatý Vojtěch byl v Praze biskupem. Kážal evan
dělíum také v Prusku a býl tam umučen od pohanů.

Svatý Prokop býl opatem neboli představeným kláštera
na Sázavě. — Svatým životem vynikla te'ž Anežka, dcera
krále Přemýsla Otakara I. — Pro tajemství zpovědní býli
umučení kněží svatý Ian Nepomucký a blahoslavený Ian
Sarkander.

SVATÝ VÁCLAVE!
TY 151 DEDlC ČESKÉ ZEMĚ,
ROZPOMEN se NA SVÉ DLÉMĚ.
NEDEI ZAHYNOUTI NÁM | BUDOUCÍMI
VŠICHNI SVATÍ DATRONOVÉ,
ORODUITE ZA NÁS!
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71. Svatý křest ——pro nebe potřebný.

Ie tomu asi osm let, bylo vidětívhostele cosi pozoru
hodne'ho: hřtili tam chlapecha. Narodil se dva dní před
tím. Všichni doma se radovali, že jich přibylo v rodině.
Malba políbila vroucně novorozeně robátho a požehnala
je na čele znamením hřiže. Otec řehl s úsměvem: „Je to
ještě 'maličlzý pohan, nemá duši svatou, tak by se ne—
dostal do nebe. lsme povinní dětáthu lztomu dopomoci“

Proto šli třetího dne po narození 5 chlapečkem do
kostela. Kněz je zavedl lze hřtitelně. Tam držel bmotr
dítě v náručí, a hněz se tázal: „Iah tomu díthu chcete
řilzati?“.Kmotr odpověděl: „Stanislav.“ A bněz tázal se
dále: „Stanislave, věříš v Boha, Otce Všemohoucího? —
Věříši v lezu Krista, Syna jeho jediného? — Věříšv Ducha
svatého ?“ — Kmotr odpovídal místo dítěte: „Věřím.“
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Potom bněz nabral svěcené vody, líl tu vodu
dítěti na hlavu a říkal při tom: „Stanislave, já tě hřtím
ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Tah byl chla
Dečch pokřtěn.

* *
*
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54. lab je svatý hřest pro nebe potřebný? — Svatý
křest je pro nebe potřebný taŘ, že se níŘdo bez něňo ne
může dostati do nebe.

55. Čím se stává pokřtěný? — PoŘr'te'ný se stává
svatým dítŘem božím, dědicem nebeské blaženosti a členem
svate' církve obecne'.

CHVÁLA BOHU, ŽE lSEM DOKŘTĚNI
CHCI ŽÍT A ZEMŘÍT IAKO KATOLICKÝ KŘESTAN.
K TOMU MI DODOMÁHEI PÁN BůH,
MATKA BOŽÍ A VŠICHNI SVATÍ. AMEN.

365



POSLEDNÍ VĚSI ČLOVĚKA.
72. lak umírá katolický křesťan.

Onemocnělo děvče. Chodílo třetí rok do školy.
Když se jí přitížilo, chtěla býti zaopatřena. V pokoji
bylo čistě uklizeno. Na stole bíle prostřeněm stál kříž
uprostřed rozžatých svíc. I květiny tam dali, aby se stůl
podobal ještě více oltáři. Mimo to byly na stole dvě
sklenice: jedna s vodou svěcenou, druhá s čerstvou. Těž
talíř s kouskem bavlny a hrstkou soli.

Když vkročil kněz s Pánem Bohem, nemocná se
posadila na loži a složila ruce. Přivítala Pána Iežíše po
tichu: „Klaním se ti vroucně, skrytý Bože nášl“ Potom
se vyzpovídala, přijala velebnou svátost oltářní a do
stala poslední pomazání. Matce řekla: „Maminko, už se
nic nebojím umřít. Těším se na nebe. Tam se zas uvidíme.“

“WLW% ft'f-n—E'w
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Než shonala, rozžali hromnici a modlili se: „ležíši,
Maria, Iosefe, vám daruii srdce své i duši svou. Stůite
při mně v posledním boji. S vámi at odeide v pokoji
duše má !“ Tah usnula v Pánu. Posledni slovo íeii bylo:
„Otče, do rubou tvých poroučím ducha svého.“ Matba
jí s pláčem zatlačila oči a připravila mrtvé tělo do rahve
na pohřeb.

* nr n

56. Co ie smrt? — Smrt jest odloučení duše od těla.
57. Kam odchází duše hned po smrti? —Hned po smrti

odcňa'xí duše před boží soud. — Od soudu bošíóo se
dostane duše buď do očistcenebo do nebe anebo do pekla.

UMŘÍTI MUSÍM. ALE NEVÍM KDY.
viM VŠAK, ŽE BYCH NA VĚKY BYL NEŠTASTEN,
KDYBYCH UMŘEL VE HŘICHU TĚŽKEM. 

73. Očistec — žalář boží.

Duším v očistci řílzáme něžně „dušíčhy“, protože
velmí trpí. Trpí velíhé tesbno po Pánu Bohu a jiné tresty
časné. Ubrutný ie plamen pálí, že se hříchu nedohály.
Samy si pomoci nemohou, čehaíi pomoci od nás: „Smi
luite se nade mnou aspoň vv, přátelé mojí, nebot ruba
Páně dotlzla se mne!“

Kdo věrně miluje, denně pamatuje. Zemřela matka
a do hrobu dána, síroty po ní zůstaly. l přicházely
baždíčhého rána, by matíčhu svou hledaly. Kterak bledaly?

Dušíčhám pomáháme mši svatou a modlitbou. Nei
lzratší modlitba za ně zni: „Odpočinutí věčné deiž iim,
Pane, a světlo věčné ai jim svítí !“ Hlavni památka Dušíček
se boná po svátku Všech svatých.

* * *

58. Kdo se dostane do očistce? — Do očistce se
dostane, kdo xemr'e I7boží milosti a ma' ještě trpětíza fžr'ícňy.

59. Co trápí duše v očistci? — Duše Vočistci trápí ve—
like' teskno po Pa'nu Boňu a jine' tresty časne'. — Z očistce
dostanou se duše do nebe.

NApušlčlcy vzpomiNemu,
z OCISTCE HM POMAUElMIZi
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74. O věčné blaženosti v nebi.

SVatí V nebi jsou blažení, protože vidí ustavičně Pána
Boha. „Stále patří na tvář Otce mého“, řekl Kristus Pán. —
Isou blažení neVýSÍOVIIě.Svatý Pavel napsal o nebi: „Oko
nikdy nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ —
Isou blaženi Věčně.Nebe nikdy a nikdy nepřestane. —
Nebeská blaženost se ímenuíe v Písmě svatém »SVe'tloVěčněc.

Ke svatým v nebi náleží: duše děti zemřelých v křestní
nevinnosti; duše věřících, kteří umřeli v boží milosti a za
hříchy své vytrpělí pokání buď na zemi nebo v očistci;
svatí, které Bůh oslavil zázraky; svatí andělé; Královna
andělů a všech svatých, Panna Maria.

Všechny tyto vyvolené boží oslavuieme svátkem
Všech"svatýcň. Ke svatým se modlíme, a oni se přimlouvaíí
za nás u Boha. Tomu říkáme »SVatýcň obCOVáníc.

. *
*

60. Kdo se dostane do nebe? — Do nebe se dostane,
Řa'o zemře V boží milosti a nemá co trpětí za ór'ícňy.

61. Co blaží svaté v nebi? — SVate V nebi blaží
potření na Boba a pokoj Věčný.

„RADUITE se A DLESEITE,
NEBOÍ' VAŠE ODPLATA
le HOINÁ \? NEBESÍCH.“

75. O věčném trápení v pekle.

JaVržení V pekle trpí ofžněm. Pán Iežiš často mluvil
o pekle a pravil, že je tam oheň neuhasitelný, pláč a
skřípění zubů. — Zavržení trpí bez zileVy:ani krůpěíe vody
nedostal k osvěžení bohatec, který pohřben byl v pekle. —
Zavržení trpí Věčně:nemají naděje na vykoupení; z pekla
není vysvobození.

