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„DOIDTE, DĚTÍ, A SLYŠTE MNE,
BUDU VÁSVUCITI BÁZNI BOZÍ.“

(Zalm 33, IQ.)
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PRVNÍ UČENÍ.

1. Věřím v Boha.

Bylo na podzim časně ráno. Z domu vyíel hospodář
na pole. Tam oral, Vláčil a sel. Zrnko vedle zrnka leží na
zemi. Co z nich bude? Za nedlouho zrnko vzklíčí, na jaře
vyroste z něho klas a v klase uzraie třicet zrnek. Kdosi
tomu zasete'mu zrnka dává růsti. Kdo je to ?

Odpoledne bylo teplo. Slunko pěkně svítilo. Ale po
chvíli zatáhla se obloha černy'mi mraky, z mraků šlehaly
blesky a spustil se dešf. Pršelo, jen se lilo. K večeru pře
stalo pršet a slunce zase vysvitlo. [(do Řáže slunci, Řdy má
svítit? [(do posílá blesk? [(do dává dešt?

Ie pozdě v noci. Na obloze svítí hvězdy. V osadě
všechno. spí. Uprostřed osady stojí kostel. V kostelních
oknech viděti světlo. Iístotně kdosi to světlo rozsvítil. A kos
tel kdosi před lety zbudoval. Samo se neudělá nic. Kdo
tedy rozsvítil ňvěgdy na obloze? A kdo udělal nebe a
zemi? — jen pošetilý řiká: »Není Boba.“

* *
*

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

2. Pán Bůó vidi Všecko, slyší Všecko a Ví Všecko. —
Pánu Bohu říkáme »Vševedoucia.

„OTČIĚVNÁŠ „snž 151 NA NEBESÍCH,
DOSVET SE IMENO TVÉl“

2. Pán Bůh je trojiediny.

Daleko od nás je země. po té chodíval Pán Iežíš.
Říká se jí Svatá země. Ve Svaté zemi teče řeka Iordán.
K řece Iordánu přišel jednou Pán Iežíš, klekl si tam na
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břehu a modlil se. A ejhle — ukázala se mu nad hlavou
podoba holubičky a 2 nebe zazněl hlas: „Tento je Syn
můj míly'.“

To z nebe promluvil Bůh“ Otec. Ll vody na břehu se
modlil Bůb' Syn. V podobě holubičky se ukázal tehdy Bůň
Dacó svatý. — V osobách" třecb' jeden Búó: Otec, Syn a
svatý Ducfž.

* *
*

3. V kolika osobách je Pán Bůh? — Pán Bůfžje ve
třecó osobácfž.

4. ]ak se jmenují tří božské osoby? — Tří božsŘe'
osoby se jmenují; Otec, Syn a Ducň svatý.

\ 5. »Ve jménu Otce í Syna :“Ducb'a svatéňo. Amen.“
(Znamení kříže.)

6. Búfž Otec nás stvořil. Bůó Syn nás vykoupil. Bůfž
Ducň svatý nás posvětil.

7. lak říkáme Bohu ve třech osobách? — Bonu ve
třecó osobácb' říkáme »Boží Troiícea nebo »troiiedíný Bůb'c.

SLÁVA OTCI 1 SYNU _1DUCHLI SVATÉMU,
IAKOŽ BYLA).NA DOCÁTKU, _ ..
1 NYNÍ A VZDYCKY 1 NA VĚKY 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,
místře?“ — 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'tí živ.“ — „A k čemu žíješ?“
otázal se světec naposledy. Na to zedník už odpovědětí
neuměl. To se dozvěděl od svatého Františka. '

* *
*

8. K čemu jsem na světě? — Jsem na světě abycó
Pánu Bonu sloužil a za to se dostal do nebe.

KDO siLouží DÁNLIBOHU,
DOBREHO MÁ HOSPODÁŘE.



4. Modli se a pracuj!

Matka ráno vzbudila děti. Dětí vstalxz,umylv se a
oblehly. Potom si všichni blehli a modlili se: otec, matha
i děti. Ruce měli složeny a hleděli na hříž. Dehovall Pánu
Bohu, že je za nocí chránil — prosili, aby jim přes den
pomáhal — a slíbili, že budou mu sloužit.
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Po snídani se rozešli: otec a matka nastoupili každý
b svému dílu, děti šly do šbolv se učit; po škole dělaly

Živěúkoly. Všichni pracovali. Večer budou zase všichnioma.

Podobně pracoval a modlíval se Kristus Pán od
svého dětství do smrti. Učedníci jeho mu pomáhali v díle
a modlívali .se každý den. I' svatí pracovali a modlívali
se rádi a dobře. .Tah sloužili Pánu Bohu a zato se do
stali do nebe.

Mne faŘé Pán Bůó volá do své služby,- cňce, abycó

pracoxzal a .se modlíval. Jen (má se mofžu dostati Ř němudo ne e
. *

*
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9. Kdý se máme modlíti? — Máme se modlítí Řaždo—
denně; gvláště ráno a večer. — Hodný věřící se modlí také
před jídlem i po jídle a když se k modlení žvoní.

s BOHEÍM POČNI KAŽDÉ DÍLO,
DODAŘI SE TI AŽ MILO.

5. Neděle — den Páně.

Ve všední dny chodí dětí do školy a učí se. Také
dospělí pracují každý 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 hodný věřící
v neděli slouží Pánu Bohu a posvěcuje se. Taková neděle
jest opravdu den sváteční. Stejně jako neděle se světí
zasvěceně svátký.

*
*

10. Co přikázal Pán Bůh 0 dni svátečním? — O dni
svátečním přikázal Pán Bůó: »Pomni, abys den sváteční
světil!<<

11. Čím světíme v kostele sváteční den ?i— Sváteční
den světíme v kostele tím, že pobožně slyšíme celou mši
svatou. „

POZDVIHNI SE, DUSE, Z DRACHU,
ZALE'Í' K RAISKÝM KONČINÁM!

6. Kostel — dům boží.

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

Hodný věřící brává s sebou do kostela modlitební
knížku. Ll kropenký se požehná svěcenou vodou. Před
svatostánkem poklekne na pravé koleno. Na svém místě
se pomodlí: »Bože, buď milostiv mně óříšne'mu!&
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Potom rovně stojí nebo pěkně klečí, neohliží se ani
se nesměje a zbytečně nemluví: cóová se Vkostele uctivě.
Pří kázani dává pozor, při mši svaté hledí k oltáři a
modlí se anebo zpívá: cfžová .se 17kostele pobožně.

Než odejde z kostela, pomodlí se na svém místě:
»ježíši, tobě „ží/í.Ježíši, tobě umírám. Ježíši, tvůj jsem živ
ímrtev. Amen.“ Před svatostánkem poklekne na pravé
koleno. U kropenky se požehná svěcenou vodou.

* *
*

12. lak se mám chovati v kostele? ——VŘostele mám
se ctžovatí uctivě a pobožně.

ZARADOVALvISEM SE,
KDYŽ MI ŘECENO BYLO:
„DUIDEME DO DOMU BOŽÍHO.“

_7.O mši svaté.

VVI
Doznělv zvony. Verlcí spěchají do kostela, aby přišli

včas na mši svatou. Na oltáři hoří svíce. Za chvíli se ozve
zvonek u sakristie. K oltáři se ubírá kněz v mešnim rouchu,
v ruce má zahalený kalich. Ministrant nese mešní knihu.

Začíná mše svatá. Před stupni oltáře modlí se kněz
hluboce skloněn. Potom vystupuje k oltáři a modlí se
tam na levé straně z mešní knihy. Na pravé straně čte
evandělium. Potom sejme s kalicha roušku, vezme chléb
na zlaté misce a modlí se nad ním. Do kalicha nalije
vína a modlí se nad ním podobně. Tak obětuje cólěb a
víno Pánu Bohu.

Za chvíli nato přestanou varhany hrát a v kostele
je posvátné ticho. Kněz proměňuje cb'le'b a vína v tělo a
v krev Pána ]ežíše. Kněz obojí pozdvihuje, aby se věřící
klaněli Kristu Pánu. — Krátce nato kněz přijímá tělo iŘrev
Páně a podává věřícím svaté přijímání. Po svatém příji
mání se modlí děkovné modlítbv.,Konečně dá kněz lidem
požehnání a odejde s ministrantem od oltáře.

* *
*

13. Které jsou hlavní části mše svaté? — Hlavní
částí mše svaté jsou: evande'líum, obětování, proměňování
a přijímání.
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8. Modlitby he mši svaté.

K OBĚTOVÁNI.
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Otče nebeský!
Přijmi od svých dětí svaté darv,
které ti tu s hnězem přinášíme.
Tahé obětuíeme ti sami sebe.
Tobě chceme sloužit bez ustání,
tv nám h tomu dei své požehnání!

K DOZDVIHOVÁNÍ.

Pán můí a Bůh můj!
Pozdraveno budiž, svaté tělo Iežiše Krista,
které za mne na kříži obětováno bylo.
V nejhlubší pohoře blanim se tobě.
Iežíši, tobě žiji. ležíší, tobě umírám.
Iežíši, tvůj jsem živ i “mrtev. Amen.

* *
*
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Pán můí & Bůh můj!
Pozdravena budiž, svatá brvi Iežíše Krista,
která za mne na kříži vylíta byla.
V nejhlubší pokoře hlaním se tobě.
Iežíší, smilui se nade mnou.
Iežíši, slítui se nade mnou.
Iežíší, odpusť mi hříchy mé. Amen.
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K DŘUÍMÁNÍ.
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Dane, nejsem hoden, abys vešel pod střechu mou,
ale tolilzo rcí slovem, a uzdravena bude duše má.
Iežiši, v tebe věřím.
Iežíši, v tebe doufám,
Iežíši, tebe nade všecko miluji.
Otvírám ti srdce své.
Přijď he mně, Pane Iežíši, a posvět mě.
Přijď lze mně, Pane Iežíši, a posilní mě.
Přijď lze mně, Pane Iežíší, a živ mě
k životu věčnému. Amen.

9. Iah'se chová zdvořilý.
(Ze vzpomínek starého učitele.)

„Dětil“ — řílzával nám nebožtíh tatínek -— „učte se
pěkně pozdravovat. Pozdraveni říheítenahlas a smehnětel“
Bez pozdravu nesměli jsme z domu odcházet a domů
přicházet.

Iednou isme šli polem. Na poli u cesty vázali ženci
pšenici. My dětí ísme hovořili a ženců si ani nevšimli.
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Otec pozdravil: „Doma'hejPán Bůh!“Hospodář odpověděl:
„Dejž to Pán Bůh!“ A otec nám řehl potom: „Vedle lidi,
kteří pracují, nechoďte jaho němi! Kdo pracuje, zasluhuje
pozdravu více, než h_do jiný.“ Tah nás učil tatineh.

Oběma rodičům velmi záleželo na tom, abychom
po každé zaprosili, když jsme něco potřebovali. Za dar
nebo za poslouženi učili nás děkovat. Zvylzali nás, jalahosta
přivítat, každého patřičněoslovit a jiny'm ochotně pomáhat.
Vedli nás lz tomu, abychom se vlídně chovali zvláště
h lidem stary'm a neduživym. Nesměli jsme ani doma ani
venlzu rozpustile povyhovat. Mezi lidi chodívali jsme vždy
čistě umytí a řádně oblečeni. Věděli jsme, že bylo by
hruby'm nezpůsobem jíti na stranu, hudy lidé chodi.

jsem rád, že jsem za mladu se naučil chovatí se
způsobně a zdvořile. Na zdvořilém je vidět ušlechtilé a
dobré srdce. To je milé jah lidem, tak i Bohu.

„SYNÁČKOVÉ MILUITE se VESDOLEKI ,
\; ucnvosn DŘEDQHAZEITElEDEN DRUHÉHO!“
CÍM PLNEIŠÍ KLAS, TIM HLOUBĚII SE KLONÍ.

365
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STARÝ ZÁKON.

. Bůh stvořil nebe i zemí.

Kdysi — už je tomu dávno & dávno — nebylo nic,
jenom Pán Bůh byl. Bůh jest odevždy. Nebe 1zemí učínií
Bůh. Země byla na_počátku pustá & prázdná. Tma byla
kolem ní a duch boží se vznášel nad vodami.
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I řehl Bůh: „Bud svetlo !“ A bylo světlo — Řehl
Bůh. „Buď obloha 1“A byla obloha. — Řebl Bůh. „At
se vody stehou na jedno místo, země pah af vydá rost
línyl“ A bylo moře a byly rostliny.
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Řehl Bůh: „At ígou na obloze světla !“ A bylo slunce,
měsíc a hvězdy. — Rehl Bůh: „Ai jsou ve vodách ryby
a ve vzduchu ptáci !“ A byly ryby a ptáci. — Řehl Bůh:
„At jsou na zemi ostatní zvířatal“ A byla na zemi ostatní
zvířata. — Naposledy učinil Bůh člověha.

* *
*

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

Pán Bůň. — Bůh učinil nebe i zemí z ničeho. Misto „učinil
z ničeho“ říháme „slvořiť.

16. Co může Pán Bůh? — Pán 5126 může všecko,
co cfžce. — Pánu Bohu řílzáme »všemoňoacíc.

„VĚŘÍM v BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO,
STVOŘITELE NEBE 1 ZEMĚ“

11. O andělech.

„ / /“
fíifávnčjie BOŽÍ,

smnažce niva!
/_/

. J „__—ř/ _“
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. "JH._L",„_»\\.„W,!.."IN:“

_„\\
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Na počátku stvořil Pán Bůh též neviditelné duchy;
říbáme íim „andělé“. Všichni andělé byli svatí a blaženi.
Bůh je stvořil, aby mu sloužili. Ale'mnozi andělé si řekli:
„Nebudeme Bohu sloužiti. Chceme by'ti sami jaho Bůh.“
Tab mnozí andělé zpyšněli.
Katolická prvouha. 2
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Pvšně anděly odsoudil Pán Bůh do pekla. Rílzáme
jim »zlí ducfžověc. Nejvyšší z nich se jmenuje >>dábel<<.
Svaté anděly vzal si Bůh na věky h sobě do nebe.„Mnohě
z nich posílá Bůh, aby nám do nebe pomáhali. Ríháme
íím »ana'e'le' sírážní<<.

. *
*

17. Nač stvořil Pán Bůh anděly? — Pán Bůó siVor'il
anděly, aby iemu sloužili a nám do nebe pomáóalí.

18. K čemu svádějí nás duchové zlí? — Ducfžove'zlí

sva'dégí náls ke fžr'ícóu.— Od úhladů ďábelshých vysvobodnás, ane.
ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCB Můj _ RAČ VŽDYCKY BYT

OCHRÁNCE Můj. — MĚ VŽDYCKY V515 A NAPRAVUI — KE
VŠEMU DOBRÉMU MĚ VZBuzu1 — CTNOSTEM SVATYM MĚ VY
učul — A'ř ISEM TAK ŽIV, IAK CHCE BůH Můj — TĚLO, SVĚT,
ÚÁBLA DŘEMÁHÁM — NA TVÁ VNUKNUTÍ pozon DÁVÁM. _
A V TOM SVATÉM OBCOVÁNÍ — A'ř SETRVÁM DO SKONÁNÍ —
po SMRTI PAK V NEBI VĚCNĚ — CHVÁLÍM BOHA USTAVIČNĚ.
AMEN.

12. První. lidé v ráji.

Prvního človělza stvořil Pán Bůh tahto: učinil tělo
ze země a vdechl do těla nesmrtelnou duši. Tah ožívl
člověk, a Bůh dal mu jméno Adam. Adamovi odevzdal Bůh
ráj, aby tam pracoval. A přikázal mu: »Se všecó stromů
raiskyclž jež, ale se stromu prostřed ráje af neiíš! [(dybys
jedl s něfio, gemr'e .<<

Adam byl zprvu jediný človělz na zemi. Řehl tedy
Bůh: „Není dobře člověhu samotnému. Učiňme mu pomoc
nici“ Idal Bůh Adamovi tvrdě usnout, a když usnul,
vyňal mu jedno žebro. Ze žebra učinil Bůh ženu a přivedl
jí 12Adamovi. A požehnal jím tahto: „Množte se a naplňte
zemi!“ Adam dal ženě jméno Eva.

* i
*

19. z čeho se sbládá člověk? _ Člověk se skládá
& těla a .; duše. — Duše lidská ie nesmrtelná.

20. Iaci 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? — Všecónodobré
máme od Pána Bofža. — Pánu Bohu říkáme »dobrofívýa.