První se dostali do pekla zlí duchové. V pekle byl
pohřben necitelný bohatec. Do věčné tmy .byl hozen
pozvaný, jenž přišelbez roucha svatebního. V ohni věčném
bude lnořelí,kdo se v hodinu smrli podobá suché ratolesti.
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62. Kdo se dostane do pekla? — Do peŘla se dostane,
Řdo zemře ve óřícňu těžŘe'm.

63. Co trápí zavržené v pekle? — Završene' Vpekle
trápí odloučení od 5060 a oheň Věčný.

AT NÁS NEZŽE VĚČNÝ DLAMEN,
ucnovel NÁS, 1Ezu KRISTE.AMEN.

76. O soudném dni
předpověděl Kristus Pán:

- Na konec světa se zatmí Slunce a měsíc nedá světla
svého a hvězdy budou padati s nebe. A na zemi roz
bouří se moře a rozhučí se vlny jeho. Vodou, ohněm.
zemětřesením a hrůzou zahynou poslední lidé na zemi.

Tehda přiíde hodina, bdy všichni mrtví uslyší hlas
Syna božího. A íab uslyší, oživnou a vyídou z hrobů.
A pošle Dán své anděly, a ti hlasem velihym jaho hlaho—
lem trub svolaíí vzhřišené ze všech hončín. Vyvolené po
staví po pravici, zavržené po levici.

Na nebi palz se uháže znameni Syna božího. A on
přijde v oblahu mocný a velebny' s anděly svy'mi. Zasedne
na trůně,aby soudil vyvolené a zavržené. Vyvolenym řebne:
„Poídte, požehnaní Otce mého, do království nebeského !“
Zavrženym řehne: „Odeíděte ode mne, zlořečeni,do ohně
věčného !“ I půjdou zavržení do věčného trápení, vyvolení
pak do věčné blaženosti.

* *
*

64. Kdy vzhřísi Kristus Pán všechny mrtvé? — Všecb'ny
mrtvě vzkřísí Kristus Pán V soudný den. — Potom přijde
viditelně S nebe na zem a bude nás soudit. To bude po
slední soud.

VĚŘÍM \? BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO, STVOŘITELE NEBE
1.ZEMĚ. _ | v mm KRISTA, SYNA lEHO IEDINÉHO, PÁNA NASE
HO; _ 1ENžSE POČAL z nuan SVATÉHO,NARODILSE 2 MARIE
PANNY; — TRPĚL pon DONTSKÝM DILÁTEM.UKŘIŽOVÁN, UMŘEL
1 DOHŘBEN lEST. _ SSTOUDIL DO DEKEL, TŘETÍHO DNE VSTAL
z MRTVÝCH. _ SSTOUDIL NA NEBESA, SEDí NA PRAVICI BOHA,
OTCE VŠEMOHOUCÍHO; — ODTUD DŘIIDE SOUDIT ŽIVÝCH ! MRT
VÝCH. — VĚŘÍM v DUCHA SVATÉHO; — SVATOU CÍRKEV OBEC
Nou, SVATÝCH OBCOVÁNÍ; -—HŘÍCHÚV ODPUŠTĚNÍ; _ TĚLA
VZKŘÍŠENÍ; — A ŽIVOT VĚČNÝ. AMEN.



UČIVO SVÁTOSTNÉ.

PŘÍPRAVA K SVATÉ ZDOVĚDI.

77. Pán můi a Bůh můj.

Dobrotivý Otec nebesŘý mě stvořil a stále o mne
pečuje. Dal mi anděla strážce, aby mě opatroval. Dal mí
rodiče, aby mě vedli do nebe. Dává mi teplo a světlo,
pohrm a život hodinu za hodinou. Iistotně patří se, abých
mu den co den dělzoval. — A co bý ze mne býlo, hdýbý
mne Bůh nechránil ode zlého, nepomáhal mi při práci a
nedopřál mi své milosti! Potřebují ustavičně Pána Boha. '—
Modlívám se každodenně ? — Modlívám se pobožně?

. *
*

Svatý, svatý, svatý! — Prorolz Starého zábona měl
podivné vidění. Býlo mu, iahobý viděl v nebi na trůně
Pána Boha a kolem něho andělý. Tí zpívali: „Svatý,
svatý, svatý je Pán Bůh zástupů; plna jsou nebesa i země
velebnosti a slávý tvél“ — Ano, velíhý, vznešený a svatý
jest Pán Bůh. A svaté je všecho, co jest boží: jméno boží,
dům boží, znamení Sýna božího (bříž), sochý a obrazy
světců božích. — Říkám svatá slova uctivě? — Cfžovám
se uctivě v domě božím ?

* *
*

Svaté dní boží. — Den co den se stará člověb, aby
měl z čeho býti živ. leden týdenní den všalz chce Pán
Bůh, abychom si od všední práce odpočinuli, jemu se
společně hlaněli a sebe co nejvíce posvětíli. Na to usta
novil den sváteční a volá nás toho dne do kostela na
mši svatou. Dobrovolně chodívají věřící do kostela i ve
všední dný, zvláště v pátelz; je to památný den smrti
Páně. Toho dne se nesmí požívati masité pobrmý. —
Cóodím v den sváteční po každé na mši svatou? —- „?a—
Cňovávám páteční půst?
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První přihážaní boží zní: >V iea'nofžo Boóa věřili
budeš! — Druhé přihážani boží zni: >Nevegmeš jména
božíóo nadarmo.: — Třetí příhážani boží zni: >Pomni,
abys den sváteční svěfíb — Třetí přihážaní cirhevní
zni: >Usfanor7eněposty zacňovávati.:

78. Čím jsou mi moji rodiče.

Bůh, neviditelný Pán světa, panuje všemu lidstvu.
Viditelně nechává misto sebe panovat jiné. V národě
panuje ž boží milosti panovnih — u nás president, v rodině
otec a matha. ]sou tedy rodiče pro mne osoby posvátné.
Hodně dítě je uctivě pozdravuje a pěkně prosí. Zdvořile
jim děbuje a srdečně blahopřeje. A mluví o nich uctivě.
Tah své rodiče cti. — Cfím ia' své rodiče?

Těžlzo bych spočítal, co dobrého mi rodiče už pro—
hážali a co mi prokazují dosavad. Starají se, abych měl
hde bydlet, co jistí a v čem chodit. Pečují, abych se naučil,
čeho potřebuji pro život. Nihdo na světě po Pánu Bohu
nemá mne tah rád, jala oni. listě zasluhují rodiče, abychom
jich nermoutilí a nehněvali, nýbrž jim při práci pomáhali, jc
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v nemocí ošetřovali & za ně se modlívalí. — Mám íá
rad iaiícka a matička? — Pomáfžám ocóofně rodičům? —
Mod/mam .se 20 ne'?
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.Nemám práva dělatí, co chci. Právo, mí poroučet,
maíí' rodiče. Oni myslí se mnou dobře, Vědí víc než já
a jsou za mne odpovědní Pánu Bohu. Kdo se rodičům
protíví, Pánu Bohu se protiví. Proto se jím nesmí odmlouvat
ani vzdorovat. ——Poslechnu na první poručení & s jasnou
tváří. Tah poslouchal Syn boží své mathy a svého pě—
stouna. — Posloucňcím rodičů já.?

* *
*

Čtvrté přibážaní boží zní: »Cfi otce svěfžo i matku
svou, abys dloufžo živ byl a dobře fi bylo na Remi!