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

13. První lidé neposlechli Pána Boh—a.

Ěábel prvním lidem záviděl. Vzal tedy na sebe po
dobu hada. Had řehl Evě: „Proč nesmíte íístí se všech stro
mů v ráji ?“ Eva odpověděla: „Smíme iístí se všech stromů
v ráji, jenom se stromu prostřed ráje nesmíme. Umřelí
bychom“ Ale had řehl: ,.Neumřete, nýbrž budete jabo
Bůh.“ I utrhla Eva zapověděne' ovoce a jedla. A dala je též
muži svému, a on íedl také. To byl prvotný óřícó.

Před večerem uslyšeli přicházetí Pána Boha, iulzrylí
se v raisbém stromoví. Ale Bůh zavolal na Adama a řekl:
„Tv ísi íedl ovoce zapověděnél' Adam odpověděl: „Žena
mi je dala, i íedl jsem.Řehl tedy Bůh Evě: „Pročsi tak
učinila?“ Ona odpověděla: „Had mě svedl, a jedla jsem.
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I pravil Pán Bůh hadovi: „Že lsi to učinil,budeš zlo
řečen, a žena rozdrtí ólavu tvou“ Evě pravil: „Mnoho
budeš s dětmi trpět & muž bude pánem tvoiimf' Adamovi
pravil: „Trní a hloží bude ti země roditi V potu tváře
budeš iísti chléb, dokud se nevrátíš do země. Ano: prach
jsi-a v prach se vrátíš“ — Potom oděl Bůh první lidi
v hůže zvířecí a vykázal je z ráje. Před rájem postavil
anděly s mečem plamenným.

\xwr. gv\\“
fa: ;:_.-.—.;i].

]];-Emma „ _ Jam:; lv

„WW",
M'Ělhlu |:nlII"“

22. Co ztratili první lidé hříchem prvotným? — Hří
cňem prvotným ztratili první lide' svatost miskou blaženost
a tělesnou nesmrtelnost

23. Co ie pro člověha největší zlo? — Největší zlo
je pro člověka fžr'ícó.

„SYNU, ,IAKO PŘED HADEM,
TAK UTIKEI DRED HŘÍCHEMl'f

14. Co jsme zdědili po Adamovi.

Narodil se chlapeček. Čistě umvtý ležel v peřince,
ale na duši měl ór'ícó. Zdědil ten hřích po Adamovi.
Proto dali chlapečka v kostele pohřtíti. Svatým hřtemomyl
mu Duch svatý duši od dědičného hříchu a posvětil jej.
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Brzy potom chlapeček onemocněl. Celé noci pla
kával bolestí. Nic zlého neučinil, a přece mnoho trpěl.
Pomáhali mu, jak 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 rakvičky. A pravil
sám sobě: „Isme vyhnaní synové Evy v tomto slzavém
údoli. Adam zhřešil,z jeho viny přešla smrt na lidské syny.“

* *
*

24. lak se jmenoval první člověk? — První člověk
se jmenoval Adam. — Od prvníb'o člověka Adama všicóni
pocňáxíme.

25. Co dědí každý člověk po Adamovi? -—Každý
člověk dědí po Adamovi ór'ícó, utrpení a smrt. — Hřích
zděděný po Adamovi se jmenuje »b'řícó dědíčnýa.

PANE, snlLul SE NAD NÁMI!
ZBAV NAS ODE ZLÉHO!

15. Bůh slíbil Vykupitele.

Po hříchu prvotném Adam a Eva nesměli už bydliti
v ráji. Venku čekalo na ně mnohé utrpení: měli si vezdej
šího chleba vydělávati pracně a snášeti starosti, zármutek
& bolesti. leště horší zlo na ně čekalo později: museli
umřiti. Nejhorší pak bylo, že měli na sobě hřích a nebe
bylo pro ně zavřeno. To měli z toho, že poslechlí ďábla
pokušitele. I bylo jim hříchu srdečně lito.

Pán Bůh viděl, jak jsou neštastni oni, a jak neštastni
budou všichni lidé po nich. I smiloval se Bůh nad lidmi
a chtěl jim pomoci. Proto řekl hned v'ráji, že jedna žena
rozdrtí hlavu pekelnému hadovi. Tou ženou je Panna
Maria, matka Iežíše Krista: Kristus Pán měl lidi z hříchu
vyšvobodít a nebe jím zas otevřít.

Na slibeného Vykupitele' čekali potomci Adamovi
mnoho a mnoho let. Duše prvních" lidí .se těšily na Vyku—
pílele v předpeklí.

*
*

26. Co bylo nejhorší při prvotném hříchu? — Při
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prvolněm b'r'ícfžu bylo nejóorší, že; žádný člověŘ nemoól se
dostali do nebe.

27. Koho. slíbil. Pán Bůh po hříchu prvotněm? — Po
óřícb'u pmofněm slíbil Pán Báli Vykupífele. — Tak se Bůh
nad lidmi smiloval. Pánu Bohu říkáme »mílosrdnýa.

16. Kain zabil Abela.

Adam a Eva dostali od Pána Boha s'ynv a dcery.
Nejstarší syn se jmenoval Kain a byl rolníkem. Skutky
jeho byly zlé. Mladší syn se jmenoval Abel a byl pastýřem.
Skutky 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 darv
nepohlédl. Se zalíbením však hleděl na Abela i na jeho
dary a požehnal mu. 1záviděl Kain Abeloví a rozhněval

sebna něho. Chodil s hlavou svěšenou a mínil bratraza ítí
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I řehl mu Pán Bůh: „Co se hněváš a co hlavu věsiš?
Nepoddávei se zlé náklonnosti ; vede Ř gločínul“ Ale Kain
neposlechl Pána Boha. Rehl Abelovi: „Pojd, vyjdeme si
na polel“ A když byli na poli, povstal Kain proti bratru
svému a zabil jej.

Iřelzl Pán Bůh Kainoví: „Kde jest Abel, bratr tvůj?“ — .
Kain odpověděl; „Nevim; což jsem já strážcem bratra
svého ?“ — I pravil Bůh: „Co jsi to učinil! Krev bratra
tvého ke mně volá ze země. Proto tí země nedá své
úrody, a budeš se toulati z místa na místo.“

Odešel tedy Kain do země jiné, ta mu však nedávala
úrody. I stěhoval se z místa na místo, ale nilzde neměl
stání ani pokoje.

*
*

28. Isou všechny hříchy stejně veliké? — Všecóny
ór'ícóy nejsou “stejněveliké: jsou ňr'ícóy malé a velké; anebo
leóŘe' a těžŘě.

99. Čeho zasluhuje člověh lehlzy'mhříchem? - Leó—
Řým ór'ícóem zasluóuie člověk trestů božícó na zemi a
V očistci.

30. Čeho zasluhuje človělz těžhym hříchem? — Těž—
kým b'řícfžem zaslufžuie člověk trestů božícó na zemi a
V peŘle.

NEPQDDÁýlEI SE ZLÉ NÁKLONNOSTI!
MALE ZACATKY — SMUTNÉ KONCE!

17. Bůh uvedl na zem potopu.

Potomhů Adamových přiby'valo. Ale mnozí z nich
přestali sloužiti Bohu a byli bezbožni. Ienom Noe zůstal bo
habojny'. Měl tři syny, ti se jmenovali Sem, Cham a Iaiet.

* * *

Pán Bůh řehl Noemovi: „Vystav si archu z tesaného
dřeva. Nebot ejhle — uvedu na zem potopu. Všechno živě
na zemi bude zničeno. Ty všalz se svou rodinou zůstaneš
na živu.“ Noe učinil všecho, co mu přikázal Pán Bůh.
Stavěl archu po mnoho let a napomínal lidi: „Cíňte po
lzáníl“ Lidé všalz mu nevěřili a pohání nečinili.
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_ I řebl Pán Bůh Noemoví: „Vejdi do archy se svou
rodinou. Vezmi s sebou také zvířata po dvou a potravu
pro všechny.“ Noe učinil všechno, co mu přikázal Pán
Bůh. Potom pršelo čtyřicet dní a čtyřicet nocí. A moře
vystoupilo z břehů. Vody zatopily všechno na zemí,-až
í vrcholy hor byly pod vodou. Archa však se vznášela
nad; vodami. Tehdy zahynulo všechno živě na zemi. Ienom
Noe zůstal a ti, kteří s ním byli v arše.
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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 holubíčhu. Ta si venlzu
neměla bde usednout, a proto se vrátila. Po sedmi dnech
vypustil Noe holubičhu zase. A ona přiletěla h večeru a
donesla v zobáčhu zelenou ratolest olivovou. Z toho po
znal Noe, že voda již opadla.

Když země oschla, řehl Pán Bůh Noemovi: „Vyídi
z archy !“ I vyšel Noe s rodinou & zvířaty. Poté vystavěl
oltář a na něm obětoval Pánu Bohu. Bůh přijal obět se
zalíbenim a slíbil: „Už nikdy nepříjde na zem tahová po
topa. Duha na obloze bude toto mé slovo připomínat.“



23

31. Co Pán Bůh odměňuje? Pán Bůtž odměňuje
všecko dobré. — Co Pán Bůh trestá? Pán Bůfž trestá Všecko
zlé. — Pánu Bohu řílzáme »spravedlivýa.

32. Kde odměňuje Pán Bůh? Pa'n Báb“ odměňuje na
zemi a v nebi. — Kde trestá Pán Bůh? Pán Bůó trestá
na zemi, 17očistci a v pekle.

PÁN BůH NEVYDLÁCÍ KAŽDOU SOBOTU,
NIKOMU VŠAK DLUŽEN NEOSTÁVÁ.

18. Bůh si vyvolil Abrahama.

Potomci Noemoví se rozešli po zemi. Ale zapomínali
na slíbeného Vybupitele, ano i na pravého Boha. Místo
Pánu Bohu se hlanělí slunci, měsíci a hvězdám. Iiní proha
zovali božshou poctu lidem, zvířatům, ano i sochám jejich.
To byly pohanské modly. Modlám obětovali pohané též
lidi, zejména nevinné děti.

Ien nemnoho rodin zůstalo věrno pravému Bohu.
Z tahové rodiny pocházel Abraham. Abrahamovi řebl
Pán Bůh: »Vyjdi z otčiny své a pojď do země, hterou ti
ubáži. Budeš praotcem velikého národa, a vzejde & tebe
požeónáni Všem-národům.c

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 tvoiim potomŘům.<<Abraham

Šoštlavil tam Pánu Bohu oltář a začal v zemi Kanaany íti. '
* *

*

Zemi Kanaan se říkalo země zaslíbená, později ži—
dovská. Nyní se jí říhá Palestina nebo Svatá země. Tam
se narodil slíbený Vyhupitel. Ten přinesl požehnání všem
národům.

19. Abraham obětoval Izáka.

Abraham dostal od Boha syna a dal mu jméno Izáh.
Měl ho velice rád. Když chlapec vyrostl, zhoušel Pán Bůh
Abrahama. Rehl mu v noci: „Abrahame! Vezmi Izálza,
svého syna jednorozeného, a jdi s ním na horu, hterou ti
ukáží. Tam jej obětuj v obět zápalnou“
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Abraham ještě za tmy vstal, naštípal dríví lzzápalné
obětí a vložil je na osla. Potom vzal syna Izálza a vydal
se na cestu l2 hoře. Třetího dne uviděl tu horu zdaleka.
I vložil dříví na Izáka, sám palz nesl oheň a nůž
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Když talz oba spolu vystupovali, řehl Izáh: „Otče
můíl Hle —-máme oheň a dříví, tade všah iest obět zá
palná?“ Abraham odpověděl: „Bůh sí opatří oběť zá
palnou, synu můj.“

Tah šli spolu, až došli na horu. Tam postavil Abra
ham oltář a svrchu narovnal dříví. Potom svázal Izáha
a položil ho na dříví.szal nůž, aby obětoval syna svého.
A ejhle — anděl Páně zavolal s nebe. ,Ábrahame, ne
vztahui své ruby na chlapce! Toto praví Pán Bůh: Že jsi
uposlecól ólasu měóo, požeónám tobě a romnoším po
tom?; tvé iaŘo óvěgdy nebeské. A jeden z potomků fvýcó
přinese požeónání všem národům.“ Abraham se obrátil a
viděl za sebou beránka. Vězel mezi trním za rohy. Toho
vzal a obětoval místo syna. S Izáhem- vrátil se domů.

TOBĚ CHCEME SLOUŽIT BEZ USTÁNÍ,
TY NÁM K TOMU DEI st DOŽEHNÁNÍ!
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20. O Iosefovi Egyptském.

Sen Josefův. — Synové lzáhoví se jmenovalilBsau
a Iahub. Iahub měl dvanácte synů. Nejmladší byli losef
a Benjamin. Ioseía miloval otec nejvíc a dal mu udělati
pěhny' oděv barevný. Starší bratři záviděli Iosefovi. —
Kdysi na pastvě se dopustili hříchu velmi zlého. Iosef to
pověděl otci. Bratři se rozhněvali na Iosefa tah, že s ním
už nepromluvili laskavého slova. — Iednou měl Iosef sen.
I řehl bratrům: „Slyšte, co se m1zdalo Vázalí jsme snopy
na poli. Můj snop se pozdvihl a stál, a vaše snopy se
mu hlaněly.“ I řehli mu bratři: „Chceš by'ti snad hrálem
naším ?“ A nenáviděli ho ještě více.

KDO ZÁVIDÍ BRATROVI,
DODOBÁ SE KAINOVIJ;

„. '\ mnnhňí

\\

„„__„au Wes.

Bratři prodali Iosefa. — Kdysibyli synové Iabubovi
se stády svy'mi daleho z domova. I řehl otec losefovi:
,.ldi se podívat, jala se daří bratrům.“ Iosef poslechl a šel.
Když ho bratři zdaleka viděli, řehli mezi sebou: „Hle —
přichází snář! Pojďte, zabijeme ho! Doma pah řekneme:
Dravé zvíře ho sežrala“
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Když tedy Ioset přišel, svlehli mu barevné roucho
a hodili jej do hlubolzé vyschlé studny. Potom si sedli
a jedli. I spatřili cizí hupce; ti jeli na velbloudech do
Egypta. A jeden z bratrů, jménem Iuda, řehl: „Prodeime
jim hol Aspoň si neposhvrnime ruce hrví jeho. Vždyť je
to náš bratr.“

I vytáhli Ioseía ze studny a prodali ho hupcům za
dvacet stříbrny'ch. Iosef plahal a prosil, ale nadarmo:
musel s hupci do Egypta. Bratři potom zabili hozla a
ohrvavili roucho Iosefovo. Tah je poslali otci a vzházali
mu: „Toto iSmenalezli“ Otec poznal roucho a zabědoval:
„Roucho syna mého! Dravé zvíře mi sežralo Iosefa.“ A
dlouho plahal o syna svého.

KOHO BůH MILUIE,
KŘIZEM NAVŠTEVUIE.

* *
*

Iosef v domě Putífarově. — Kupci přišlis ]osefem
do Egypta. Tam ho koupil velitel stráže hrálovshé, íme
noval se Putifar. Tomu se Ioset zalíbil,_protože Pán Bůh
byl s losefem a žehnal práci jeho. I učinil ho pán správcem
domu svého. — Stalo se pak, že Putífarova žena chtěla
Iosefa svésti he hříchu. Ale Ioset ií řehl: »Ktez'ak bycó
moól to zlé učinit a ór'ešiti proti Bofžu svému !<<Tab od
píral pokušení den co den. Za to se mu žena pomstila.

ebla Putifaroví: „Iosef chtěl mě svésti lze hříchu.“ Putifar
uvěřil své ženě a vsadil Iosefa do žaláře.

PÁN BůH IE Tu
A DÍVA SE!

. .
*

losef v žaláři. — I v žaláři byl Pán Bůh s Iosefem.
Žalářnílz si jej oblíbil a učinil ho dozorcem nad ostatními
vězni. Mezi těmi byl také 'vrchní číšnílz hrálovshy. —
Iednoho dne ráno viděl ho Ioset smutného. Itázal se ho:
„Co jsi tak smutny' ?“ íšnib odpověděl: „Měljsem v noci
sen a nevím, co znamená.“ ]oset řehl: „Pověz mi, co se
ti zdálo. S pomocí boží sen ti vyložim.“

I vyprávěl číšníh: „Viděl jsem před sebou vinny
hmen. Na hmeni byly tři ratolesti, a na nich uzrály hrozny.
Ty jsem vzal a vytlačil do číše. A číši jsem podal hráli.“ —
Iosef 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 číšniha a dosadil ho zase
na jeho místo. Cíšníh se měl dobře, ale na Iosefa zapo
mněl. — Leč Bůh na losefa nezapomněl.

PÁN BůH NEOPUSTÍ,
KDO SE HO NESDUSTÍ.

* *
*

Iah byl josef 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
vystoupilo sedm hrav hubených, ty se páslý tahé a pohltilý
hrávý tučné. I probudil se hrál. Potom usnul opět a měl
druhý sen. Zdálo se mu, že vyrostlo na jednom stéble sedm
hlasů plných. Potom vyrostlo sedm hlasů prázdných, a ty
pohltilý hlasy plné. I probudil se hrál poznovu.

Oba sný hrále znepohojilý. I povolal si hned ráno
dvorní mudrce, abý mu sny7vyložili. Ale žádný to nedovedl.
Tehda teprve rozpomenul se vrchní číšníh na losefa. ehl
hráli: „V žaláři je mládenec, a ten mi dobře vyložil
můj sen.“

Poslal tedý hrál pro Ioseia a vyprávěl, co se mu
zdálo. Iosef 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. I řehllosetovi: „Nenajdu nihoho,
hdo bý měl tolih ducha božího jaho tý. Tebe stanovim
nad celou zemi egýptshou. Budeš první po mně.“ A hned
stáhl s ruhý prsten a dal jej na prst losefovi. A oblehl
ho v drahocenné roucho a dal mu zlatý řetězholem hrhu.
Tah ho hážal voziti na druhém voze hrálovshém. A před
vozem šli hlasatelé a volali: „Iede vladař egýptshý: všichni
na holenal“

PÁN BůH RANÍ, PÁN BůH HOIÍ,
BOHU DÍKY ZA OBOIÍI
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Bratři Iosetovi v Egyptě. — Co Iosef předpověděl,
vyplnilo se. Nejprve přišlo sedm let úrodny'ch. Obilí bylo
nadbytek. Nadbytečne' obilí shládal Iosef do sypelz hrá—
lovslzy'ch. Potom přišlo sedm let neúrodnych, a v celé
zemi rozmohl se hlad. Lid volal lze hráli o chléb. A hrál
řehl: „Iděte lz Iosetovil“ losef pah otevřel syphy a pro
dával obilí.

Také v zemi Kanaan byl hlad. I řehl Ialzub synům
svym: „Iděte do Egypta naboupít obilí.“ len Benjamina

sil Étec nechal doma, aby se mu pry cestou nestalo něcoz č 0.

Ostatní bratři se dostali štastně do Egypta. Přišli
lz loseioví a poblonilí se před ním až lz zemí. Nepoznalí
ho, on však je poznal a vzpomněl si'na svůj sen. I oslovil
je přísně jaho cizi: „Odhud přicházíte?“ — Oni odpo
věděli: „Ze země Kanaan. Ie nás dvanácte bratrů. Nej
mladší je doma s otcem a druhého není už na živu.“

Iosef dal bratrům naměřit obilí a peníze vložit haž
dému'do pytle. Než, palz odešli, řehl jím: „Zavezte obilí
b otci a přivedte sem bratra nejmladšího. Rád bych poznal,
mluvíte-lí pravdu.“ I odešli domů.

oppusi'ř KŘIVDU BRATRU svÉMu,
ZA ZLE DOBRÝM ODDLA'Í“ IEMUI

* *

Iosef dal se bratrům poznatí. — Dřívezenéobilí
bylo stráveno, a hlad v zemi neustal. Ivypravili se labu
bovi synové do Egypta po druhé. Benjamina měli s sebou.
V Egyptě je přivítal Iosef a tázal se: „Zije stary váš otec
a je zdráv?“ — Odpověděli: „Ie zdráv.“ — Potom po
hleděl losei na Benjamina a řekl: „Toto je váš bratr nej—
mladší? Bůh ti žehnej, synu můj !“ I vyšel spěšně ven a roz—
plahal se. Potom bratry slzvěle pohostíl.

Druhého dne ráno poručil Iosef správci svému: „Naměř
jím obíli, co se vejde do pytlů. Nejmladšimu tam vlož
mou číši stříbrnou.“ I stalo se tah, a bratři odešli. Když
byli ža městem, poručil Iosef správci: „Dust se za nimi a
řehní jim: Ubradlí jste číši pána mého“ Správce tak učinil,
dohoníl bratry a nalezl číši v pytli Benjaminově. [ zhrozíli
se bratři a vrátili se do města-.



29

Když vešli lz Iosefovi, padlí před ním všichni na zem.
]osef jim řehl: „Co jste to učinili? Kdo číši uhradl, at je
mym otrohem. Ostatní můžete volně odejíti h otci svému.
I přistoupil Iuda blíž a řekl: „Vrátíme- li se bez Benjamina,
umře náš otec zármuthem. lá budu tvym otrohem, Ben
jamin palz at odejde s bratry svými.“
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I nemohl se Iosel už déle zdržeti a rozplahal se
hlasitě. Potom řehl: „lá jsem Iosef, bratr váš, kterého jste
prodali.“ Bratři se ulehli, hrůzou nemohli promluvit ani
slova. Ale Iosef jím řehl lashavě: „Nebojte se! Z vůle boží
jsem přišel do Egypta. Bůh mě učinil vladařem nad zemí
egyptskou. Pospěšte lz otci a přivedte ho lze mněl Budu
vás živiti všechny, nebot ještě pět rohů potrvá hlad.“—

L zlíbal Iosef bratry své Potom teprv se osmělili mluvitiněmu.

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

co BůH ČlNÍ,
DOBŘE ČINÍ.



30

Iakub se odstěhoval do Egypta. — Bratří se vrátili
k otci a zvěstovali mu: „Iosef, syn tvůj, je živ a vládne
nad zemí egyptskouf' Otce to překvapilo tak, že tomu
nechtěl ani uvěřiti. Ale synové mu všechno vyprávěli
podrobně a ukazovali mu královské vozy i dary. Starému
otci bylo, jako by se probíral z těžkého sna. Izvolal ra
dostně: „Chvála Bohu! ]osef tedy žije. Půjdu, abych íei
uviděl; potom už rád umru.

I vydal se Iakub s celou rodinou na cestu. Na hra
nících země zaslíbené obětoval Pánu Bohu, aby si vyprosil
jeho požehnání. V nočním vidění řekl mu Pán Bůh: »Neboj
.sejíti do Egypta! Já tam půjdu : tebou, učiním &tebe národ
veliký, a ten přívedu zase do této geměx Ubíral se tedy
Iakub do Egypta.

Iuda spěchal napřed, aby oznámil Iosefoví, že otec
přichází. Iosef dal ihned zapřáhnouti a jel mu naproti.
Když uviděl otce, přiběhl a padl mu do náručí. Oba ra
dostí- plakalí. Potom uvedl Iosef otce i bratry před krále.
Ten iim vykázal k bydlení úrodnou krajinu.

KDO CTÍ VĚRNĚ OTCE SVÉHO,
DOIDE POZEHNÁNÍ ]EHO.

ov'v
21. Bůh zachránil MO]lee od smrti.

Pán Bůh přislíbil Abrahamovi, že bude praotcem
velikého národa. To přislíbení boží se vyplnilo v Egyptě.
Odstěhoval se tam VHUŘAbrafžamův Jakub; jmenoval se
též Izrael. Ieho potomci bydleli v Egyptě a bylo jich tam
po letech velmi mnoho. Imenovali se národ izraelsŘý.

. *
*

V Egyptě panoval nový král. Ten sužoval Izraelské
těžky'mí robotami na poli, v cihelnách a při stavbách. Ale
Izraelsky'ch stále přiby'valo. I poručil král. „Hoďte do řeky
každého chlapce, ktery se Izraelskym narodí“

Tehda se narodil jedné matce izraelské chlapeček.
Aby ho neutopili, skry'vala ho matka po tři měsíce. Déle
už nemohla. Vzala tedy košík, vymazala íei smolou a
dala dítě do něho. Košík zanesla na kraj řeky do rákosí.
Opodál nechala sestru dítěte, jménem Marii: ta měla dá
vati 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 přiběhla
Marie a řekla: „Chceš li, půjdu zavolat ženu izraelskou,
ta ti chlapce odchováf' Dcera králova odpověděla. „Idil“
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I šla dívka a přivedla svou matku. Té řekla dcera
králova: „Vezmi toto dítě a vychovej mi je!“ Matka vzala
dítě a vychovávala je. A když chlapec odrostl, odevzdala

lsli dceři králově. Ta ho přijala za syna a dala mu jménoojžíš.

22. Bůh povolal Mojžíše, aby vysvobodil
Izraelské.

Když Mojžíš dospěl, přišel mezi bratry své izraelské.
Viděl jejich trápení a zastával se jich Král o tom uslyšel
a chtěl ho zabít. Mojžíš utekl do cizí žemě. Tam pásl ovce
čtyřicet let.
Katolická prvouka 3
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Iednoho dne byl se stádem svým daleko na poušti.
Tam se mu zjevil Pán Bůh v podobě ohně. Keř tam totiž
hořelv—' hořel, ale neshořel. Tomu se Mojžíš velice divil
a řekl si: „Půjdu se podívat, cože ten heř pořád hoří.“
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Naiednou slyší z hořícíhoheře hlas: „Mojžíší, nepři
stupuj seml Sežuj obuv' se svých nohou! Svaté je místo,
na hterém stojíš. já jsem Bůh praotců tvých“ — I sezul
sí Mojžíš obuv a zahalil si tvář, nebot se neosmělil patřití
na Boha. A Bůh mluvil: „Viděl jsem soužení lidu svého
v_Egyptě a slyšel nářeh synů izraelských. Vysvobodím
je z Egypta a zavedu je do země Kanaan. Ty je po
vedeš, a já budu s tebou.“ — Mojžíš poslechl & odešel
do Egypta.

PÁN BůH DODOUŠTÍ,
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. abych
já ho musil poslechnouti? Neznám toho Boha a lidu ne
propustímf' — A ještě týž den rozkázal dozorcům, aby
lidu izraelskému přidali roboty. I dopustil Pán Bůh na
krále a na lid egyptský rány veliké. Ale král měl srdce
zatvrzelé a nechtěl Izraelských propustit. Konečně však
je přece propustil.

Bylo to čtrnáctý den prvního měsíce z jara. Na rozkaz
boží poručil Mojžíš lidu, jak se mají přichystat. Každý
hospodář zabil před večerem beránka bez poskvrny. Krví
jeho pak učinil u dveří zvenku tři značky. 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 pomínul domů,
kde viděl značky krve beránkovy. Iinde zahubil všechno
prvorozené ——od syna králova do syna nádenikova. Ne
bylo domu, v němž by neležel mrtvý. I nastal nářek veliký
v celé zemi egyptské. Ieště téže nocí povolal Mojžíše král
a prosil ho snažně: „Vyjděte a modlete se za mne k Pánu
Bohu.“ Vyšli tedy Izraelští z Egypta.

. *.
Na památku toho, jak vyšli v noci z Egypta, slavili

Izraelští každoročně svátky velikonoční Svátky začínali
večeři, při které jedlí nekvašený chléb z mouky pšeničné a
beránka. — Pro nás je Beránkem velikonočnímJežíš Kristus.

TAK NÁS MILOVAL,
s NEBE NA ZEM SSTOUPIL,
SE OBÉTOVAL,
ABY NÁS VYKOUPIL.

24. Izraelští přešli mořem Rudým.

Králi egyptskému bylo líto, že nechal Izraelské odejít.
I pustil se za nimi se svým vojskem. K večeru je dohonil.
Byli 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 bo
jovati za vás.“ A Bůh řekl Mojžíšovi: „Vztáhní 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 Izraelsky'mi
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 i služebníku jeho Mojžíšovi.

KOMU BůH POMÁHÁ,
TEN VŠECHNO DŘEMÁHÁ.

25. Bůh živil Izraelské na poušti.

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

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 bilych
zrnek. Izraelští hleděli na ně udiveni, 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 »mana<<'.

Potom táhli Izraelští jinou pustinou. Tarn nebylo pitné
vody. Lid žíznil a reptal proti Mojžíšovi: „Proč jsi nás
vyvedl z Egypta? Proto snad, abys umořilnás 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, í vyproudila voda ze skály.' .

* *
*

Nám je manou pro nebe svátost oltářní.

CELEE s NEBE DAL'S, PANE, LIDU stMU,
VSECHNU LIBOCHUT OBSAHUIICÍ.
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26. Bůh oznámil desatero přikázaní.

Cestou do země zaslíbené přišli Izraelští k hoře Sinai.
Mojžíš vystoupil na horu. Tam řekl mu Pán Bůh: „Pověz
lidu, at se posvětí dnes a zítra. Třetího dne že sestoupí
Pán Bůh před veškery'm 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 & hřmět.
Mračno velmí husté zakryvalo horu. Z hory vystupoval
oheň a dy'm. A bylo slyšeti zvuky jako hlaholení trub. To

se1rozléhalo víc a více. Lid se třásl hrůzou. Pán Bůh pakm LlVl :

„v IEDNOHO BOHA VĚŘITI BUDEŠ. — NEVEZMEŠ IMÉNA
BOŽÍHO NADARMO. — DOMNI, ABYS DEN SVÁTEČNÍ SVĚTIL. —
CTI OTCE SVÉHO 1 MATKU svou, ABYS DLOUHO ŽIV BYL A
DOBŘE TI BYLO NA ZEMI. — NEZABIIEŠ. — NESESMILNÍŠ. — NE
POKRADEŠ. — NEDROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI BLIŽ
NíMuí SVÉMU. — NEPOŽÁDÁŠ MANŽELKY BLIŽNÍHO SVÉHO. _
ANIŽ DOŽÁDÁŠ STATKU 1151101“
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Všichni pod horou slyšeli hlas boží a ustupovali
hrůzou. Řekli: »Učinime všecfžno, co mluvil Pán Báňa
Potom vystoupil Mojžíš opět na horu. Zůstal tam čtyřicet
dní a čtyřicet nocí. Chleba nejedl a vody nepil. Na hoře
vytesal dvě kamenné desky, a Pán Bůh vepsal na ně
desatero přikázaní.

„CHCEŠ-Li velin DO ŽIVOTA,
ZACHOVÁVEI PŘIKÁZANÍI“

27. Advent: Přijde, přijde Vykupitel!

S pouště přišli Izraelští do země Kanaan. Tam se
usadili v městech a dědinách. Nad sebou měli krále; z těch
panoval nejslavnějí Řrál David. Sídlel v ]erusalemě. jeho
syn, král Salomoun, tam vystavěl chrám. V chrámě konali
kněží služby boží. Věřící národa izraelského neboli židov
ského chodívali tam slavit veliké svátky.

Pří službách božích vzpomínali věřící na slibeného
Vykupitele. Řikalí mu Mesiáš neboli Kristus.Těšilise na něho:
„Dříjde,přijde Vykupitell“ Modlívali se o něho: „Vyros, nebe,
Spasitelel“Mnoho se dozvídali o slíbeněmMesiášiod proroků.

Prorok Micheáš předpověděl o KristuPánu, že senarodí
vBeflemě: „Ty Betleme v krajině judskě, nejsi ty nejmenší'“
mezi knížecími městy, nebot z tebe vyjde panovník věčny.

Prorok Isaiáš předpověděl o Kristu Pánu, že bude
konali zázraky.- „Bůh sám přijde a spasí vás. Tehda slepy'm
otevrou se očí a hluchy'm uší. Tehda chromý poskočí jako
jelen a němy'm se rozváže jazyk.“ — O umučení Krista Pána
předpověděl, že jako beránek vedeny k zabití neotevře
svých úst. A král David předpověděl o Vykupiteli, že mu
probodnou ruce i nohy, že nezůstane v hrobě a že všichni
národové budou mu sloužit.

* *
*

Předpovědi proroků jsou zapsány 17Pisme' svatém.
Doba před Vykupitelem se jmenuje Starý záŘon. — Iak lidé.
čekali na Vykupitele, si připomínáme 17adveniě.

33. Iak se říkalo Vykupiteli ve Starém. zákoně? —
VeStarém zákoně se říkalo Vykupiieli Mesiáš neboli Kristus.
— Iměno Kristus znamená: Posvěcený král.

RORÁTE !

vypos, NEBE, SDASITELEI
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NOVÝ ZÁKON.

28. Anděl Páně zvěstoval Vykupitele.

Vybupitelem 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. Tah svatá zůstala po celý'život. Pocházela
z rodu hrále Davida. Bydlela v Nazaretě. Zasnoubena
byla svatému Iosefu, tesaři. — Země židovská patřila
tehda římskému císaři. Místo něho tam panoval hrál
Herodes.