65. Co mi poroučí čtvrté přibázaní boží? ——Čtvrté
přiždzaní boží mi porouči, abycň své rodiče cti/, miloval
a iicň posloucóal.

DOŽEHNÁNÍorcovo smví DĚTEMDOMY.
MQDLITBA MATČINA z MOŘSKÉHO DNA VYNÍMÁ.
ČIM s: ZASLOUŽIMTOHO POŽEHNÁNÍ A TE mommws
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79. Iah se chová stydlivy.

Když ráno vstane, slušně se obleče. Hlava, hrb, ruce,
ano i nohy mohou zůstati nezahaleny. Z ostatního těla
mají některé části stále by'ti zakryty. Stydlivy'7se tam bez
potřeby neodhryvá ani nedívá — ani na sobě ani na
druhých. Bez potřeby se tam nedotýhá, ani se nedá ne
počestně dotyhat. Byl by to hřích. Hříchem není, co kdo
činí jen z nutně potřeby.

Svatá Anežha pocházela ze vznešeně rodiny římshé.
Dožila se jen třinácti let a shonala smrtí mučednickou.
Nedlouho před tím se stalo, že ji hdosí sváděl he hříchu.
Leč ona se svésti nedala. I pohrozil ii svůdce násilím.
Ale ona řehla: „Mne chrání anděl boží.“ A lzdyž se jí
svůdce chtěl přece dotbnouti nepočestně, udeřil ho anděl,
že padl na zemiaho mrtvy'. — Svaty' Stanislav, mlady
šlechtic polshy, začervenal se po haždě, hdyž něhdy slyšel
nepočestně mluvit. Z tahové společnosti hleděl ihned odejít.

Bůh mě vidí na každém místě, i ve tmě a o samotě.
lala bych“ mohl před ohem božím se chovati nepočestně!
Dětí stydlívě a počestné má Bůh obzvláště rád: tahovym
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patří v přední řadě hrálovství nebeské. Blahoslaveni
čistého srdce, nebot oni Boha viděli budou. — Cóovám
se Vždy sfydlívě a počesíně?

* * *

Šesté příbázaní boží zní: >>Nesesmilníšl<<— Slovo
„nesesmilniš“ znamená: nesmíš se cóovaíi nepočesfně.

mě, PANNOstTÁ, V'OCHRANU
KVET SRDCE MEHO VZlTll

80. Miluj bližního svého!

Dobre srdce ——potřebné pro nebe. — Pocestněho
přepadli na pustině loupežníci. Poranili jej, dív že ho
nezabílí. Tah ho našel Samaritán. Nic nedbal, že je to
jeho nepřítel. Neublížil raněněmu, ny'brž mu pomohl
a pečoval o něho. Milosrdny' Samaritán měl dobré srdce.
— Dobré srdce odpouští, nehněvá se, nenadává, neubližuje
na těle, nesvádi lze hříchu a pomáhá hažděmu, jak může.
— Ano i se zvířetem má soucit. Myslí si: Cítí bolest jaho
ty, nedělej mu trampoty! —' Iahé je moje srdce? Byl jsem
dobrý na druňe'?

* *
*

5 pocfz'voslí nejdál dojdeš. — Malé Aničce umřeli
rodíče. Chudobnou sírotu si vzala do domu sousedha,
zámožná paní. Aniělza chodila do školy a ve volné chvíli
pásala husy. Dávala dobře pozor, aby nedělaly šhody.
Doma si bez vědomí svě paní nevzala nic, co jí nepatřilo.
Našla-li při úklidu peníz, odevzdala jej. Byla poctivá.
Dani si poctivě děvče vzala za vlastní a odházala jí
veškerý majetek. Poctivěmu lidé přeji a Pán Bůh žehná.
— Jsem poctivý id.? * *

*

Pravdomluvn' — dítě boží. — ]iřílz dostal darem
pěhnou seber-hu. el s ní do zahrady a sehal, kde se co
dalo. I na vzácné třešní osehal hůru tab, že třešně musela
uschnout. Otec měl ten strom velice rád. Přišel do za
hrady a vidí, že strom je zhažen. „Nevíš, kdo to udělal?“
táže se rozčilen Iířího. Chlapec se ulehl, ale hned se
vzpamatoval a řekl upřímně: „Tatičhu, lháti nebudu: já
jsem to udělal.“ Otec se zarazil a chvíli nepromluvil

V

slova. Potom vzal synba do nárucí a řehl: „Ze jsi
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upřímně pověděl pravdu, ie mně mileiší, než tisíc vzácných
stromů.“ — Tah rostl liři. Byl vždy pravdomluvny. Stal
se pozděii presidentem v Americe. Byl to slavny' liří
Washington. — Pravdomluvny' nezapírá, nelže. nesvádí
hřivě na druhé: mluví vždy pravdu. —Mluvívám pravdu ja'.?

* * *

Páté přihážaní boží žní: »Nezabiješ!<<— Sedmé pří
házaní boží zní: >>Nepokradešl<<——Osmé přihážani boží
zní: »Nepromluvíš křívěfžo svědectví proti bližnímu svému/<<

81. Vstanu a půjdu h Otci svému.

Na hřtu svatém dostal jsem od Ducha svatého roucho
svatební — milost posvěcuiicí. Byl jsem svaty'. Kdybych
tah byl umřel, mohl ísem by'tí v nebi. Nyní už nejsem tab
svaty; nebot mám hříchy na sobě. Zasluhuii za ně trestů
božích. Kam bych se dostal, hdybych umřel dnes? Iah
rád bych sobě ž hříchů pomohl! Ale sám sobě & ór'ícňů
nepomoňu.

Kristus Pán, dobry' pastýř, měl moc, hříchy odpouštět.
Odpustíl Magdaleně, Petrovi, lotru na kříži. Než vstoupil
na nebesa, odevzdal moc, odpouštěti hříchy, apoštolům.
Od apoštolů přešla ta moc na bisbupy a bněže. Ti od
pouštéji hříchy místo Krista Pána ve svátosti pohání. Svá
tosti pohání se řílzá svatá zpověď. Vyprosím si pomoc
od Ducha svatého a půjdu k svate' zpovědí.

Ve svaté zpovědí odpustí mně hříchy mílosrdny' Bůh.
Budu míti tedy duší čistou jaho je obraz, když se s něho
smyje prach. Bůh mí promine tresty hříchů, abych ne
musel trpětí v očistci a snad i v pekle. Bůh mě posvětí,
tabže budu míti právo se dostati do nebe. Těším se na
svatou xpovědf

* * *

Dobře se naučím: Svatebním roucbem pro nebe je
milost posvěcující, — Největší 210 je pro člověka břícň. ——
Všecňny fžr'ícfžynejsou stejně velike': jsou fžřícňymalé a velké
anebo leňke' a těžké. — Mílostí posvěcující se po.;zbývá těžkým
ňřícňem. — Těškým břícóem xasluóuje člověk trestů božícň
na gemi a v pekle. — Leňkým ňřícfiem xasluóuje člověk
trestů božícň na ;c'emia v očistci. — V den vxkr'íšení Páně
dostali apoštole' moc, odpouštět! fžr'ícňy.— Moc, odpouštělí
fžr'íclžy,přešla od apoštolů na biskupy a kněae. — Hřícňy
se nám odpouštějí ve svátostí poka'ní.
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82. Které hříchy mám na sobě?

Profi prvnímu přikázaní božímu: Modlíval jsem se
denní modlitby? Modlíval jsem se pobožně? — Proti
drub'e'mu: Říkal jsem svatá slova uctivě? — Profi třetímu:
Byl jsem v den sváteční po každé na mši svaté? (Někdo
zanedbal.) Choval jsem se v kostele uctivě? Zachoval
jsem páteční půst?