* .
*

Za onoho času poslal Bůh anděla Gabriele do Na
zareta lz Panně Marii. Anděl h ní vešel a pozdravil:
»ždrávas, Mafia, milostí plná, Pán .: tebou, požeónaná ty
mezi ženamílc

I/II/(Ill(llI/l/I/l/l/ÍÍ;'ÍÍÍÍÍÍÍ/ÍÍ/M/l/I/l/l/ll/„l/„l/l/Wil/„Ill„'

: :_mmlHH/l/

'l

"/////2:' —“»

////.4ll"

_.\\\.. .nl“Gia—\
1\\\\\\-\ ///////, »z//(3Ií((vEL.—Q*? :

„,.'W/////////,—,/////////////((“C—W ,



38

Když to slyšela María, užasla a přemýšlela,- ialzé to
pozdravení. I zvěstoval ií anděl: „Neboj se, María, nebot
ísi nalezla milost u Boha. Ejhle — budeš mílí syna a dáš
mu ime'no Ježíš. Bude to Syn Neivyššífžof'

I tázala se Maria: „Kterak se to stane?“ Anděl od
pověděl: „Duch svatý sestoupí a zastíní tě. Proto i„tvé
dítě svaté bude slouti Synem božím. A také Alžběta, pří
buzná tvoje, bude míti syna ve stáří svém. Neboť u Boha
nic není nemožno. I řehla María: »Eifžle— dívka Páně,
stanix' mi .se podle 5/0170Ive'óonz Tah Syn boží začal býti
člověkem. Anděl pah zmizel.

ANDĚL PÁNĚ ZVĚSTOVAL DANNĚ MARII,
A ONA POČALA- z DUCHA SVATÉHO.

* * i

1 ŘEKLA MARIA: „EIHLE — DÍVKA DÁNĚ,
STANIŽ MI SE PODLE SLOVA TVÉHOI“

* * *

A SLOVO 'TĚLEM UČINĚNO IEST
A DŘEBÝVALO MEZI NÁMI.

29.ž;Danna„Maria navštívila Alžbětu.

MFH! nl%?(ÍÍL_
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Panna Maria měla příbuznou, ta se jmenovala Alžběta.
Byla manželkou kněze Zachariáše. Bydlela daleko od
Nazareta v horách judských.

* .
*

Po zvěstování andělském spěchala Panna Maria na
hory navštívit Alžbětu. I vešla do domu a pozdravila jí.
lak Alžběta to pozdravení uslyšela, osvítil ji Duch svatý,
(že Panna Maria jest matkou Syna božího). I přivítala
Marii a zvolala radostně: »Požeónaná ty mezi ženami
a požeónaný plod života tve'óo! A jak to, že ke mně
přichází matka Pána me'óo?e

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 Iosefem.

||| * *

ZDRÁVAS MARIA, MILOSTI PLNÁ,
PÁN s TEBOU — POŽEHNANÁ TY MEZI ŽENAMI

A DOŽEHNANÝ DLOD ŽIVOTA TVÉHO, IEŽÍŠ.
SVATA MARIA, MATKO BOŽÍ,
PROS ZA NÁS HŘÍŠNÉ NYNÍ
[ v HODINU SMRTI NAŠÍ. AMEN.

30. Narodil se Kristus Dán.

Za onoho času vyšlo nařízení od římského císaře, že
všichni jeho poddaní se mají sčítat. I šel každy k zápisu
do svého města. Maria a Iosef byli z rodu krále Davida.
Proto šli k zápisu do jeho města Betlema. Když tam došli,
nebylo místa pro ně ani v hospodě. I ubytovali se za
městem ve chlévě. Tam se v noci narodil Spasitel Kristus
Pán. Maria jej ovínula plénkami a položila do jeslí.

Nedaleko byli venku pasty'ří; hlídali v noci své stádo.
A ejhle — anděl Páně stanul před nimi a světlo boží
ozářilo je. I báli se velmi. Ale anděl jím řekl: „Nebojte se,
neboť eióle — zvěstuii Vám radost veliŘom Narodil se vám
dnes Spasitel Kristus Pán V městě Davidová A toto vám
bude znamením: naleznete nemluvně ovinuté plénkami
a položené v jeslích,“ A hned přibylo k andělu mnoho
duchů nebesky'ch. Ti zpívali: »Sla'va na Výsostecó 501511a
na zemi pokoj 'Iidem"dobré vůle.:
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Potom andělé zmizeli. Pastýří palz si řekli vespolek:
„Pojďme do Betlema se podívat, co nám Pán zvěstova1.“
I šli spěšné & nalezli Marii & Iosefa í nemluvně položené
v ieslích. I vyprávěli, co jim anděl o něm pověděl. Všichni
se tomu divili. Pastýří pah velebílí Boha za všechno, co
tě noci viděli a _slyšelí.— Osmého dne poté dostalo dítě
jméno Ježíš '

34. Co znamená jméno »ležíšc? —Jméno Ježíše zna—
mena' Vykupitel anebo Spasitel.

35. Kdo jest Iežíš Kristus? — Ježíš Kristus iesf jedno—
tažený Syn Boba Otce. — Modlíme se: »Věřím [ VJena
[(rísfa, Syna ieóo iedíněóo, Pána našefžo — jenž se počal
& Ducb'a svaíěfžo, narodil se a Marie Pannyx — Panna
Maria je matka boží neboli todíčka boží.

co KDYS OD DROROKÚ SLAVNÉ ZVĚSTOVÁNO,
VE MĚSTEČKU ]UDSKÉM už IEST VYKONÁNO:
DORODILA pANNA BOHEM DOŽEHNANÁ
SVĚTA SPASITELE, BOHA \? LIDSKÉM TÉLE.

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

Byla to svatá noc. Na památku se
slaví vánoce. Isou to neiradostněiši
sváthy v roce.

* *
*

Cely advent — hned po sva
tém Mikuláši — bylo 'venlzu zima,
na vodách led a na zemi sníh; Děti

a _ si doma stavěly betlem. Casně
“=“—— ráno — ještě za tmy — chodivaly

" s rodiči do kostela na roráty.
Všichni radostně zpívali: „Přijde,
přijde Vyhupitell“ Těšili se na
Iežišha. Tah se přiblížily “vánoce.

Na Stědry den řehla matha
__ dětem: „lá s tatínhem dnes nebu

Jam—7: SE deme obědvat; je veliký půst. Ne
IIRI 55105 PIÍII! _ chtěly byste talzé aspoň trochu se

' postit7“ Děti ochotně přisvědčily
a neíedly od snídaní téměř nic.

Teprv až večer zasedla celá rodina h sváteční večeří.
Ve světnici stál vánoční stromek, pěhně osvětleny'.

Pod stromhem betlem, v něm postavy svaté Rodiny a
pastýřů s ovečhami. A ještě cosi tam bylo pod stromhem...
Hoí — ty tědry večere, taíemny ty sváthu, cože homu
dobrého neseš na památku? Radostné zpívali všichni:
„Narodil se Kristus Dán, veselme sel“

Ve slavný den Božího narození byli všichni vzhůru,
sotvaže v noci zazněly zvony. Dospíchali do kostela,
jaho hdysi pastýři do Betlema. V kostele bylo plno světel.
Na hůře hráli a zpívali vánoční holedy. Děti se dívaly
nejprve na betlem, 'potom při mši svaté hleděly lz oltáři.
Při pozdvihování hlaněli se všichni Kristu Pánu, přítom
nému ve svátosti oltářní.

BRATŘI A SESTŘIČKY, DOIDME PŘED IESLIČKY,
POIĚME už, DOIĚME už!
\? lESLÍCH DŘÍMÁ HOŠÍČEK,
]MENUIE SE'IEŽÍŠEK.
CHLADEČKU SVATÝ, VÍTEI NÁM,
DOSLAL TĚ NA SVĚT PÁN BůH SÁM.
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32. Mudrcí od východu.

Když se Pán ]ežiš narodil, přijeli do ]erusalema
mudrci od východu. Tázalí se: „Kde je ten novoroz'ený
hrál židovshý? Vidělijsme hvězdu jeho na východě a
přijeli jsme hlanět se jemu.“

Když to zvěděl hrál Herodes, ulehl se. Isvolal'vele—
kněze a tázal se jich, kde se má narodit slíbený Mesiáš.
Oni mu řehli: „V Betlemě — tah je to zapsáno v Písmě
svatém“ I poslal Herodes mudrce do Betlema a řekl:
.,Iděte a ptejte se pilně po dítěti. Najdete-li je, přijdte mi
povědět. já se mu také půjdu klanět“

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

)

\ \MW
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Mudrci se hlaněli novorozenému Vyhupitelí. Týž
Kristus Pán je přítomen i_v našem hostele ve svátosti
oltářní. Pojďte, Řlaňme se jemu!

IAK MUDRCI \! DÁVNÝ ČAS
KLANÍM SE TI, vazu ZAS.
VZÁCNÝCH NEMÁM DOKLADů,
SRDCE DÁM Tl V NÁHRADLI.

NADE VŠE TĚ MILUII,
MODLÍVAT se SLIBUII,
VROUCNĚ HŘÍCHů LlTUIl.

33. Iah Simeon uviděl Spasitele.

Když bylo Pánu ležíši čtyřicet dní, zanesli íei Maria
a Iosef do lerusalema. Tarn ve chrámě představili dítě
Pánu Bohu. Při tom obětovali dvě holoubátlza.

" . .nh
|: '

,

Tehda žil v Ierusalemě stařečeh, jmenoval se Simeon.
Byl bohaboíný a čekal toužebně Mesiáše. Měl žíeveno od
Ducha svatého, že neumře, dohud neuvidí Krista Pána.
_Zbožího vnuknutí přišel do chrámu, když tam přinesli
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dítě ]ežíše. I vzal též on dítě na lokty své, dělzoval Bohu
a řebl: „Nyní propouštíš, Pane, služebnílza svého v pokoji,
nebot viděly mé oči Spasitele, světlo k osvícení národů."

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

* *
*

Simeon řekl o Pánu Iežíši, že bude svítit národům.
Na památku toho se světí vosbové svíce; řílzá se jim
„hromníce“. Svěcená Hromnice představuje Pána Ježíše. —
Simeon věřil,co předpověděli proroci o Vybupiteli. Simeon
doufal, že před smrtí uvidí Vyhupitele. Simeon .míloval
Krista Iežíše nade všecko.

IEŽÍŠI — v TEBE VĚŘÍM.
IEŽÍŠI -.—v TEBE DOUFÁM.

IEŽÍŠI — TEBE NADE VŠECKO MILUII.

34. Král Herodes a dítě ležíš.

\\.
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Anděl Páně ulzázal se Iosetovi ve snách a řekl:
„Vstaň, vezmi dítě i mathu jeho a utec do Egypta. Tam
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pobud, až ti zase povím. Nebot Herodes bude dítě hle
datí, aby je zabil.“ — Iosef vstal, vzal dítě i mathu jeho
a ještě v noci odešel do Egypta.

Herodes viděl, že marně čeká na mudrce. I rozhněval
se velice a dal usmrtití v Betlemě a v okolí všechny7chla
pečlzv do dvou let. 1 bylo tam mnoho pláče a hvílení.

Když palz umřel Herodes, ubázal se anděl Páně ve
snách Iosefoví & řehl: „Vstaň, vezmi dítě í mathu jeho a
vrať se do země izraelshél“ I vstal josef, vzal dítě i mathu
jeho a vrátil se do země ízraelslzé. Tam se svatá Rodina
usadila v Nazaretě.

VŠECHNA SVATÁ NEVIŘÁTKA,
ORODUITE ZA“ NÁS!

35. Mládenečeh Iežíš mezi učiteli.

Rodiče Páně chodívali lzaždý rok do Ierusalema na
slavnost velikonoční. S nimi putoval Pán Iežíš, lzdvž mu
bylo dvanáct let. Po slavností zůstal v Ierusalemě, a oni
to nezpozorovalí; myslilí, 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, jak sedí mezi učiteli, poslouchá
je a jich se otazuje Všichni žaslí nad tím, jak rozumně
odpovídá.

I řekla k němu matka 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 tam, Řde cfžce Otec můj ?“

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

* *
*

36. Kdo byl pěstounem Pána Iežíše? — Pěstounem
Pána JeŘíše bý! svatý Josef.

IEŽÍŠI, VZORE NÁŠ,
SMILUI SE NAD NÁMI!

36. Dán Iežíš u Iana Křtitele.

Ian, syn Zachariášův, žil hned od mladu na poušti.
Měl roucho ze srstí velbloudí. Iidal kobylky a med lesní.
Vína a nic opojného nepil. Bůh mu oznámil, že Vykupitel
už je blízko. I chodil Ian po krajině u Iordánu a kázal:
»Číňfe pokání, neboz se přiblíží/o Řrálovsfví nebesŘélc
Zdaleka šíroka přicházeli k Ianovi lidé. Poslouchali jeho
kázaní, dávali se od něho křtíti a vyznávali své hříchy.

Za onoho času přišel k Ianovi Pán Iežiš z Nazareta.
Bylo mu tehdy asi 30 let. Chtěl sestoupiti do vody, aby
se dal pokřtít. Ale Ian — osvícen Duchem svatým — po
znal, že je to slíbený Vykupitel. Proto mu bránil sestoupit
a řekl: „Iá bych měl byti pokřtěn od tebe, a ty jdeš. ke
mně?“ Ale Iežíš odpověděl: „Nebraň mí! Pán Bůh to chce.“
I nechal ho Ian vejití do vody a pokřtil ho.

Ihned potom vyšel Iežíš z vody a modlil se. A ejhle —
otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil v podobě holu
bičky a s nebe zazněl hlas: »Tenfoie Sýn můj 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 ]ežíš na poušti nic nejedl. Měl žízeň, ale nešel
se napít. Chladno snášel trpělivě. Byl tam o samotě, s ní
hým nemluvil a bylo_ho teshno. Málo spal a vroucně se
modlil. Tab byl na poušti čtyřicet dní a čtyřicet nocí:
činil pokání za naše óřícb'y.

To pohání Páně si připomínáme 17době svatopostní.
První den doby svatopostní se jmenuje »popelečm'sfředac;
Toho dne světí bněz v hostele popel, sype jej věřícím'na
čelo-a říká při tom: „Pamatuj, člověče, že prach jsi a v prach
se vrátíš.“ To znamená: pamatuj, že musíš umřít, a čiň
zavčas pohání!

Co já si uložím za pokání ? —Král Přemysl Otakar II.
v době svatopostní vstával tajně nočním časem, chodíval
do kostela sám s jediným sluhou, hlečíval na hamenne'
zemi, vzpomínal na umučení Páně a litoval hříchů tah
vroucně, že hamení by'valo mohrě od jeho slzí. — Maly
věřící, může-li, zajde sobě i ve všední den do kostela a
v neděli na křížovou cestu, všelíco si dobrovolně odepře,
modlí se víc než jindy a připravuje se lz svaté zpovědí.
Katolická _-prvouha, („
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co CHCEŠ, PANE, ABYCH UČlNlL?
„stu, DEIMI SRDCEsvÉi“

38. Pán Iežíš proměnil vodu ve víno.

Když Pán Iežíš začal učit. přidali se 12němu učedníci.
Brzy potom byla svatba v Kaně Galilejské. Na svatbě
byla matlza Iežíšova. Tahé Pán Iežiš byl pozván“ s učednihy
svy'mi. Pří hostině pochybělo vína. 1-řebla Maria Iežíšovi:
„Nemaií vína.“ Iežiš odpověděl: „Ieště nepřišla moíe ho
dina.“ I řehla María služebny'm: „Coholi vám řehne,učiňtel“

Stálo tam šest kamennych džbánů. Iežíš řehl služeb
ným. „Naplňte džbány vodou!“ I naplnili je vrchovatě.
Potom řehl ležíš: „Nyní naberte a zaneste správci svatby.“
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Správce olzusíl a divil se, jak dobré vino jeto. Za-Ř
volal tedy ženicha a řekl mu: „Každý dává na stůl nei
prve dobré víno a potom teprv méně dobré. Ty všalz za
choval jsi dobré víno až dosavad.“ — Tah vyhonal ležíš
první zázrak a zjevil tím, ialz je mocny. I uvěřili učedníci,
že on jest opravdu slíbený Mesiáš.

ononul ZA NÁS, SVATÁ BOŽÍ RODIČKO,
ABYCHOM HODNl BYLI ZASLÍBENÍ KRISTOVÝCH.



39. O setnikovi v Kafarnaum.

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

Iežíš mu řekl: „Iá přijdu a uzdravim 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 podivíl se. Iřekl zástupu: „Víry tak
veliké jsem nenalezl ani v lidu izraelském. “ Potom řekl
setnikovi: „Idi, a jak jsi uvěřil, staň se tobě.“ A v tu chvíli
služebník ozdravěl. '

*
*

Ve svatém přijímáni chce mi do srdce přijíti Kristus
Iežíš — Pán můj a Bůh můj. Isem té návštěvy hoden?

PANE, NEISEM HODEN,
ABYS VEŠEL pon STŘECHU MOU,
ALE TOLIKO RCI SLOVEM,
A UZDRAVENA BUDE DUŠE MÁ.