Proti čtvrtému.- Ctil jsem své rodiče? (Někdo mluvil
o nich neuctívě.) Pomáhal jsem ochotně rodičům? Poslou
chal jsem rodičů? (Někdo i odmlouval, vzdoroval) —
Proti pátému: Byl jsem dobrý na druhé? (Zly' se hněval,
nadával, ublížil na těle, sváděl ke hříchu, trápil zvířata.)

Prcfi šes/ěmu: Choval jsem se stydlívě a počestně?
(Někdo nepočestně pohlížel, nepočestně mluvil, nepo
čestně jednal.) — Profi sedměmu: Byl jsem poctivý?
(Nepoctívy si cizí majetek vzal, poškodil, ponechal.) —
Proti osmému: Mluvil jsem vždy pravdu? (Někdo zapíral,
lhal, křivě sváděl na druhé.) — I?.ží mě snad ještě něco ?

* *
*

Takto sí vzpomínatí na hříchy je xpyíování svědomí.

83. Smíluj se nade mnou, Bože!

Ke Kristu Pánu přišla žena hříšnice. Klečela u nohou
jeho a plakala. Proč asi? — Věděla z kázaní Páně, jak
Pán 5135 je spravedlivý a všechno zlé trestá. [ vstoupily
jí na pamět její hříchy a v srdci se jí ozvalo: Svaty' Bože,
hříšně trestáš činy, trestů tvy'ch se hrozím za své viny.
Hřichůje miz hloubí srdce líto. Polepším se, svatě slibují
to. — A Kristus Pán hleděl na ní míIOstivě a řekl jí:
„Odpouštějí se ti hříchy. Idi v pokojíl“

Na Veliký pátek klečela Marie Magdalena pod kři—
žem. Hleděla, jak umírá Syn boží, a plakala. Proč asi? ——
Věděla z kázaní Páně, jak Pán 5126 je dobrotivý a co
dobrého jí prokázal. V srdci se jí ozvalo: Dobré všechno
dostávám &'tvé ruky. Podstoupil jsi a mne kříže muky.
Nebe otvíráš mi smrtí svou, a já zlobou splácím lásku
tvou. Hříchů je mi z hloubí srdce líto. Polepším se, svatě
slibuji to. — A Kristus Pán hleděl na ní s kříže milostivě.
jakoby mluvil: „Odpouštějí se ti hříchy. Idi v pokojíl“
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Tahě já mám hříchy na sobě. Smiluj se nade mnou,
Bože! Hříchů je miz hloubi srdce líto. Dolepším se, svatě
slibují to. Kterěho hříchu jsem se dopouštěl nejčastěji?
Který hřích by mě při smrtí nejvice tížíl? Těch hříchů
se budu zvláště chránit. Těm, lzdo mi ublížíli, odpouštím.
Cizí majeteh vrátím. Budu bedlivě plniti své povinnosti.

* Ill
*

66. Co je při svátosti pohání nejpotřebnější? — Při
svátosti pokání je nejpotřebnější lítost.

67. Co musí s lítostí by'ti spojeno? — 5 lítostí musí
býti spojeno předsevzetí : opravdu cóci .se polepšífí a nikdy
už neňr'ešifi.

SVATÝ BOŽE, HŘÍŠNÉ TRESTÁŠ ČINY,
TRESTÚ TVÝCH SE HROZÍM ZA st VlNY.
DOBRÉ VŠECHNO DOSTÁVÁM z TVÉ RUKY,
DODSTOUPIL 151 ZA MNE KŘÍŽE MUKY.
NEBE OTEVŘEL'S MI SMRTÍ svou,
A ]Á ZLOBOU SDLÁCÍM LÁSKU Tvou.
HŘÍCHů IE M1 2 HLOUBI SRDCE LÍTO.
DOLEPŠÍMSE, SVATĚ susuu TO.

84. Vyzpovídám se upřímně a úplně.

Kristu Pánu se hříšníci nezpovídalí: on hříchy jejich
dobře znal, je vševědoucí. Apoštolě vševědoucí nebyli.
Proto 12nim přicházeli věřící jednotlivě a vyznávali jím
haždy' souhromě hříchy svě. Tahtěž já půjdu a vyzpovídám
se Řněgí apovědnížoví.

Nihdo mne při tom nebude slyšeti, leč jediny' zpo
vědníh. A ten mě přijme laslzavě jaho dobry pasty'ř
zbloudílou ovečbu. Ze zpovědi nesmí nihomu na světě
povědět ani slova. Svaty' Ian Nepomuchy' dal se raději
umučit, než by něco byl prozradil ze zpovědí brálovny
Zoíie. — Vyzpovídám se upřímně.

Vyznám všechno, co zlěho vím na sebe. Kdo by
nepověděl nějahyi hřích lehlzy, zpovídal by se platně.
Kdo by při zpovědi těžby hřích zapomněl nechtě, zpo
vídal by se tahě platně. Ale musel by ten hřích povědět
při zpovědi budouci. Kdo by však těžlzy' hřích zamlčel
úmyslně, zpovídal by se neplatně: žádny' hřích by mu
nebyl odpuštěn. Ano, měl by za to ještě novy' hřích, řihá
se mu svatohrádež. — Vyzpovída'm se úplně.
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68. _Kdo se zpovídá neúplně? — Neúplné se gpovída',
kdo těžký ňřícň úmyslně sam/čí. — Tahová zpověď je
neplatná. '

85. Kterah se vykonává zpověď.

Svátost pohání jest úbon důležitý. Třeba se naň dobře
připravit. Nejlépe doma o samotě. Pomodlim se nejprve
b Duchu svatému, aby mě osvítil a posilnil. Potom si budu
vzpomínat,'hteré hříchy mám na sobě: (apyfova'ní svědomí).
Hříchy si dobře zapamatuji.

K-lečepřed hřížem, odprosím srdečně Pána Boha a
uminim si, že se polepším: (lítost a předsevzetí). Než odejdu

z gomu, poprosím rodiče, aby mi odpustili a dali po—že nání

Do kostela půjdu s modlitební bnihou. Než na mne
doide budu se potichu modlit. Potom přihlehnu do .žpo—
vědniee a vyznam své hříchy: (gpověaý. Poté vyslechnu
pozorně, co mi poví zpovědník. Dobře si zapamatuji, co mi
uloží za pohání. Při rozhřešení se požehnám.
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Po zpovědí vyplním uložené pohání: (dostíučínění).
Uložené modlitby je nejlépe vyhonatí před svatostánkem.
Ie dobře, přidat si něiahě pohání dobrovolně. —Poděhuji
Pánu Bohu za milostí svaté zpovědi & znovu si umíním,
že zůstanu Bohu věrný.

* *
*

69. Zpověď první začíná se takto: >Ve jménu Otce..
Vygnávám se před Boóem, že jsem se dopustil těcňto
ňřícóům . . . Zpověď druhá a další začíná se tahto: »Na—
posledy jsem byl a svaté gpovědí . . . Vya-návám se před
Boňem, že jsem se dopustí! těcóto óřícóúx . . .

70'. Zpovědní vyznání se hončí tahto: »To jsou mé
ňr'ícóy. Srdečně jícb' [ítuií a pevně sí amíňuit; že se opravdu
poleps'ím.a

71. Kolíh částek náleží h svátostí pohání? —[(svátosíí
pokání náleží pět částek, totiž: gpytova'ní svědomí, lítost,
předsevzetí; gpověd' a dostíučíne'ní.

DuCHu SVATÝ! osvÉř A DOSlLNIMĚ,
BYCH své HŘÍCHY NÁLEŽITĚ DOZNAL,
SRDEČNÉ IICH LITOVAL,
UDŘÍMNĚ z NICH se VYZDOVÍDAL
A SE OPRAVDU DOLEPŠIL. AMEN.