40. Mládenec naímsky.

Dán Iežíš ubíral se do města Naimu. S ním šli učed
níci a mnoho lidu. Když přicházeli k bráně města, ejhle —
vynášelivmrtvého. Byl to jediný syn matky své, a ta byla

vldova. Sla za máramí a plakala. A mnoho lidu z městaš o s ní.

Když Pán uviděl matku, bylo mu jí líto. I řekl jí:
Neplačl“ A přistoupil a dotekl se már. Nosiči stanuli.
[ řekl Iežíš: „Mládenče, tobě pravím — vstaňl“ lposadíl
se mládenec a počal mluviti. Iežíš dal jej matce jeho.

Všechny přítomné obešla hrůza. Velebili 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 MkTví
uswší HLAS SYNA BOŽÍHO,
A IAKuswší — ožnmou. “
VĚŘÍM VE VZKŘÍŠENÍ TĚLA.
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41. Dán ležíš odpustil hříchy Marií Magdaleně.

Vznešený muž, íménem Šimon, pozval Pána Iežíše,
aby u něho poiedl. I vešel ležíš do domu a zauíal místo
za stolem. A ejhle — přišla tam žena hříšnice. Přihlehla
Iežíšovi' b nohám a rozplalzala se tah, že ií slzy hanuly
na nohy Páně. I utírala mu nohy svymi vlasy, líbala je
a mazala vonnym nardem.
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Simon to viděl a pravil sám u sebe: „Kdyby tento
byl proroh,v věděl by, že ta žena je hříšnice“ Ale Iežíš
mu řekl: „Simone, vidíš tuto ženu? Vešel jsem lz tobě do
domu, a ty jsi mi vody na nohy nepodal, ona všah mi
nohy umyla slzami. Proto se jí odpouští hříchů mnoho.“

Potom se Iežíš obrátil lz ženě a řekl jí: „Odpouštěš'í
se ti hříchy — idi v pohoiil“ I divili se hosté a řekli sami
u sebe: „Kdo je tento, že i hříchy odpouští?“

NAD TÍM se BůH SMILUIE,
KDO HŘÍCHů SVÝCH LITUIE.
]EŽÍŠI, DASTÝŘI DOBRÝ,
SMILLll SE. NADE MNOU!
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42. Pán Iežišu tišil bouři na moři.

Iednoho dne vyšel Pán Iežiš h jezeru Genezaretshému.
Sešlo se tam 12němu mnoho lidu. Iežiš vstoupil na lodhu,
posadil se a učil. Lidé pah stáli na břehu & poslouchali.

K večeru řehl Iežíš učedníkům: „Dřeplavme se přes
moře.“ 1 odrazili. A; jiné lodi je provázely. Když pak
jeli po moři, Pán usnul. A ejhle — strhla se velihá bouře
větrná, takže se voda hrnula do lodi. Byli v nebezpečí,
že zahynou. A on spal v zadu lodi na podušce.

Učedníci se báli velice. Ivzbudili jej a prosili: „Pane,
zachraň nás — hvnemel“ Iežíš jim pravil: „Co se bojíte,
vy malověrni?“ Potom vstal &poručil větru »imoři: „Ticho
bud ——upohoj se!“ A hned ustal vítr a bylo ticho veliké.
— I divili se učedníci, jahoži lidé z lodi ostatnich. ihali:
„Kdo je tento, že ho i vítr a moře poslouchají?“

KDO IE TENTO?

IEŽÍŠ KRISTUS IEST IEDNOROZENÝ SYN BOHA OTCE,
IEST BůH A SPOLU ČLOVĚK.

V'0
43. Dán Iežíš vzhrisll dceru Iairovu.
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Za onoho času mluvil Dán Iežiš v Kafarnaum lázá
stupu. A ejhle — přistoupil lz němu představený sborníce,
jmenoval se Iair. Měl jedinou dcerhu, bylo ji asi dvanácte
let. Ta umírala. I padl Iežíšoví h nohám a prosil ho snažně:
„Pane, dcera mi shonává. Pojď a vztáhni rubu nad ní,
aby zůstala živa i ozdravěla.“

Viv
I vstal Iezis a šel s lairem. Učedníci a velíhý zástup

lidu šli s ním. Cestou přišel Iairovi naproti posel a řekl
mu: „Nenamáhej mistra, tvá dcera právě shonala.“_ Iair
se zhrozil. Ale Iežíš mu řebl: „Neboj se a jen důvěřuj,
ona zas ožije“

I přišli do domu Iairova. Tam bylo plno a hlučno.
lední plahali a nařibali, druzí hráli smuteční písně. ]ežíš
jim řehl: „Co hlučíte a pláčetel Dívka neumřela, ona spí.“
I smáli se mu; věděli, že umřela. Iežiš pah vešel tam, kde
ležela mrtvá. Vzal jí za rubu a zavolal: „Dívlzo,tobě pravím,
vstaňl“ I vrátil se duch její, a vstala hned a chodila.

KÉŽvIthI? TAKÉ KRISTUS supí;
K VECNE KDYSISLÁVĚ vzsuní!

44. Pán ležíš rozmnožil chleby.
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Bylo na jaře, krátce před svátlzy velihonočními. Pán
Iežíš kázal v neobydlené hrajině. Mnoho lidí ho tam po
slouchalo. K večeru řehli mu učedníci: „Rozpust zástupy,
at si jdou nakoupit pokrmů.“ ]ežiš odpověděl: „Iděte se
podívat, lzolilz je jídla mezi lidem.“ Oni šli. Když se vrátili,
pravil Ondřej: „Ie tu chlapec, má pět chlebů iečmennych
a dvě ryby. Ale což je to pro tolil2 lidí!“

I řehl Iežiš: „Přineste mi to! Lidu palz řehněte, at se
posadí“ I posedali si všichni na zelený trávník. Mimo ženy
a dětí bylo tam na pět tisíc mužů. A Iežíš vzal pět chlebů
i dvě ryby, pohleděl “lznebi a požehnal jídlo. Potom lámal
& podával učedníbům, učedníci pal: předhládalí zástupům.
Všichni dostali, holih čeho chtěli.

Když se nasytilí, řelzl Iežiš učedníkům: „á'eberte po—
xůsfale' drobíy, ať se negí'axíl“ I posbírali drobty. Bylo
jich dvanácte plny'ch hošů. Lidé viděli ten div & říkali:

vad!
„Tento je íistotně prorolz, který má přmti na svět.“

* *

Na druhy den potom mluvil Pán Iežíš v Kafarnaum
o svátosti oltářní:

„IÁ ISEM CHLÉB ŽIVÝ,
KTERÝ s NEBE SESTOUDIL.
BUDE-LI KDO lísn z CHLEBA TOHO,
ŽIV BUDE NA VĚKY.“

Viv
45. Dán Iezrs — přítel děti.

Iednoho dne přišli lz Pánu Iežíši s malými dětmi, aby
na ně ruce vzhládal & modlil se nad nimi. Ale učedníci
jich nechtěli lz němu pustit. I rozmrzel se nad tímležiš
& pravil: „Necóíe maličké příiífí Ře mně a nebraňte jím,
neboť takovým" patří království nebeské,“ Potom bral děti
do náruči, vzhládal ruce na ně & žehnal jim.

* .

Ty'ž Kristus Pán sídlí na oltáři ve svatostánku. Tam
odtud mě lz sobě volá — slyší, ialz se modlím — a chce
mi požehnat.
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ŽEHNEI NYNÍ, DRAHÝ KRISTE, ZE SVÉHO Ml STANU,
DEI, A'Í' OHNĚM LÁSKY ČlSTÉ K TOBĚ STÁLE PLÁNU.
po VEZDEIŠÍNEBEZPEČNÉpoun
RAČ MĚ, 1Ezu NEIMlLEJŠÍ, K SOBĚ DŘIVINOUTI.

46. O milosrdnéni Samaritánu \
vyprávěl Pán Iežíš :

Ieden človělz šel z Ierusalema do Iericha. Cestou
přepadli ho loupežníci. Ti ieí—oloupili a zranili. Potom

nechali ho ležet polomrtvého a odešli. &
I přihodilo se, že tou cestou šel íeden lzněz. Ten ho

viděl a pominul. Podobně přišel lz tomu místu i levita.
I ten ho viděl a pominul.

Potom se ubíral tou cestou ieden Samaritán. Ten
raněného viděl, a bylo mu ho srdečně líto. I přistoupil,
nalil mu na rány oleje a Vína a ovázal mu ie. Potom iei
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
dáři a řekl: „Pečuj o něho! A co snad více naň vydáš,
nahradím tí, až se budu vraceli.“

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

* *
*

37. Kdo je můj bližní? — Můj bližní ie Řaždýfčlo—
věk — přítel (' nepřítel.

„BLAHOSLAVENI MILOSRDNÍ,
NEBOT ONI MILOSRDENSTVÍ DOIDOU. “

„Otče náš“ — modlitba Páně.

Pán Iežíš modlíval se každodenně. Rád rozmlouval
s Otcem nebeským za nočního ticha leckde o samotě.
Nejednou se modlil na některé hoře. Z lerusalema cho
díval se modlit na horu Olívovou. Tam se někdy modlil
po celou noc.
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Iednoho dne se modlil Iežíš vroucně &dlouho. Když
se domodlil, řehl mu jeden z učedníků: „Pane, nauč se
nás modlítíl“ A on jím pravil: „Modlíveite se takto:

OTČE NÁŠ, IENŽ 151NA NEBESÍCH _ POSVĚT SE IMÉNO TVÉ.
míní) KRÁLOVSTVÍ TVÉ. _ BUD VůL E TVÁ IAKO \? NEBI TAK 1 NA
ZEMI. — CHLÉB NÁŠ VEZDEIŠÍ DEI NÁM DNES. — A ODDUST NÁM
NAŠE VINY, IAKOŽ 1 MY ODDOUŠTÍME NAŠIM VINNÍKÚM. — A NE
uvoň NÁs \? DOKUŠENÍ. — ALE ZBAV NÁS ODE ZLÉHO. — AMEN.“

* *
* '.

»Otče nášlc říhárne Pánu Bohu, protože o všechny

lidi otcovshy7 pečuje. — Jméno božzí světíme, hdyž isrgeuctíví 12Pánu Bohu. — Království boží je v nebi: tam
dostane, hdo Pánu Bohu věrně slouží. — Vůle boží je to,
co Pán Bůh chce; co chce ode mne? _. Cólěb vegdeiší
ie pohrm &nápoj, světlo a teplo. Chlebem pro nebe je slovo
boží & svátost oltářní. — Naše víny jsou hříchy, naším“
vínníhem je, kdo nám ublížil. — Pokušení ie svádění he
hříchu; he hříchu svádí nás tělo, svět & ďábel. -— 3310je
bolest, hanba, zármutek. Největší zlo ie hřích & věčné
zavržení. — Amen znamená: at se stane, oč prosíme!
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„DROSTE, A BUDE VÁM DÁNO.
HLEDEITE, A NALEZNETE.
TLLlCTB, A BUDE VAM OTEVŘENO“

48. O bohatci a Lazarovi
vp—vyprávěl Pán lezis:

Byl jeden člověk bohaty'. Ten se odival nádherně a
hodoval haždy' den shvěle. A byl jeden žebráb, jmenoval
se Lazar. Ten ležel u vrat bohatcovych plny' vředů. Byl
by se rád najedl drobtů, které padaly se stolu bohatcova,
ale nibdo mu jich nedával. A psi přibíhali a lízali vředy jeho.

1 stalo se, že umřel žebráh a zanesen byl od andělů
do ráje h Abrahamovi. Leč umřel i bohatec a byl pohřben
v pekle. \? muhách pozdvihl oči své a viděl vysolzo nad
sebou Abrahama a blízbo něho Lazara. I zvolal: „Otče
Abrahame, smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, at si omočí
konec prstu ve vodě a ochladí mi jazytz,nebot se mučím
v tomto plameni.“

Ale Abraham odpověděl: „Rozpomeň se, synu, že
jsi dostal dobré věci své za živa a podobně Lazar věci
zlé. Nyní on se tu těší, a ty se tam mučíš. A mimo to jest
mezi námi a vámi velihá propast. Odsud nikdo nemůže
12vám, ani od vás nihdo sem.“

„BLAHOSLAVENI CHUDOBNÍ,
NEBO'Í“ IEIICH lE KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.“
„BůH IE SOUDCE SDRAVEDLIVÝ,
ODPLATÍ KAŽDÉMU PODLE SKUTKÚ IBHO.“

O rouchu svatebním
vav

4vgyprávělPán Iezis 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 člověka neoděného rouchem svatebním.
] řehl mu: „Dřítelí, hterah jsi vešel sem? Vždyť nemáš
roucha svatebníhol“ On zůstal jako němý. Neměl čím se
vymluvit.



58

I řehl hrál služebníhům: „Svažte mu ruce i nohy a
hoďte ho do tmy ven. Tam bude pláč a shřípění zubů.“

* *

38. Co je svatebním rouchem pro nebe? — á'vafebním
roucóem pro nebe je milost posvěcuiící. — Posvěcující milost
jsem dostal na hřtu svatém. Lehhym hříchem se posvěcující
milost poshvrňuje.

39. Čím se pozbývá milosti posvěcující? — Miloši!
posvěcuiící .se pozbývá těžkým óřícóem.

BLAZE DUŠI, DOKUD TUŠÍ,
ŽE v Ní MILOST BOŽÍ DLÍ!
pomoz MI, BOŽE Můj,
ABYCHsr ZACHOVALROUCHO svmosru

50. O marnotratném synu
vyprávěl Pán Iežíš:

leden človělz měl dva syny. Mladší z nich řehl otci:
„Otče, vydej mi-můj podíl ze statku.“ I rozdělil jim \otec
stateh. Za nedlouho sebral se mladší syn a Odešel do
dalelzé krajiny. Tam žil prostopášně a promarnil stateh
svůj. Když tah utratil všecho, nastal v te' hrajině veliky
hlad. Též on počal trpětinouzi. I šel se přiživit u jednoho
měšťana. Ten ho poslal do svého dvora pástí vepře. Tam
by se byl rád dosyta najedl mláta, kterym hrmilí vepře,
ale nikdo mu ho nedával.

I šel sám do sebe a řehl si: „Kolik nádeníhů v domě
otce mého má chleba dosyta, a já zde hynu hladem.
Vstanu a půjdu lz otci svému a řeknu jemu: Otče, zhřešil
jsem proti nebi a před tebou. Iiž nejsem hoden sloutí
synem tvy'm. Učiň mě aspoň svym nádeníheml“ Ivstalašel lz otci svému.

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

Ale otec řehl 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 jístí a
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se veseliti. Nebof tento syn můí byl mrtev, a zase ožil,
byl ztracen, a jest nalezen.“ 1 počali hodovati.

Mf ?;— „'“ll/fT
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40. Komu Pán Bůh odpouští hříchy? — Pán Búó od—
pouští óřícóy každému, kdo činí pokání — Pánu Bohu
říkáme „mílosrdný'í

oppu3T NÁM, OTČE, DROVINY,
ppum NÁS OPĚT ZA SYNY!

51. Kterak 'učil Dán Iežíš.

Pán Iežíš chodil po dědinách a městech v zemi ži
dovské a vyprávěl o království božím. Mluvíval ve chrámě
a ve školách, po domech a venlzu. Nělzdy házal na moři
z loďky. Iindy přicházeli za ním lidé na poušť. Iednou
seděl při házaní na hoře. asto bývalo kolem něho lidu
na tisíce a všichni poslouchali dychtivě jeho učení.
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Tak učil Iežíš veřejně tři léta. Ze učí pravdivě. uzná
vali mnozí z jeho zázraků a uvěřili v něho. Říkalo se
jim Věřící. Z věřících přijímal Iežiš učedníký a vyvolil si
dvanáct apoštolů. První z nich byl Simon Petr. Pánu
nejmilejší býl apoštol Ian. Zlý apoštol býl Iidáš.
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Mnoho z učení Páně zaznamenali svatý Matouš,
svatý Marek, svatý Lukáš a svatý Ian apoštol. Sepsali
o Kristu Pánu čtýrý knihý, těm říkáme evandělíum. Evan
dělium jest obsaženo v Písmě svatém Nověfžoaákona. Cte
se při mši svaté a před kázanim.

BLAHOSIjAVEN, KDO VŽDY CHOVÁ
v DOBREM SRDCl BOŽÍ SLOVA.