PŘÍPRAVA K SVATÉMU DŘIIÍMÁNÍ.

86. Kterak se koná svátost oltářní.

Při poslední večeří měl Pán Iežíš na stole chléb a
v kalichu víno. Nad chlebem řehl: „Toto iest tělo mě.“
Tím slovem proměnil chléb ve své tělo. To tělo Páně
vypadalo jako chléb. — Nad vínem řebl Pán Iežíš: „Toto
jest brev má.“ Tím slovem proměnil Víno ve svou hrev.
Ta hrev Páně vypadala jako víno. — Konečně pravil
Pán Iežíš apoštolům: „To číňte na mou památku.“ Tím
slovem dal apoštolům moc, proměňovatí chléb a víno.
Od apoštolů přešla ta moc na biskupy & hněze.

Kněz vykonává tu svatou moc při mši svaté. Má
12 tomu na oltáři chléb a V balíchu víno. Víno ]3
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z hroznů a chléb z moulzý pšeničné; ten chléb se jmenuje
hostie, to jest: chléb obětní. — Uprostřed mše svaté říhá
hněz nad chlebem slovo Pána ležíše: „Toto jest tělo mé.“
Tím slovem proměňuje chléb ve svaté tělo Páně. — Nad
vínem říbá hněz slovo Pána Iežíše: „Toto jest hrev má.“
Tím slovem proměňuje víno ve svatou brev Páně.

Tělo Páně na oltáři Výpadá jabo chléb ; má totiž po
dobu a barvu, chuť a vůni chleba. Ie tam tedý tělo Páně
pod způsobou cňleba. — Krev Páně na oltáři vypadá jabo
víno; má totiž podobu a barvu, chuť a vůni vína. Ie tam
tedý Řrev Páně pod způsobou vína. — Tělo a hrev Páně
pod způsobami chleba a vína je svátost oltářní.

* *
*

72. Co je svátost oltářní? — Svátost oltářní je tělo
a krevježíše Krista pod způsobami cóleba a Vína.— Říháme
svátost »olfár'níc, protože se na oltáři honá.

OTEVŘELA SE už NEBES BRÁNA,
SLovo ZÁZRAČNÉ KNĚZ VYSLOVIL,
vína|, DUŠE, vina; KRISTA PÁNA,
]ENŽ se v způsos CHLEBA,VÍNASKRYL.

87. Ve svátosti oltářní je přítomen
živý Iezis Kristus.

V hrobě na Kalvarii odpočíval Kristus Pán mrtev.
Třetího dne oživl a vstal z mrtvých. Od svého vzhřišení
má Kristus Pán tělo živé, ale jinačí než měl před tím: ne
může už trpět ani umřít, může býti současně na mnoha
místech a je pro nás neviditelný. Má tedý tělo oslavené.
S tahovým tělem je Kristus Pán přítomen živý pod způ
sobou chleba a živý pod způsobou vína, ano i v nejmenší
části baždé způsobý.

Kdo tedý přijímá svatou hostií, přijímá nejenom tělo,
nýbrž i hrev Páně. Kdo přijímá částbu svaté hostie, při
jímá celého Ježíše Krista. Kdo přijímá svátost oltářní, má
v sobě Krista Iežíše, dokud se svaté způsobý nerozplýnou
a nestráví.

[ po mši svaté zůstává Iežíš Kristus na oltáři ve sva
tostánku. Ie tam přítomen pod způsobou chleba neboli ve
svaté hostii. Na to jsou ve svatostánbu dvě posvěcené ná

7.
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doby: monstrance a ciborium. Před svatostánkem hoří
věčné světlo; připomíná věřícím: Kristus Pán je tu — klaňte
se jemu! Zvláště se máme klanětí Kristu svátostnému při
pozdvihování a přiiímání, při průvodě Božího těla, před
Božím hrobem, a když kněz jde s Pánem Bohem k ne
mocnému.

* *
*

73. Kdo je přítomen ve svátosti oltářní? — Vesvá—
tosti oltářní je přítomen živý Ježíš Kristus.

KLANÍM se Ti VROUCNĚ,
SKRYTÝ 50213 NÁŠ,
lENŽ TU VE SVÁTOSTI
SEBE UKRÝVÁŠ.

88. Pán mě volá k svému stolu.

Prvni křesťany pronásledovali krvavě pohané. Věřící
se však nehrozili ani muk, ani mučednické smrti, a zůstali
věrni svaté víře. Cim to, že byli tak silni? — Ze svatě žili
a umírali? — Ze se dostali do nebe ? — lest o nich zapsáno,
že chodívali téměř denně k svatému příjímání. Od stolu
Páně odcházeli silni jako lvové, a mocnosti pekelné třásly
se před nimi. Svatým přijímáním je Kristus ježíš posvěcoval,
posiloval a živí! Ř „životu věčnému.

* *
*

Duševní posily potřebuje každý člověk. Buď je ne
dbaly v modlitbě, nebo nerad chodí na služby boží, nebo
se mu nechce poslouchat a plnit uložené povinností, nebo
je nedobry' k bližnímu, nebo vůbec slaby v pokušení.
V čem já jsem duševně slaby'? Kristus Pán mě chce sva
ty'm přijímáním posilnit. Přijď ke mně, Pane Ježíši; a po
silní mě!

Svatebním rouchem pro nebe je svatost neboli milost
posvěcuiící. Po svaté zpovědí je člověk svatý. Mohl by však
by'ti světější, aby se Bohu více líbil a měl právo na větší
blaženost v nebi. Iá po svaté zpovědi budu také svaty.
Ale rád bych byl světěiši. Kristus Pán mě chce svaty'm pří
jímáním posvětit. Přijď ke mně, Pane Ježíši, a pamět mě!

Kristus Pán řekl o svátostí oltářní: „lá jsem chléb
živý, který s nebe sestoupil. Bude-lí kdo íísti z chleba
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toho, živ bude na věky“ (v nebi). Rád bych se dostal
jistotně do nebe. Kristus Pán mě chce svatým přijímáním
živiti h životu věčnému. Přijď ke mně, Pane JEŽÍŠÍ,a živ mě
k životu věčnému!

* *
*

74. Nač mě volá Pán Iežíš he svatému přijímání?
Pán Ježíš mě vola' Ř svatému příjímání, aby mě posvětil,
“posilníl a živil k životu věčnému.

75. lab zní páté přibázani cirhevni ? —Pálěpříkáganí
církevní gní : »Álespoň v čas velikonoční svátost oltářní
příjmouíi.<<—Snažně si přeje círhev svatá, abychom přijímali
častěji do roka. Denně může přijímati, kdo je v posvěcující
milosti a má pravý úmysl.

„NECHTE MALIČKÉ DŘIIÍTI KE MNĚ
A NEBRAŘTE IIM! NEBO'Í' TAKOVÝM
PATŘÍ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.“

89. Iahý mám přistoupit ke stolu Páně.
Úplně lačný. — Kdo se chystá h svatému přijímání,

nesmí nic jíst ani pít ode dvanácté hodiny7 půlnoční. ]en
hdo je nebezpečně nemocen, smí přijímat i nelačný.L ť
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Počesíne' oděný. — Každý oděv není počestný, i když
je snad nový. Samo se rozumí, že máme přijiti ke stolu
Páně s oděvem čistým a tělem umýtým. Třeba chudobně,
jen když čistotné! Vic ovšem než na šaty, hledí Kristus
Pán na svatební roucho duše. '

Vposvěcu/ícímilosti. — Srdce má se státi po svatém při
jímání na chvíli svatostánkem Páně. Proto musí býti aspoň
bez hříchu těžhe'ho. S těžkým hříchem nesmí se jíti ke
stolu Daně. To by bylo přijímání nehodné. Nehodně při
přijimati je svatohrádež.