52. Pán Ježíš jel slavně do Ierusalema.

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

* ll!
*
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V neděli před svým umučením šel Pán Iežiš do
]erusalema._Zástup lidu a učedníci šli s ním. Blízko hory
Olivové řekl dvěma učedníkům: „Iděte do osady tuhle
naproti. Hnedna kraji naleznete uvázané oslátko. Odvažte
je a přivedte ke mně. A řekne-li vám kdo co, povězte:
Pán ho potřebuje.“

Učedníci šli, přivedli oslátko, a ležiš na ně vsedl.
Když tak iel, lidé ho radostně vítali. Mnozí mu prostírali
svá roucha na cestu. líní nesli v rukou palmové ratolesti.
Všichni pak volali radostně: „Hosanna synu Davidovu.
Požehnán bud, jenž přichází ve jménu Páně. At žiíe král
izraelskyl"

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

* *
*

„už DOST ISEM DRACOVAL K TvE SDÁSE, ČLOVĚČE,
HNED TŘI A TŘICET LET MÉ poun UTEČE.
už KYNE MI VRCH BLÍŽE SIONA,
což o MNĚ DSÁNO IEST, TAM všE SE VYKONÁJ“

53. Poslední večeře Páně.

Ve čtvrtek před svým umučením slavil Pán Iežíš
poslední večeři.Zauial místo za stolem se dvanácti apoštoly
svymi a jedl beránka velikonočního.

Když večeřeli,vzal Iežíš chléb a požehnal iei. A lámal
í podával svym učedníkům, řka: »Vegměfea jeste, foto jest
tělo mej které .se 30 Vás vydáváa Podobně vzal í kalich
s vínem, požehnal ieí a podal svym učedníkům, řka:
>>Veaměfe a pijte, foto jest krev má, která se za Vás vylévá.
To čiňte na mou památku/<<

Potom se loučil s apoštoly. Pří loučení řekl: „Sy
náčkové! Přikázaní vám nové dávám, abyste se milovali
vespolek, jako jsem já miloval vás. Z toho pozná svět, že
jste moji učedníci, budete-li míti lásku jedni ke druhym.“
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41. Co přííímali apoštolé při poslední večeři? — Při
poslední večeři přijímali apoštolé tělo a KrevPána Ježíše. —
Apoštolé byli tehdy poneiprv u svatého příjímání.

%
||HHHII.1|__)Hil

,KDo ll MÉ TĚLO A DUE mou KREV,
MÁ ŽIVOT VĚČNÝ, A IÁ HO VZKŘÍSÍM
\? soupNý DEN“ PRO NEBE.

V'V
54. Dán lezls na hoře Olivové.

(Trpěl smrtelnou úzkost.) — Po večeřiposlední šel
Iidáš zradit Pána Iežíše S ostatními iedenácti odešel Iežíš
na horu Olivovou. Tam byla zahrada Getsemanské. Do
zahrady vešel Iežíš & řebl učedníkům: „Posedte tuto, já
se půjdu modlit.“ Ien Petra, Iabuba a Iana vzal s sebou
dále. Cestou íím řehl: „Smutná jest má duše až na smrt.
Zůstaňte tu a 'modlete se!

Potom se vzdálil od nich maličko, hlehl na zem,
padl na tvář a modlil se: »Ofče můj, ['e—límožno, vegmí
tento kalícó (utrpení) ode mne. Ale ať se stane, co ty cňceš,
nikoli, co cócí iá,< Tah. "a podobně modlil se dlouho. —
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Při tom trpěl úzkost smrtelnou, že až na něm vystoupil
pot jako krůpěje krve. Ty stékaly na zem. Tehdy ukázal
se mu s nebe anděl a posilnil ho.
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- (Byl zrazen od lidáše.) ——Potom vstal Iežíš a šel
k učedníkům. Oni spali. I řekl jim: „Přišla hodina, kdy
:Syn člověka vydán bude do rukou hříšníků. Vstaňte a
;pojdme! Hle — přichází ten, který mě zradí“

Pán ještě nedomluvil, a přicházel Iidáš. Za ním šel
\veliky' zástup vojáků a sluhů. Měli s sebou svítilny, meče
.a kyje. Iidaš jim řekl: „Koho políbím, to jest on — toho
se choptel“ I přistoupil k Iežišovi a řekl: „Zdráv bud,
Mistřel“ A políbil ho. Iežiš mu řekl: „Příteli, nač jsi přišel?
Políbením zrazuješ Syna člověka?“

(Dal se zajmoutí.) — Potom šel Iežíš zástupu
naproti a tázal se jich: „Koho hledáte?“ Odpověděli:
„Iežíše Nazaretského.“ I řekl jim: „já jsem to.“ Sotva že.
dořekl, ustoupili —apadli na zem. Když se vzpamatovali,
tázal se jich opět: „Koho hledáte?“ Oni na to, zase: „Ie
žiše Nazaretskejhof' ležíš řekl: „Pověděl jsem vám, že já
Katolická prvouha. 5
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to jsem. _Když tedy hledáte mne, nechte tyto odejiti.“ —
I vztáhli na něho ruce a svázali jej. Učedníci pah všichni
jej opustili a utehli. jenom Petr a Ian šli za ním zdalelza.
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„MlLOV-AL MNE A SEBE SAMÉHO VYDAL ZA MNĚ,“
„OBĚTOVAL SE, PROTOŽE SÁM CHTĚL“

VVI
55. Pán ležiš v domě nejvyssmo kněze.

(Byl vyslýchán.) — S hory Olivové zavedli Pána
'Iežíše do domu nejvyššího hněze Kaitáše. Tam byla po—
hromadě velerada. Před ni svědčilí mnozí křivě proti
Iežíšovi. On všah mlčel. I povstal nejvyšší kněz a řekl
mu: „Pověz nám před Pánem Bohem: Isi ty Mesiáš, Syn
boží?“ Iežiš odevěděl: „Ano, jsem.“I řehlnejvyšší hněz:
„Rouhal se Bohu. Právě jste to sami slyšeli. Co soudite?“
A oni, zvolali jednohlasně: „Hoden je smrti.“

(Od Petra zapřen.) — Zatím seděli venlzu na dvoře
vojáci a sluhové holem ohně. Ohřívali se, nebot bylo
chladno. Tabé Petr seděl mezi nimi. 1 poznali ho a říkali:vrv
„Tys také byl s Iezlsem Nazaretshy'm.“ Petr všah zapřel
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a řekl: „Neznám ho.“ A po druhé řeRl. „Neznám človělza
toho.“ Po třetí pah bral i Boha za svědlza, že nezná člo
věha toho. Vtom vedli ležíše dvorem do vězení. Iobrátil
se Pán & pohleděl na Petra. A Petr se rozpomenul, vyšel
ven & rozplahal se hořce.
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(Od sluhů trýzněn) — Iežiše hlídali v noci soudní
sluhové. Posmívali se mu, plivali mu do tváře & bili ho
pěstmi po hlavě. líní zas mu zahrývali oči, dávali mu
poličlzv & řihali: „Hádej nám, Mesiáši, Rdo tě udeřil?“
Tah se mu posmívali do rána.

(Na smrt odsouzen.) — Ráno sešli se členové rady
poznov & odsoudili Iežíše na smrt. — Když viděl ]idáš,
že Pán iest odsouzen, litoval zrady své. Přišel R vele
hněžím vrátit třicet stříbrných & řelzl: „Zradil jsem Rrev
nevinnou“ Oni však odpověděli: „Co nám do toho? To
je tvá věcí“ 1 zahodil peníze v chrámě, šel & oběsil se.

1E_žíš1TlCHÝ, SRDCE DOKORNÉHQ
UClN ME SRDCE PODLE SRDCE SVEHO!
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56. Pán Iežíš u Pontshého Diláta.

Židé chtěli Pána Iežíše uhřižovat, ale z vlastní moci
nesměli. Potřebovali lz tomu svolení od Pontsbého Píláta.
Byl to římský vladař v zemi židovslzé.

* .
*

(Křívě obžalován,) — Když Pána Iežíše odsoudili
na smrt, vedli ho svázaného před soudní dům Pontslzého
Piláta.-Pilát vyšel lz nim ven a tázal se: „Kterou žalobu
máte proti tomuto človělzu?“ l počali na něho žalovati:
„Zabažuje dávati císaři daně a činí se králem.“ Vešel tedy
Pilát do soudního domu a vvslýchal Iežíše. Potom vyšel
lz idům a řekl: „Iá na něm nic nenalézám, žač by smrti
zasluhoval. Dám ho jen žbičovat a propustím ho.“

(Bičován a korunován.) I dal Pilát ]ežíše žbičovati.
Poté ho přioděli vojáci pláštěm šarlatovým. A spletli
horunu ž trní a vložili mu ji na hlavu. Do pravé ruky
dali mu třtinu. A na posměch blehali před-ním a řílzali:
„Zdráv bud, hráli židovsbýl“ A plivali naň a bili jej po
tváři i po hlavě.

(Na smrt kříže vydán.) — Pilát ubážal Iežíše Zidům
a řekl: „Eihle — člověk!“ Ale velehněží a jejich sluhové
volali: „Ubřižui, uhřižuí ho 1“ Pilát řehl poznovu: „lá na
něm žádné vinv nenalézám.“ A chtěl ho propustit. Leč
velehněži hřičelí: „Propustíš—li ho, neisi přítel císařůvl“
Toho se Pilát zalehl. I umvl si ruce před lidem a řel2l:
„Krví tohoto nevinného já vinen nejsem.“ A vydal jim
Iežíše, aby byl ulzřížován.

„BOLESTI NAŠE VZAL NA SEBE,
ANO, co MY ISME TRDĚTI MĚLI,

ON SNÁŠEL.“

57. Křížová cesta Pána Iežíše.

Vojáci chopili se Pána Iežíše, svlélzli mu šarlatový
plášť a oblehli mu zase roucho jeho. Potom vložili mu
kříž na ramena. Kříž si nesl Iežíš na místo, které se íme
nuje Kalvarie. Tarn vedli s ním zároveň dva lotry na
smrt hříže. ' s,
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Iežiš upadl cestou několikráte na zem. I přinutilivojáci
Simona Cyrenského, aby nesl kříž místo Iežiše. Spolu šel
za ním veliký zástup lidu. V zástupě bylo mnoho žen,
a ty nad ním hlasitě plakaly. Iežiš se obrátil a řekl jim:
„Dcery íerusalemské, neplačte nade mnou! Plačte samy
nad sebou a nad svými dětmi !“

(ledna že zbožných žen nabídla Iežišovi roušku. Dán
ii vděčně přijal, utřel si obličej a zanechal na roušce krvavý
obraz své tváře. Také Panna Maria provázela božského
syna svého na křížové cestě.)

o NÁŠ DRAHÝ SPASITELI,
LÍBÁMB TVÚI SVATÝ KŘÍŽ.
MY ISME PRO SVÉ HŘÍCHY MĚLI
NÉSTI HROZNOU IEHO TÍŽ.

V'!
58. Pán ležis umřel za nás na kříži.

Na Kalvarií podali Pánu ]ežíši vína 5 myrhou. On
okusil, ale piti nechtěl. Potom ukřižovalí jej a s nim oba
lotry, jednoho po pravici, druhého po levicí, Iežiše pak
uprostřed. Nad hlavu dali mu nápis: „ležíš Nazaretský,
král židovskýf'
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Lidpak tam stál a díval se. A mnozí se mu po
smívali. Říkali. .,Isi-li Syn boží, sestup s kříže.“ A Iežíš se
modlil: „ Otce odpusť jim, neboť nevědí, co činí. — Též
jeden z lotrů řikal mu potupně. „Isi-li Mesiáš, pomoz sobě
i nám!“ Ale druhý prosil: „Pane, rozpomeň se na mne,
až přijdeš do království svéhol“ A Iežíš mu řekl. „Amen
pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.“

U kříže stála matka Iežíšova a miláček jeho, učedník
Ian. Iežíš pohlédl naň a řekl matce své. „Hle -—syn lvůil“
A Ianovi řekl: „Hle — matka tvá/“ A od té hodiny vzal

' ii učedník k sobě. J
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K polední se zatmělo slunce a bylo tma do tří

hodin. Kolem třetí hodiny zvolal Iežíš hlasem velikým:
_„Bože můj; Bože můj; proč jsi mne opusííll“ Po chvíli
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řel21: »žízním.<< I přiběhl jeden ž vojáhů, vzal houbu,
vložil do octa, nabodl na třtínu a “přiložil mu ji lz ústům.
Iežíš přijal ocet a řekl: »Dokonáno jeste Potom zvolal
hlasem velihym: »Otče, do rukou tvýcó poroučím ducfža
svěfžoxtTo pověděl, nahlonil hlavu a vypustil duší.

A ejhle — země se otřásla, shály pubaly a hroby se
otvíraly. Setnílz pod hřížem řehl: „Opravdu, tento člověk
byl Syn boží.“ Všichni pah, kteří tam byli se dívat, bili
se v prsa a odcházeli. Na hoře. zůstali jen strážní vojáci
a známí Páně.

59. Pohřeb Pána Iežíše.

Blížila se sobota, toho rohu slavný den velikonoční.
Proto přišli vojáci uhřížované dorazit a pochovat. I zpře
ráželi hosti oběma lotrům. ležíše všah viděli už mrtvého,
proto mu hosti nežlámali. Ale jeden z vojáhů probodl mu
hopím boh, a hned vyšla krev a voda.

Před večerem přišel na Kalvaríí Iosef ž Arimatie. Byl
bohaty' muž a vzácny' člen velerady. S ním přišel Nihodem,
tahé radní a učitel žáhona božího. Oba sňalí mrtvé tělo
Páně s hříže, obložili je vonnými věcmi a žavínulí čistým
plátnem.

Blížlzo hříže byla zahrada. Tam měl ]oset pro sebe
hrob. Ten byl nově vytesán ve shále a nikdo v něm nebyl
ještě pochován. Do toho hrobu položili mrtvé tělo Páně.
Potom přivalilí ke vchodu velihy kámen a odešli. Druhého
dne přišli do zahrady lidé z velerady, zapečetilí hrobovy
kámen a postavili tam vojáky na stráž.

. *
*

42. Kam sestoupila duše Páně po smrti jeho? —
Duše Páně sestoupila po smrti ieňo do peŘel neboli do před—
peklí. — Do předpelzlí sestoupila duše Páně zvěstovat
svaty'm, že jsou již vykoupení a spasení. V předpelzlí
zůstala duše Páně do třetího dne.

„TRDIÉZLpon PONTSKÝM PILÁTEM,
UKŘIZOVAN, UMŘEL 1 POHŘBEN IEST.
SSTOUDIL DO PEKEL.“
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60. Ejhle — Beránek boží!
(K čemu trpěl a zemřel ležíš 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.

Umřel ga nás. Vytrpěl pokutu ža naše hříchy. Pro
jeho my umučení na věky jsme s Bohem usmíření. Svou
smrti na kříži způsobil Pán ležíš, že nikdo z lidí nemusi
do pekla a každý může do nebe. Pán ležíš 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 »BeráneŘ bošía. Bychom došli
věčné slávy, Beránek náš přelaskavý sám se Otci v obět
dal. Obětoval se Otci nebeskému na oltáři kříže. Každo
denně se obětuje na oltáři kostelním ve mši svaté.

POCHVÁLEN BUÍ) ležíš KRISTUS
NA VÉKY. AMEN.

61. Vděčný pamatuje.
(O Svatém ty'dni.)

Poslednímu tydni před svátky velikonočními se říká:
»Svafý týdenc. Začíná Květnou nedělí. Na Květnou nedělí
si připomínáme, jak Pán ležíš jel slavně do. ]erusalema
trpět a zemřít.Přislužbách božích se světí kvetoucí ratolesti.
S posvěcenymi ratolestmi se koná průvod kolem kostela.
To jako bychom provázeli Pána Iežíše do ]erusalema.
Půjdu 60 také vyprovodit.

Na zelený čtvrtek si připomínáme, jak Pán ležíš
"slavil poslední večeři a jak začal trpěti na hoře Olivové.
V kostele je slavná mše svatá. Při té se naposled odzvoní.
Po mši svaté zůstane svatostánek prázdny' a oltář se
odstrojí. — Ode všech opuštěn žačal Pán ležíš své umučení.

Zavmne trpěl, za mne se modlil. Neměl byc/5 se modlilis ím?

Na VeliŘý pátek si připomínáme, jak “Pán ležíš za
nás umřel na kříži. Proto se v kostele uctívá svatý kříž.,
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„Ejhle — dřevo kříže, na němžto pněl světa Spasitell“
V pátek 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 klaněií Kristu
]ežíší. Pojďte, klaňme .se jemu!

Na Bílou sobotu si připomínáme, jak Pán Iežiš byl
V předpeklí a chystal se k slavnému vzkříšení. V kostele
je slavná mše svatá. Před ní se světí nový oheň, svíce
velikonoční a křestní voda. Místo v neděli časně ráno
slaví se už na Bíloufsobotupřed večerem vzkříšeníPáně.
[(do s ním trpí, bude s nimi obložen.