Se srdcem pobožným. — Před svatým přijímáním se
mám dobře modliti. Kdýž hněz ukazuje lidu svatou hostii,
mám řihati: „Dane, nejsem hoden, abýs vešel pod střechu
mou, ale tolibo rei slovem, a uzdravena bude duše má.“Po
svate'm přijímání se vrátím na své místo. Přivítám Pána
]ežiše. Znova mu slíbím. že mu zůstanu věrný. Přednesu
jemu své prosbý. — Přihodné modlitbý h svatému přijí
mání jsou také v modlitební hnize.

* *
*

76. ]abý mám přistOupit be stolu Páně? — !(e stolu
Páně mám přistoupí! úplně lačný a počesfně oděný, v po
svěcující milosti a .se srdcem pobožným.

o IEZU, HOSTE NEBESKÝ,
MÉ ZBOŽÍ, STATKU Můj,
TY SLADKÝ CHLEBE ANDĚLSKÝ,
ZVOL v SRDCI MÉM BYT svůj.
HLB, LAČNÍM, TY MNE NAKRM ZAS.
HLE, ŽÍZNÍM, TY mou žízeň ZHAS
A VŽDY MÉ OPATRUII

W



UČIVO VĚTNÉ.

Otázky bez označení se hodí pro žáky 1. ročníku. V druhém
ročníku se k tomu přibírají otázky označené ". V třetím ročníku se do
savadní látka zopakuje a prohloubí; novym učivem větnym jsou otázky,
označené 0. K tomu příprava k sv. zpovědi a sv. přijímání.

PRVNÍ UČENÍ;

1. Kde je Pán Bůh ? — Pán Bůfžje na nebi a na zemi
a všudy.

2. Co vidí Pán Bůh ? Pán Bůh"vidí všecko. — Co slyší
Pán Bůh? Pán Bůó slyší všecko.— Co ví Pán Bůh? Pán
Bůň ví všecko. — Pánu Bohu říkáme »vševěa'oucíc.

3. V kolika osobách je Pán Bůh ? — Pán 5136 je ve
třech“ osobácó.

4. lak se jmenují třibožské osoby ? — Třibožské osoby
se jmenují : Otec, Syn a Ducň svatý.

5. »Ve jménu Otce í Syna í Ducóa svaté/50. Amenc
(Znamení kříže.)

6. Kdo nás stvořil? Nás stvořil Bůó Otec. — Kdo nás
vykoupil? Nás vykoupil Báb Syn. — Kdo nás posvětil?
Nás posvětil Bůfž Ducó svatý.

7. lak říkáme Bohu ve třech osobách? — Babu ve
třecň osobácň říkáme »Boží Trojice: nebo »trojjea'íny Báňď.

'8. K čemu jsem na světě? — Jsem na světě, abyclž
Pánu Boňu slouží! a za to se dostal do nebe.

' 9. Mne také volá Pán Bůh do své služby: chce, abych
pracoval a se modlíval. Kdy se máme modlíti? —Máme
se mod/Iti každodenně, ;vláště ráno a večer.— Hodny' věřící
se modlí také před jídlem a po jídle, a když se k mod
lení zvoní.

O 10. Co přikázal Pán Bůh 0 dní svátečním? — Odní
svátečním přikázal Pán Báb : »Pomní, abys den sváteční
svěřil/<
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*11.Cím světíme v kostele sváteční den ? — Sváteční den
svěfíme v kostele tím, „žepobožně slyšíme celou mši svatou.

O 12. Ialz se mám chovati v kostele? — Vkoslele se mám
cóovaíí uctivě a pobožně.

O 13. Které jsou hlavní částí mše svaté? — Hlavní částí
mše svaté jsou: evandělíum, obětování, proměňování a při—
jímání.

*14. lab se mám chovatí ke každému? —Ke každému
se mám cóovalí způsobně a advoťíle.

BůH OTEC, STVOŘITEL NEBE 1 ZEMĚ.

*15. Odehdy jest Pán Bůh? — Pa'n Bůó jest odevždy.

16. Kdo učinil nebe i zemí? —Nebe íxemí učinil Pa'n
Bůfž. — Bůh učinil nebeí zemí z ničeho. Místo „ucmll

vv “ V! ' v.z nlceho nhame »sívortl<<.

17. Co může Pán Bůh? — Pa'n 5136 může všecýo,
co cóce. —Pánu Bohu říbáme >>všemoóoucí<<.

18. S ostatním světem stvořil Pán Bůh anděly. Iací
byli všichni andělé? — Všícóní andělé byli svalí a blažení.

*19. K čemu stvořil Pán Bůh anděly ? — Pa'n Bůň stvořil
anděly, aby jemu sloužili a nám do nebe pomáhali.

20. Co si řekli mnozí andělé? — Mnozí andělé si
řekli: »Nebudeme Bofžusloužili. Cáceme býfísamí jako Bzí/ic
— Tah mnozí andělé zpyšnělí.

21. Kam odsoudil Bůh pyšné anděly? —Pyšné anděly
odsoudil 51315do pekla.

22. Jak řílzáme andělům v pekle ? — Ándělúm v pekle
říkáme ».;lí ducb'ovéc. Nejvyšší „? nícó se jmenuje >d'ábelc.

O 23. K čemu svádějí nás duchové zlí? — Ducóové zlí
sva'dějí nás ke óřícóu.

24. Svaté anděly vzal si Pán Bůh h sobě do nebe.
Nám; pomáhají do nebe zvláště svalí andělé strážní.
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PRVNÍ LIDÉ \? 1215.11.

25. Kterab stvořil Pán Bůh prvního člověka? — PrV
níóo čl0VěŘa stVor'íl Pán Bůfž taŘto: učinil tělo „ze země
a Vdecňl do těla nesmrtelnou duší.

26. „Isem člověk“. z čeho se skládá člověb?— ČIOVěŘ
se skládá z těla a z duše. — Duše lidská ie nesmrtelná.

27. Co přikázal Bůh prvnímu člověku? ——5135 při—
káaal prVnímu člověku: >>c5'eVšecó stromů raisŘýcó jen, ale
se stromu prostřed ráje at' nejíš ! Kdybys jedl s něóo, gemr'ešA=

28. Z čeho Bůh učinil první ženu? — Bůň učinil
prVní „ženu .;eÁdamOVa žebra.

29.1ací byli první lidé v ráji? — PrVní lidé byli
V ráji sVatí, blažení a tělesně nesmrtelní

*30. Od koho máme všecbo dobré? — Vsechno
dobré máme od Pána Boba. — Pánu Bohu říkáme »do—
brotíVý<<.

31. Čím se první lidé dopustili hříchu? — PrVní lidé
se dopustili fžrícóu tím, že neposlecólí Pa'na Boba.

32. Kdo svedl první lidi he hříchu? — PrVní lídísVedl
ke ňr'ícňu ďábel V podobě bada, — To byl prVotný fžr'ícó.

33. Co ztratili první lidé hříchem prvotnv'm? —Hr'í—
cfžem prVotným atratílí prVní lídě sVatost,raiskou blaženost
a tělesnou nesmrtelnost.

() 34. Co je pro člověka největší zlo? — Ne/Větší zlo
je pro ČÍOVěŘa ňřícň.

35. Všichni pocházíme od prvního člověka Adama.
Co dědí každý člověk po Adamovi? — Každý ČÍOVČŘ
dědí po Adamom b'rícó, utrpení a smrt. — Hřích zděděný
po Adamovi se jmenuje fžr'ícň >>dědíčný<<.

36. Co bylo nejhorší při prvotném hříchu? — Pr'í
prVotne'm břícóu bylo neiňorší, že žádný čIOVěknemotžl se
dostati do nebe.