DODĚKUIMEŽ KRISTU DÁNU
ZA VŠELIKOU IEHO SVATOLI RÁNU.
PRO 113110MY UMUČENÍ
NA VĚKY ISME s BOHEM USMÍŘENI.

62 Iežiš Kristus vstal z mrtvých.
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Nastala neděle, třetí den po smrti Páně. Bylo před
svítáním. Syn boží spoiil 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, odvalil hrobový
lzámen a posadil se na něm. Tvář měl slzvělou jalzo blesk
a roucho bělostné jaho sníh. Strážní zůstali hrůzou jaho
mrtvi. Když se vzpamatovalí, 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 lzámen hrobovy9“
Ale došly tam a- viděly hámen už odvaleny'.

I vešly do hrobu. Tam viděly anděla, jalz sedí po
pravé straně, oděn rouchem bělostny'm. I ulehly se. Ale
anděl jím řehl: „Nebojte se! Hledáte Iežíše ukřižovaného?
Vstal z mrtvých, není ho tuto. Iděte to povědět učed
nílzům!“ [ zaradovaly se ženy velice. Vyšly Spěšněz hrobu
a běžely to zvěstovat učednílzům.

* *
*

43. Ktery' je největší zázralz Iežíše Krista? -—Největší
zázrak Ježíše Krista jest, že Vlastní mocí vstal á:mrtvýcfž.—
To si připomínáme ve svátŘy velikonoční

RADUI SE A PLESEI, DANNO MARIA. ALELUIAI
NEBO'Í“ PÁN OPRAVDU z MRTVÝCH VSTAL. ALELUIA!

63. Kristus Pán se zjevil dvěma učedníkům.

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

I stalo se, že přidružil se lz nim Iežíš, ale oni ho nepo
znali. A on se jich tázal: „O čem si talz smutně vyprávíte ?“
leden z učednílzů odpověděl: „O Iežíšovi Nazaretshém:
lzteralz ho naši velebněží na smrt vydali a uhřižovali.“
A on jim řehl: „To všechno musil Mesiáš trpěti.“ A začal
jim vysvětlovat, co předpověděli proroci o Vybupiteli.

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

Veěer po vzhříšení Páně byli apoštolé pohromadě.
Báli se Zídů, proto měli dveře zamčený. Náhle stanul
uprostřed nich ležíš & řehl jim: „Pohoí vám! 'Iá jsem-to.
Nebojte se !“

Oni se ulehlí; myslilí, že vidí ducha. Ale Iežíš jim
řehl: „Co vám to napadá! Vizte me' ruce i nohy, že to
jsem opravdu já.“ A ukázal jím ruce í nohy & boh, aby
se ho dothlí. Ale oni ještě nevěřili. I řehl jím: „Máte tu
něco h jídlu?“ I podali mu hus pečené ryby &medu. A on
před jejich očima z toho pojedl. I rozradovali se učed
nící vídouce Pána.

Poté jím řehl: „JaŘo poslal Otec mne, tak posílám
já vás. Přijměte Ducóa svafe'ňo! Komu ór'ícfžy odpustíte
budou odpuštěny, a komu je zadržífe, budou zadrženyf
Potom zmizel. '

Ú *.
44. Kterou moc dostali apoštolě v den vzkříšení

Páně? — V den vzkříšení Páně dostali apoštolě moc, od
pouštěli fiřícb'y.
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45. Na koho přešla od apoštolů moc, odpouštětí
hříchy? -— Moc, odpouštětí óřícfžy, přešla od apoštolů na
bisŘupy a kněze. — Hříchy se nám odpouštějí ve svátostí
poŘánň

DĚKUII TI, BOŽE MILOSRDNÝ,
ŽE MOHU IÍTI K SVATÉ ZDOVĚDI!

65. Kdo bude na zemi místo Krista Pána.

Po svém vzkříšení zjevil se Pán Iežíš apoštolům na
jedné hoře.Tehda jim pravil: „Jděte a učte všecóny národy!
A křtěte je ve jménu Otce i Syna í Ducfia svatěfío! A učte
ie zacóovávatí všecfžno,co jsem přikázal Vám! [(do uvěří
a pokřtěn bude, bude spasen. Kdo všaŘ neuvěří, bude za—
vnžen. A ejhle — já jsem s vámi po všecfžny dny až dosŘonání světa.“

Iindy se Pán ležíš apoštolům zjevil u jezera Gene
zaretského. Tehda se otázal Simona Petra: „ imone, mi
luješ mě více než tito?“ Petr odpověděl: „Ano, Pane, ty
víš, že tě milují.“ I pravil mu Iežíš:„ „Pas beránky mě!"
Potom otázal se Pán po druhé. „Simone, miluješ mě?“
Petr odpověděl zase: „Ano, Pane, ty víš, že tě milují.“
! pravil mu Iežíš: „Pas beránŘy mě!“ — A tázal se ho
po třetí. „Šímone, miluješ mě?“ 1 zarmoutil se Petr a od
pověděl: „Pane ty všechno víš. Ty víš, že tě milují.“
] pravil mu ležíš: „Pas ovce mě!“

z.: .
*

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

66.1ežíš Kristus vstoupil na nebesa.

Naposledy zjevil se Pán Iežíš učedníkům v ]erusalemě.
Bylo to čtyřicátý den po jeho vzkříšení. Učedníci právě
byli za stolem. I pojedl s nimi a přikázal jim: „Zůstaňte
v městě, až na vás sestoupí Duch svatý.“

Potom zavedl učedníky na horu Olivovou. Tam po
zdvíhl 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 pravicí boží. »
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Učedníci hleděli 'za ním, až jim v oblalzu zmizel
s oči. A ejhle — stanuli u nich dva andělé v rouchu bě
lostném. Ti řehlí: ,.Co twstoiíte a hledíte do nebe? Ten
Iežíš, který se vznesl od vás do nebe, zase přiide tah,
iah jste ho viděli odcházet“ Učedníci pohlehli a hlaněli

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

III

47. Ve který den vstoupil Iežíš Kristus na nebesa?
Ježíš Kristus vstoupil na nebesa ve čtvrtek, čtyřicátý den po
svém vzkříšení. — To si přípOmínáme ve sváteŘ Nanebe—
vstoupení Páně.

„BUDEME-LI s NÍM TRDĚTI,
BUDEME s NÍM TÉŽ OSLAVENV

vznůlzu SRDCE!

67. Iežíš Kristus seslal Ducha svatého.

Po na nebe vstoupení Páně zůstali apoštolé v Ierusa
lemě. Modlili se po devět dní s Pannou Marii a s jinými
učedníbý. Desátý den, v neděli, býla slavnost Letnic, Náhle



76

se ozval s nebe huhot, jaho hdyž táhne silný vítr. I uhá
zaly se ohnivé íazyhy nad lzaždým z nich. A všichni byli
naplnění Duchem svatým.
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Podivný hulzot bylo slyšetí po celém městě. Proto“
sešlo se mnoho lidí h domu apoštolů. I vystoupil Petr
s ostatními apoštoly a mluvil: „Muži izraelští! Vy jste
uhřížovali Iežíše Nazaretshého. Ale on vstal z mrtvých a
vstoupil na nebesa. Nyní nám seslal Ducha svatého.“

Když to slyšeli shromáždění, řehlívapoštolům: „Bratři,
co máme čínítí?“ Petr iím odpověděl: „Ciňte pohání acdeite
se pohřtítl Duch svatý vás posvětí a hříchy budou vám
odpuštěny.“ I uvěřili mnozí v onen den a dali se pokřtít.
Bylo jich na tři tisíce.

* *
*

48. Kdo je Duch svatý? Duch"sva/ý je třetíbožsŘá osoba.

49. K čemu sestoupil Duch svatý na učedníhy Páně?—
Ducti svatý Sesfoapíl na učedníky Páně, aby je osvítí/, po—
silní! a posvětil. — To si připomínáme ve svátky wara—'
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: křest, biřmování, svátost oltářní, poŘa'ní,
poslední pomaxání, svěcení kněžstvo a sňateŘ manželský.

„VĚŘÍM v DUCHA SVATÉHO.“
DUCHU SVATÝ, DOSVĚT DÁNU
SRDCE NAŠE v IASNÝ CHRÁM,
A'Í' ISME HODNI ]ÍSTI MANNU,
KTEROU IEŽÍŠ CHYSTÁ NÁM.

68. Panna Maria — Královna nebeská.

Panna Maria pečovala O božského syna svého v Na
žaretě po třicet let. Potom byla s ním na svatbě v Kaně
Galilejské & přimlouvala se tam za snoubence. Po cestě
křížové provázela Pána ležíše 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 apo
štola. Ke konci jejího života sešli se prý apoštolé z různých
zemí v Ierusalemě a byli tam při její blažené smrti. Svaté
její tělo pochovali v zahradě Getsemanské. Když třetího
dne potom otevřeli kamenný hrob její, našli jej prázdny.

Leč o tom se v Písmě svatém nic nevypráví. lísto
je toliko, že Kristus Pán vzal Pannu Marii po smrti její
do nebe. Tam ji povýšil nad anděly 'a svaté. V nebi se
Panna Maria za nás přímlouvá. Iejí přímluva jest u Boha
nejmocnější.

* *
*

ZDRÁVAS KRÁLOVNO, MATKO MILOSRDENSTVÍ! ŽIVOTE,
SLADKOSTI A NADĚIE NAŠE, BUD ZDRÁVA! K TOBĚ VOLÁME,
VYHNANÍstovÉ EVY. K TOBĚ VZDYCHÁME,LKAIÍCEA PLAČÍCE,
\! TOMTO SLZAVÉM ÚDOLÍ. 1 pkOTOŽ, ORODOVNICE NAŠE,
OBRA'Í' K NÁM své MILOSRDNÉ OČI A IEŽÍŠE, DOŽEHNANÝ DLOD
ŽIVOTA-SVÉHO, NÁM po TOMTO DUTOVÁNÍ UKAŽ — O MILO
STIVÁ, O PŘÍVĚTIVÁ, O DŘESLADKÁ DANNO MARIA!

69. Svatá církev Obecná.

Po sesláni Ducha svatého kázalí apoštolé evandělium
a křtili ty, kteří uvěřili. Pokřtěné bířmovali. Sloužili mši
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svatou a podávali svaté přijímání. Ve svaté zpovědi od—
pouštěli hříchy. Nemocné mazali svatym olejem. Své učed
niky světili na kněze a některé z nich na biskupy. Snou
bence sezdávali.

Tak činili apoštolé zprvu v Ierusalemě, potom v celé
zemi židovské a konečně v krajinách pohanských. Po—
křtěny'm se říkalo „křestané“ anebo „věřicí“. Všichni věřící
s apoštoly dohromady se jmenovali »svaíá círŘev obecná<<
nebo »ŘalolícŘáa. Nejvyšší moc v církvi svaté měl místo
Krista Iežiše apoštol Petr. Byl nejvyšším správcem církve
a sídlil v městě Římě.

Tam skonal apoštol Petr smrti mučednickou. Nej
vyšším správcem cirkve stal se po něm řimsky'biskup. iká
se mu papež neboli ,.svaty' Otec“. Do ostatnich apoštolech
nastoupili biskupové od nich vysvěceni. Biskupům pomá—
hají v duchovní správě kněží, od nich vysvěcení. Pánem
a králem cirkve svaté byl a bude do skonáni světa Iežiš
Kristus, jeji zakladatel.

*
*

51. Kdo náleží k svaté cirkvi obecné? — !( svaté
církví obecně náleží všícfiní pravověrní křesťané.

52. Kdo je nejvyšším správcem církve katolické? —
Nejvyšším správcem círŘve kafolícŘe' ie římsŘý papež. —
Katolický křestan se poznává po tom, že věří v učení
církve, přijímá jeji svátosti a poslouchá" jejich přikázaní.

53. Iak zni- patero přikáeaní církevních? — Patera
přikázaní církevnícfž;c'ní: První: zasvěceně svátky svělííí.—
Drufz'e': v neděle a zasvěceně svátky celou mší svatou/„po
b_ožněslyšeli. — Tr'etí: ustanovené posty :acóova'vatí. —
Ctvrte': alespoň jednou aa rok se apovídaíí. ——Páté: alespoň
v čas velikonoční svátost oltářní příjmoulí.

70. Z dějin církve v naší vlasti.

Svatí věrověsti. — Naši předkové v Čechách, v zemi
Moravskoslezské a na Slovensku byli za starých dob
pohané. Evandělium zvěstovali jim svatí bratři Cyril a
Metoděj. Pocházeli ze Soluně. Přišli na Moravu roku 865
a přinesli s sebou Písmo svaté v slovanském jazyku Sídlili
na Velehradě. Tamodtud vycházeli hlásat viru Kristovu.
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Putovalí do Říma a zanesli tam své knihy služeb
božích. Svatý Otec hnihv schválílva vysvětil oba bratry
na biskupy. Svatý Cyril však v Římě umřel. Před sbo
náním pravil bratrovi: „Hle — bratře, až dosud jsme oralí
oba jednu brázdu. Nyní se můj den hončí. Ale ty se vrat
na Moravu lz tomu dobrému lidu a vvučui ho pravdě
boží dálel“

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

Katolická orvouha. 5
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OD DOBY TÉ nÁM SVĚTLO VÍRY DLANE:
DĚDICTVÍ OTCU ZACHOVEI NÁM, PANE!

* *
*

_ Květý svaté vírý. — 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 byl tam umučen od pohanů.

Svatý Prokop býl opatem neboli představeným kláš
tera na Sázavě. — Svatým životem vynikla též Anežka,
dcera krále Přemysla Otakara I. — Pro tajemství zpovědní
býli umučení kneži svatý Ian Nepomucký a blahoslavený
lan Sarkander. '
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SVATÝ VÁCLAVE!

TY 151 DĚDIC ČESKÉ ZEMĚ,
ROZDOMEŘ SE NA SVÉ DLÉMĚ.
NEDEI ZAHYNOUTI NÁM 1 BUDOUCÍM!
VŠICHNI SVATÍ DATRONOVÉ,
ORODUITE ZA NÁS!
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71. Svatý křest — pro nebe potřebný.

le tomu asi osm let, bylo viděti v kostele cosi pozoru
hodného; křtili tam chlapečka. Narodil se dva dní před
tím. Všichni dóma se radovali, že jich přibylo v rodině.
Matka políbila vroucně novorozené robátko &požehnala
je na čele znamením kříže. Otec řekl s úsměvem: „Ie to
ještě maličký pohan, nemá duši svatou, tak by se ne
dostal do nebe. Isme povinni dětátku k tOmudopomoci“

Proto šli třetího dne po narození 5 chlapečkem do
kostela. Kněz je zavedl ke křtitelně. Tam držel kmotr dítě
v náručí, a kněz se tázal: „lak tomu ditku chcete říkati?“
Kmotr odpověděl: „Stanislav.“ A kněz tázal se dále:
„Stanislave, věříš v Boha, Otce Všemohoucího? — Věříš
i v Iezu Krista, Syna jeho jediného? — Věříš v Ducha
svatého ?“ Kmotr odpovidal místo dítěte: „Věřím.“

BEH—JF
_IIIIIIHmmm.muniunum:
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Potom kněz nabral svěcené vody, lil tu vodu dítěti
na hlavu a říkal při tom: „Stanislave, já tě křtim ve
jménu Otce í Syna i Ducha svatého.“ Tak byl chlapeček
pokřtěn.

* *.
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54. ]ah je svatý břest pro nebe potřebný? — Svatý
křest je pro nebe potřebný taŘ, že se nikdo bez něóo ne—
může dostati do nebe.

55. Cím se stává pokřtěný? — Pokřtěný se stává
svatým dítkem božím, dědicem nebeské blaženosti a členem
svate' círŘve obecně.

CHVÁLA BOHU, ŽE ISEM POKŘTĚNI
CHCI ŽÍT A ZEMŘÍT IAKO KATOLICKÝ KŘESTAN.
K TOMU MI DOPOMÁHEI PÁN BůH,
MATKA BOŽÍ A VŠICHNI SVATÍ. AMEN.

W
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POSLEDNÍ VĚCI ČLOVĚKA.

72. lak umírá. katolický křesťan.

Onemocnělo děvče. Chodílo třetí rok do školy. Když
se jí přitížílo, chtěla býti zaopatřena. V pokoji bylo čistě
uklizeno. Na stole bíle prostřeném 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. Též 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: „Klanim se ti vroucně, skrytý Bože náš !“ Potom se
vyzpovídala, přijala velebnou svátost oltářní & dostala
poslední pomazání. Matce řekla: „Maminko, už se nic
nebojím umřít. Těším se na nebe. Tam se zas uvidíme.“

!?l»)\
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Než shonala, rozžali hromnici a modlili se: „Iežiši,
Maria, Iosefe, vám daruji srdce své i duši svou. Stůjte
při mně v posledním boji! S vámi at odejde v pokoji
duše má !“ Tah usnula v Pánu. Posledni slovo jeji bylo:
„Otče, do rukou tvy'ch poroučím ducha svého.“ Matba ji
s pláčem zatlačila oči a připravila mrtvé tělo do rahve
na pohřeb. * _ *

56. Co je smrt? — Smrt iest odloučení duše od tělo.
57. Kam odchází duše hned po smrti? ——Hned po smrti '

odctia'zí duše pr'ed boží soud — Od soudu božítio se
dostane duše buď do očistce nebo do nebe anebo do pekla.