37. Koho slíbil Pán Bůh po hříchu prvotném ? — Po
lžřícóu prVotne'm slíbil Pán Báb Vykupítele. — Tah se Bůh
nad lidmi smiloval. Pánu Bohu říkáme »mílosrdnýc.
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38. Kam se dostaly7 duše prvních lidí po smrti.? —
Duše prVnícfž lidí se dostaly po smrti do předpekli.

LIDÉ ČEKALI NA SLÍBBNÉHO VYKUDITELE.

*39. Čím se prohřešíl Kain proti Abeloví ?— Kain se
proóřešil proti ÁbeIOVitím, že mu gáVide'l,óne'Val se na nebo
a zabil ['e/'.

O 40. jsou všechny hříchy stejně veliké? — Vsecňny
ór'ícňy nejsou stejně V€ÍÍŘě: jsou ór'ícfžymalé a VelŘeíanebo
leóŘe' a těžké

O 41. Ceho zasluhuje člověk lehkým hříchem? —Le5—
kým ňr'ícb'em aasluóuie ČÍOVĚŘtrestů božícó na zemi a
V očistci.

O 49. Čeho zasluhuje člověk těžkým hříchem ? — Těš—
Řým ňr'ícfžemzaslutžaie ČÍOVČŘtrestů bošicň na gemi a Vpekle.

*43. Proč uvedl Bůh na zem potopu? — Bůň UVedl
na zem potopu, protože lidé mu přestali sloužit a byli bex
božní.

*44. Co Pán Bůh odměňuje? Pán Báň odměňuje Všecko
dobre. — Co Pán Bůh trestá? Pán Bůň trestá VŠGCŘOale.
— Pánu Bohu říkáme »spraVedliVýc.

*45. Kde odměňuje Pán Bůh? Pán Bůň odměňuje na
Remi a Vnebi. ——Kde trestá Pán Bůh? Pán Bůó trestá na
zemi, V očistci a V peŘle.

*46. Co slíbil Bůh Abrahamovi o Vykupitelí? — Bůň
slíbil AbraóamOVi o Vykupiteli: »Budeš praotcem Veliké/50
národa a V.;c'ejdegtebe požeňnání Vs'emnárodům.<<— Od
Abrahama pocházel národ igraelský neboli ŽÍdOVSŘý.

*47. O Vykupítelí předpovídali národu židovskému
proroci. Doba před Vykupítelem se jmenuje Starý gákon.

O 48. Iak se říkalo slíbenému Vykupítelí ve Starém zá
koně? — Slíbenemu VyŘupite/i se r'íŘalo VeStarém gákone'
Mesiáš neboli Kristus. —Ime'no „Krístus“ znamená: posVě—
cený král.
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VYKOUDITVNÁS DŘIŠišLVIEDNOROZENÝ SYN
BOZÍ. SKRYTY ZIVOT DÁNĚ.

49. Co zvěstoval anděl Gabriel Panně Marii? —
AndělGabrielžvestoval Panně Maru »Neboise,Maria, nebot
isi naležla milost u Botta. E/óle — budeš míti syna a dáš
mu iměno ježiš. Bude to Syn Neivyššíóo. <<

50. Kam spěchala Panna Maria po zvěstování anděl
sbém? — Po zvěstování andělskěm spěcfžala Panna Maria
na fiory navštívit Alžbětu.

51. Kterýmí slovy přivítala Alžběta Pannu Marii?
Alžběta přivítala Pannu Marii slovy: »Požeňnaná ty mezi
ženami a požeónany plod života tvěňo.A jak to, že ke mně
přicňáží matŘa Pána měb'o[.

5.2 Kde se narodil Iežiš Kristus? — Ježís' Kristus se
narodil v Betlemě ve cňle'vě.

53. Co zvěstoval anděl pastýřům betlemsbým? —_
Anděl zvěstovat pastýřům betlemsŘym: »Neboite se, nebot'
eióle — zvěstuji vám radost velikou. Narodil se vám dnes
Spasitel Kristus Pán v městě Davidově.:

" 54. Co znamená jméno »Iežíš<?_Jměno »Ježisc žna
mená Vykupitel anebo Spasitel.

55. Kdo jest Iežíš Kristus? — Ježíš Kristus iest leano
raženy Syn Botža Otce, — * jest Bůó a spolu člověŘ.

56. Nač přijeli mudrci h novorozenému Vybupiteli?
Mudrci při/eli Ř novorozenému Vykupiteli, aby se mu Řla—
něli a obětovali mu dary: zlato, Řadidlo a myrůu.

*57. Co řebl Simeon o Pánu ]ežíši? — Simeon řekl
o Pánu Ježíši : »Viděly mě oči Spasitele, světlo k osvícení
národůc

58. Proč odešla svatá Rodina do Egypta? — Svatá
Rodina odešla do Egypta, protože král Herodes cfžtělPána
ježís'e zabít. — Po smrti krále Heroda se usadila svatá
Rodina v Nazaretě.

59. Kam putoval Pán Iežíš ve dvanácti letech? —

Pán Ježíš ve dvanácti letecň putoval do Jerusalema na slav—nost velikonoční.
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60. Kde nalezla María Pána Iežíše? — Maria naležla
Pána Ježíše v córáme' meži učíte/í.

61. Kdo byl pěstounem Pána ]ežíše? — Pěstounem
Pána Ježíše bý! svatý Josezí

62. Do holíha let zůstal Pán ]ežíš v Nazaretě? —
Pa'n Ježíš místa! v Nažaretě do třiceti let.

VEŘEJNÝ ŽIVOT DÁNĚ.

63. Nač odešel Pán Iežíš z Nazareta h řece Jordánu?
— Pán Ježíš odešel ž Nazareta Ř řeceJordánu, aby se dal
pokřtít od svate'óo Jana.

64. V iabé podobě sestoupil Duch svatý na Pána
Iežíše? — Ducti svatý sestoupil na Pa'na Ježíše v podobě
óolubíčký.

65. Co promluvil Bůh Otec při pobřtění Páně? —
Bůó Otec promluvil při pokřtění Pa'ne': »Tento je Syn můj
milý, v něm se mi žalíbilo.<

66. Kolitz let učil Pán Iežíš veřejně? — Pán Ježíšr učil
veřejně tří léta.

67. Kolíb apoštolů si vyvolil Pán Ježíš? — PánJežíš
sí vývolíl dvanáct apoštolů.

*68. Čím potvrzoval Pán Iežíš své učení? ——Pán Ježíš
potvržoval své učení tím, že konal ža'žraŘý.

69. Kde vykonal Pán Iežíš první zázrak? — První
žážraŘ vykonal Pán Ježíš v Kane“ GalileisŘe'na svatbě.

70. Co řebl Pán ]ežíš o dětech? — Pán Ježíš řekl
o dětecň: >>Nec15temaličŘe' při/'ítí ke mně a nebraňte jim,
nebot takovým patří Řra'lovství nebeské,“

O 71. Co vyprávěl Pán Iežíš o milosrdném Samaritánu?

*79. Kdo je můj bližní? — Můj bližní je každý člověk
— přítel i nepřítel.

73. Které modlitbě naučil nás Pán ležíš? — Pa'n Ježíš
naučil na's modlitbě »Otče náŠ<<.

O 74. Co vyprávěl Pán Iežíš o rouchu svatebním? —
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*75. Co je svatebním rouchem pro nebe ? — Svalebnim
roucňem pro nebe je milost posvěcuiici.

O 76. Čím se poshvrňuje milost posvěcuíici? — Milost
posvěcujici .se poskvrňuie leňkým fžfícóem.

O 77. Čím se pozbývá milostí posvěcuíicí? — Milos/ipo—
svěcuiici se pozbývá těžkým ór'icóem.

O 78. Co vyprávěl Pán Iežíš o marnotratném synu?—

O 79. Komu Pán Bůh odpouští hříchy? — Pán Bůó
odpouští ór'icfžy každému, kdo činí pokání. — Pánu Bohu
říháme »milosrdný<<.

UMUČENÍ PÁNĚ.

80. Kdy slavil Dán Iežíš poslední večeři? — Pa'n Ježiš
slavil posledni večeři ve čtvrtek před svým umučenim.

*81. Co přijímali apoštolé při poslední večeři? —
Připosledni večeřipřijímali apoštole' tělo a krev Pána Ježíše.

82. Kam odešel Pán ]ežíš po večeři posledni? —
Po večeřiposledni odešel Pán Ježiš na ňom Olivovou .se
modlit a trpěl.

*83. Co se modlil Pán Iežíš na hoře Olivové? —
Pán Ježišse modlil na ňoře Olivové : >>Otče mii/', ['e—limožno,
vegmi tento kalicó (utrpení) ode mne. Ale ať .se stane, co
ly cfžceš, nikoli co cfžci ió.<<

84. Co trpěl Pán Iežíš na hoře Olivové? — Pa'nJežiš
lrpěl na lioře \Olivove' foto : polil se krví ve smrtelně úzkosti,
byl zrazen od Jidáše a dal se aaimouii.

85. Co trpěl Pán ležiš v domě nejvyššího hněze? —
Vdomě neivyššíóo kne'xe trpěl Pán Ježíš lolo: byl vyslýcóa'n,
od Petra gapr'en, od sluňů frýxne'n a od velerady odsougen
na smrt.

86. Co trpěl Pán Iežíš u Pontslrzého Piláta? — U Poni
ske'fžoPilcíla lrpe'l Pán ježiš foto : byl křivě obžalován,
bičovdn, frnim korunován a na smrt kříže vydán.

87. Co trpěl Pán Iežíš na Kalvarii? ——Na [(a/varii
lrpe'l Pa'n ježiš folo: byl ukřižován, posmivdn a gemr'elna
kříži. — Trpěl & zemřel, protože sám chtěl.
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O 88. K čemu zemřel Pán Iežíš na kříži? ——Pán Ježíš
xemřel-na kříži; aby nikdo z lidí nemusel do pekla a každý
moňl do nebe. — Svou smrtí na kříži nás Pán Iežíš vy—
koupil a spasil.

89. Kdo pochoval těloPána Iežíše? — TěloPána ježíše
pocůoval Josef &'Arimatie a Nikodem.

OSLAVENÍ DÁNĚ. DUCH SVATÝ.

*90. Kam sestoupila duše Páně po smrti jeho? ——
Duše Páně sestoupila po smrti iefžo do pekel neboli do před—
peklí.

*91. Který ie největší zázrab Iežíše Krista? — Nei—
většízázrak Ježíše Krista jest, že vlastní mocí vstal &mrtvýcň.

*92. Kterou moc dostalí' apoštolé v den vzkříšení
Páně? — V den vgkříšení Páně dostali apoštolě moc, od
pouštěti óřícňy.

*93. Na koho přešla od apoštolů moc, odpouštětí
hříchy? -— Moc, odpouštěti fžřícfžy,přešla od apoštolů na
biskupy a kněge. — Hříchy se nám odpouštěíí ve svátostí
pohání

O 94. Kterými slovy rozeslal vzbříšený Kristus Pán
apoštoly do světa? — kaříšený Kristus Pán roxeslal
apoštoly do světa slovy: »Jděte a učte všecóny národy.
A křtěte je ve jménu Otce i Syna [ Ducóa svate'fžo.Á učte
je zacfžovávati všecko, co jsem přikágal vám. Kdo uvěří
a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude za—
vržen. A eiňle — já jsem s vámi po všecfžny dny až do
skonání světa.“

*95. Kterému apoštolu dal Pán Iežíš nejvyšší moc nad
věřícími? — Nejvyšší moc nad věřícími dal Pán Ježíš
apoštolu Petrovi.

96. Ve který den vstoupil Iežíš Kristus na nebesa? ——
Ježíš Kristus vstoupil na nebesa ve čtvrtek, čtyřicátý den po
svém vxkříšení.

97. Kdo je Duch svatý? ——Duc/5 svatý je třetí božská
osoba.
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98. Ve který den seslal IežíšKrístus Ducha svatého?
—Ježíš Kristus seslal Ducňa svatéňo v neděli; desátý den po
svém na nebe vstoupení.

O 99. K čemu sestoupil Duch svatý na učedníbý Páně?
— Ducó svatý sestoupil na učedníky Páně, aby je osvítil,
posilnil a posvětil. — Nás Duch svatý osvěcuje, posiluje
& posvěcuje zvláště svátostmi.

BOHU DÍKY: ISEM KATOLICKÝ KŘESTAN

* 100. lab se jmenuje sedmero svátostí?—5edmero svá—
tostí se jmenuje: křest, biřmování, svátost oltářní, pokání,
poslední pomazání, svěcení kněžstva a sňatek manželský.

* 101. lab je svatý hřest pro nebe potřebný? — Svatý
křestje pro nebe potřebný tak, že se nikdo bež něn'onemůže
dostati do nebe.

'"109. Čím se stává pokřtěný? — Pokřtěný se stává
svatým dítkem božím, dědicem nebeské blaženosti a členem
svaté cirkve obecné.

*103. Kdo náleží tz svaté- círhví obecné? — !( svaté
církvi obecné náleží všicóni pravověrní křesťané.

O 104. Kdo je nejvyšším správcem círhve hatolícbé?
— Nejvyšším správcem cirkve katolické je římský papež.
Katolický hřestan se poznává po tom, že věří v učení
církve, přijímá její svátostí, & poslouchá jejích příházaní.

O 105..Iah zní patero přiházaní círhevních? — Patero
přikážaní církevnícó žní : Prvni : zasvěcené svátky světiti. —
Druňé: v neděle a zasvěcené svátky celou mši svatou po—
bvožněslyšeli. — Třetí: ustanovené posty žacfžovávati. —
Ctvrté: alespoň jednou za rok se žpovídati. — Páté: alespoň
v čas velikonoční svátost oltářní přijmouti.

POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA.

106. Co je smrt? — Smrt jest odloučení duše od těla.

107. Kam odchází duše hned po smrti? — Hned po
smrti odcfiáží duše před boží soud.
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108. Kam se dostane duše od soudu božího? -—Od
soudu božífžose dostane duše buď do očistcenebo do nebe
anebo do pekla.

O 109. Kdo se dostane do očistce? — Do očistce se do—
stane, kdo ;emr'e 17boží _milosti a ma' ještě trpěti ga ňr'ícb'y.

110. Co trápí duše v očistci? — Duše Vočistci tra'pi
veliké teskno po Pánu Babu a jine' tresty časně.

O 111. Kdo se dostane do nebe? — Do nebe se dostane,
kdo zemře 17boží milosti a nemá co trpěti ga ňřícfžy.

0112. Co blaží svaté v nebi? — Svaté V nebi blaži
potření na Boba a pokoj Věčný.

O 113.Co napsal svatý Pavel 0 nebi? — Svatý Pavel na—
psal o nebi: >>Oko nikdy nevidělo, ani ucóo neslyšela, ani
na srdce lidske'nikdy nevstoupilo, co Bůó připravil těm, kteří
fžo milují.<<

O 114. Kdo se dostane do pehla? -— Do pekla se do—
stane, kdo xemr'e ve břícóu těžkém.

115. Co trápí zavržené v peble? ——íavržene'vpekle
tra'pi odloučení od Boba a oňeň věčný.

116. Kdy vzhřisi Kristus Dán všechny mrtvé? —
Všecfžny mrtve' ngr'ísí Kristus Pán 17soudný den. — Potom
přijde viditelně s nebe na zem a bude nás soudit. To bude
poslední soud.