UMŘÍTI musim, ALE NEVÍMVKDY.
VIM VŠAK, ZE BYCH NA VEKY BYL NEŠ'Í'ASTEN,
KDYBYCH UMŘEL VE HŘÍCHU TĚŽKEM.

73. Očistec — žalář boží.

Duším v očistci řilzáme něžně „dušičhy“, protože
velmi trpí. Trpí velilzé teslzno po Pánu Bohu a jiné tresty
časne'. Uhrutny je plamen páli, že se hřichu nedohály.
Samy si pomoci nemohou, čelzaji pomoci od nás: „Smi
lujte se nade mnou aspoň vy, přátelé moji, nebot ruha
Páně dotlzla se mne!“

Kdo věrně miluje, denně pamatuje. Zemřela matka
a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly. I přicházely baž
dičbého rána, by matičlzu svou hledaly. Kterak óledaty?

Dušičlzám pomáháme mši svatou a modlitbou. Nej
hratši modlitba za ně zni: „Odpočinuti věčné dejž jim,
Pane, a světlo věčné at jim svitíl“ Hlavni památka Dušíček
se koná po svátku Všech svatých.

* . *

58. Kdo se dostane do očistce? — Do očistce se
dostane, kdo gemr'e v boží milosti a má ještě trpěti aa tžr'ícfžy.

59. Co trápí duše v. očistci? — Duše 17očistci tra'pí
veliké teskno po Pánu Bonu a jine' tresty časně. — Z očistce
dostanou se duše do nebe.

NA QUŠIČKY VZDOMÍNEIME,
z OCISTCE IlM DOMÁHEIME!
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74. O věčné blaženosti v nebi.

Svatí 17nebi jsou blažení, protože vidi ustavičně Pána
Boha. „Stále patří na tvář Otce mého“, řekl Kristus Pán. —
Isou blažení nevýslovně. Svatý Pavel napsal o nebi: „Oko
nikdy nevidělo, anL ucho neslyšelo, ani na srdce lidské
nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří ho milují.“ — Isou
blažení věčně. Nebe nikdy a nikdy nepřestane. — Nebeská
blaženost se jmenuje v Písmě svatém »Světlo věčném

Ke svatým v nebi náleží: duše dětí zemřelých v křestní
nevinnosti; duše věřících, kteří umřeli v boží milosti a za
hříchy své vytrpěli 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 oslavujeme svátkem Všecfž
svatýcó. Ke svatým se modlíme, a oni se přimlouvají za
nás u Boha. Tomu říkáme »svalýcfž obcováníc.

* ll
*

60. Kdo se dostane do nebe? — Do nebe se dostane,
kdo žemr'e v boží milosti a nemá co trpěti ga ór'ícóy.

61. Co blaží svaté v nebi? — Svaté 17nebi blaší
potření na Boba a pokoj Věčný.

„RADUITE SE A DLESEITE,
NEBO'Í' VAŠE ODDLATA
IE HOINA v NEBESÍCH.“

75. O věčném trápení v pekle.

zavržení V peŘle trpí oóněm. Pán Iežíš často mluvil
o pekle a pravil, že je tam oheň neuhasitelný, pláč a skří—
pění zubů. — Zavržení trpí bez úlevy: ani krůpěje 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 po
zvaný, jenž přišel bez roucha svatebního. V ohni věčném
bude hořeti,kdo se v hodinu smrti podobá suché ratolesti.
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62. Kdo se dostane do pekla ? — Do pekla se doslane,
kdo, zemře ve óřícóu těžkém.

63. Co trápí zavržené v pekle? — .Zavržene'vpeŘle
trápí odloučení od 50150 a oňeň Věčný.

A'Í“ NAS NEZŽE VĚČNÝ DLAMEN,
UCHOVEI NAS lezu KRISTE. AMEN.

76. O soudném dni
předpověděl Kristus Pán:

Na honec světa se zatmí slunce a měsíc nedá světla
svého a hvězdy budou padati s nebe. A na zemi rozbouří
se moře a rozhučí se vlny jeho. Vodou, ohněm, zemětřesením
a hrůzou zahynou poslední lidé na zemi.

Tehda přijde hodina, hdy všichni mrtví uslyší hlas
Syna božího. A jalz uslyší, oživnou a vyjdou z hrobů.
A pošle Pán své anděly, a ti hlasem velihym jaho hlaho—
lem trub svolaií vzhříšené ze všech hončin. Vyvolené po
staví po pravici, zavržené po levici.

Na nebi pak se ukáže znamení Syna božího. A on
příjde v oblahu mocny'_a velebny' s anděly svy'mí. Zasedne
na trůně, aby soudil vyvolené a zavržené. Vyvolenym řehne:
„Poidte, požehnaní Otce mého, do hrálovství neb'eslzéhol“
Zavrženym řehne: „Odeíděte ode mne, zlořečení,do ohně
věčnéhol“ I půjdou zavržení do věčného trápení, vyvolení
palz do věčné blaženosti.

* , **

64. Kdy vzhřísí Kristus Pán všechny mrtvé? — Všecóny
mrtvě vzkřísí Kristus Pán 17soudný den. — Potom přijde
viditelně s nebe na zem a bude nás soudit. To bude po—
slední soud.

VĚŘÍM \? BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍHO, STVOŘITELE NEBE
[ ZEMĚ. —' 1 v Iezu KRISTA, SYNA IEHO lEDlNÉHO, PÁNA NA—
ŠEHO; — IENŽ se DOČAL z DUCHA SVATÉHO, NARODIL SE
2 MARIE PANNY; — TRDĚL POD DONTSKÝM DILÁTEM,UKŘ1ŽOVÁN
UMŘEL 1 DOHŘBEN nasr. — SSTOUDIL DO DEKEL, TŘETÍHO DNE
vsrAL z MRTVÝCH. — SSTOUDIL NA NEBESA, SEDÍ NA PRAVICI
BOHAOTCE všemonoucíno, _ ODTUDPŘIIDE SOUDlTŽIVÝCH
1 MRTVÝCH. _- VĚŘÍM \! DUCHA SVATÉHO; — SVATOU CÍRKEV
OBECNOU, SVATÝCH OBCOVÁNÍ; _ HŘÍCHÚV ODPUŠTĚNÍ; —
TĚLA VZKŘÍŠENÍ; — A ŽIVOT VĚČNÝ. AMEN.

'
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UČIVO SVÁTOSTNÉ.

PŘÍPRAVA K SVATÉ ZPOVĚDI.

77. Dán můj a Bůh můj.
k

Dobrotivý Otec nebeský mě stvořil a stále o mne
pečuje. Dal mi anděla strážce, aby mě opatroval. Dal mi
rodiče, aby mě vedli do nebe. Dává mi teplo a světlo,
pokrm a život hodinu za hodinou. Iistotně se patří, abych
mu den co den děkoval. — A co by ze mne bylo, kdyby
mne Bůh nechránil ode zlého, nepomáhal mi při práci a
nedopřál mi své milostí! Potřebuji ustavičně Pána Boha. —
Modlívám se každodenně? — Modlívám se pobožně?

' * *

Svatý, svatý, svatý! — Prorok Starého zákona měl
podivné vidění. Bylo mu, jako by viděl v nebi na trůně
Pána Boha a kolem něho anděly. Ti zpívali: „Svatý, svatý,
svaty' je Pán Bůh zástupů; plna jsou nebesa i země veleb—
nosti a slávy tvé !“ — Ano, veliky', vznešený a svatý jest
Pán Bůh. A svaté jest všecko, co jest boží : jméno boží, dům
boží, znamení Syna božího (kříž),sochy a obrazy světců
božích. — Říkám svatá slova uctivě? — Cóova'mse uctivě
v domě božím?

* *
*

Svate' dní boží. — Den co den se stará člověk, aby
měl z čeho byti živ. Ieden ty'denní den však chce Pán
Bůh, abychom si od všední práce odpočinuli, jemu se
společně klaněli 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 dny, zvláště v pátek; je to památný den smrtí Páně.
Toho dne se nesmí požívati masité pokrmy. — Cóodím
v den sváteční po každé na mši svatou? — .Zacóova'vám
páteční půst.?
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První přiházaní boží žní: »V iednoóo Boóa Věřífí
budeš.<< ——Druhé přihážaní boží zní: »Neveameš jména
božíáo nadarmox — Třetí přihážaní boží zní: »Pomm',
abys den sváteční světíl.: — Třetí přihážaní círlzevní
zní: »Usfanovene' posty aacb'ovávaitlc ' _,

78. Čím jsou mi moji rodiče.

Bůh, neviditelny' Pán světa, panuje všemu lidstvu.
Viditelně nechává místo sebe panovat jiné. V národě pa
nuje ž boží milosti panovníh — u nás president, v rodině
otec a matlza. Isou tedy rodiče pro mne osoby posvátné.
Hodné dítě je uctivě pozdravuje a pěhně prosí. Zdvoříle
jím dělzuje a'srdečně blahopřeje. A mluví o nich uctivě.
Tah své rodiče ctí. — Clim já své rodiče? '

Těžho bych “spočítal,co dobrého mí rodiče už pro
háža-lí a co mi prokazují dosavad. Starají se, abych měl
hde bydlet, co jísti a v čem chodit. Pečují, abych se naučil,
čeho potřebuji pro život. Nihdo na světě po Pánu Bohu
nemá mne tah rád, jah oni. Iistě zasluhují rodiče, abychom
jich nermoutilí a nehněvalí, ny'brž jim při práci pomáhali,
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je v nemocí ošetřovali & za ně se modlívalí. — Mám ia'
rad fatičŘa a“ malička .?— Pomáižcim ocfžoíně rodičům ? —
Modlivám se ga ně .?

ummnunmulm_: LIKE" -_ ', |_“ \,

% “E“:mnm"lattt!'—,i; '“7;;;

Nemám práva dělatí, co chci. Právo, mí poroučet,
mají rodiče. Oni myslí se mnou dobře, vědí víc než já
a jsou za mne odpovědní Pánu Bohu. Kdo se rodičům
protíví, Pánu Bohu se protíví. Proto se jím nesmí odmlouvat
ani vzdorovat. — Poslechnu na první poručení & s jasnou
tváří. Tah poslouchal Syn boží své matky a svého pě
stouna. — Posloucócím rodičů ici?

* i
*

Čtvrté příházaní boží zní: »Cli otce .svěňo i mama
svou, abys dlouóo živ byl a dobře ti bylo na xemi.:

V, V
65. Co mi porouc1 čtvrté přihážaní boží? — Čtvrté

přikázani boží mi poroučí, abycó své rodiče ctil, miloval
a iicó posloucóal.

DOŽEHNÁNÍ OTcovo STAVÍ DĚTEM DOMY. ,
MODLITBA MATČINA z MOŘSKEHO DNA VYNÍMA.
CÍM 51 ZASLOUŽÍM TOHO POŽEHNÁNÍ A TÉ MODLITBY?
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79. Ialz se chová stydlivý,

Když ráno vstane, slušně se obleče. Hlava, hrb, ruce,
ano i nohy mohou zůstati než'ahaleny. Z ostatního těla
mají některé části stále by'ti zakryty. Stydlivy se tam bez
potřeby neodhry'vá ani nedívá — ani na sobě ani na
druhých. Bez potřeby se tam nedoty'lzá, ani se nedá ne
počestně doty'hat. Byl by to hřích. Hříchem není, co hdo
činí jen z nutné potřeby.

Svatá Anežka pocházela ze vznešené rodiny římské.
Dožila se jen třinácti let a shonala _smrti mučednickou.
Nedlouho před tím se stalo, že ji hdosi sváděl lze hříchu.
Leč ona se svésti nedala. I pohrozil jí svůdce násilím. Ale
ona řehla: „Mne chrání anděl boží.“ A když se jí svůdce
chtěl přece dotbnouti nepočestně, udeřil ho anděl, že padl
na zem jaho mrtvy. — Svatý Stanislav, mlady' šlechtic
polshy', začervenal se po každé, bdyž něhdy slyšel nepo
čestně mluvit. Z tahové společnosti hleděl ihned odejít.

Bůh mě vidi na každém místě, i ve tmě a o samotě.
lalz bych mohl před ohem božím se chovati nepočestně!
Děti stydlivé a počestne' má Bůh obzvláště rád: tahovy'm
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patří v přední řadě brálovství nebeshé. Blahoslaveni čistého
srdce, neboť oni Boha viděti budou. — Cóovám sevždy
stydlivě a počestně .?

4:
*

Sesté přiházaní boží zní: »Nesesmílníšlc — Slovo
. , u r a . v v

„nesesmllniš znamena: nesmtš se cóovaft nepocesfne.
RAČ, PANNO SVATÁ, v OCHRANU
KVĚT SRDCE MÉHO VZÍTI!

80. Miluj bližního svého!

Dobré srdce — potřebné pro nebe. — Pocestného
přepadli na pustině loupežníci. Poranili ieí, div že ho ne—
zabili. Tah ho našel Samaritán. Nic nedbal, že je to jeho
nepřítel. Neublížil raněnému, nýbrž mu pomohl a pečoval
o něho. Mílosrdny' Samaritán měl dobré srdce. — Dobré
srdce odpouští, nehněvá se, nenadává, neubližuíe na těle,
nesvádí he hříchu a pomáhá haždému, iah může. — Ano
i se zvířetem má soucit. Myslí si: Cítí bolest jaho ty, nedělej
mu trampoty! — Ialzé je moje srdce? Byl jsem dobrý
na druóě?

* *
*

5 pocíívosií nejdál dojdeš — Malé Aničce umřeli
rodiče. Chudobnou sirotu si vzala do domu sousedha,
zámožná paní. Aničha chodila do školy a ve volné chvílí
pásala husy. Dávala dobře pozor, aby nedělaly šhody.
Doma si bez vědomí své pani nevzala nic, co jí nepatřilo.
Našla-li při úblidu peníz, odevzdala iei. Byla poctivá. Paní
si poctivé děvče vzala za vlastní a odházala ii vešhery
maietelz. Poctive'mu lidé přejí a Pán Bůh žehná. — Jsem
poctivý já ?

. * *

Pravdomlumý — dítě boží. — liříh dOStal darem
pěhnou seherhu. Sel s ní do zahrady a sehal, hde se co
dalo. I na vzácné třešní oselzal hůru tah, že třešně musela
uschnout. Otec měl ten strom velice rád. Přišel do za
hrady a vidí, že strom je zhažen. „Nevíš,bdo to udělal?“
táže se rozčilen Iířího. Chlapec se ulehl, ale hned se
vzpamatoval a řehl upřímně: „Tatíčhu, lhátí nebudu: já
isem to udělal.“ Otec se zarazil a chvíli nepromluvil slova.
Potom vzal synha do náručí a řekl: „Ze ísi upřímně
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pověděl pravdu, je mně milejší, než tisíc vzácných stromů.“
— Tah rostl ]iři. Byl vždy pravdomluvný. Stal se později
presidentem v Americe. Byl to slavný IiříWashington. —
Dravdomluvný nezapírá, nelže, nesvádí hřívě na druhé:
mluví vždy pravdu. — Mluvivám pravdu já?

. * *

Páté příházaní boží zní: »Nežabiješlc — Sedmé pří—
házani boží zní: »Ne'pokradešk — Osmé přibážaní boží
zní: »Nepromluvíš křivěóo svědectví proti bližnímu svému !:

81. Vstanu a půjdu h Otci svému.

Na hřtu svatém dostal jsem od Ducha svatého roucho
svatební — milost posvěcující. Byl jsem svatý. Kdybych
tak byl umřel, mohl jsem býti v nebi. Nyní už nejsem tab
svatý; nebotmám hříchy na sobě. Zasluhuji za ně trestů
božích. Kam bych se dostal, hdybych umřel dnes? lab
rád bych sobě z hříchů pomohl! Ale sám sobě ž tžr'ícfíů
nepomofžu.

Kristus Pán, dobrý pastýř, měl moc, hříchy odpouštět.
Odpustil Magdaleně, Petrovi, lotru na kříži. Než vstoupil
na nebesa, odevzdal moc, odpouštěti hříchy, apoštolům.
Od apoštolů přešla la moc na bislzupy a hněže. Tí od
pouštějí hříchy misto Krista Pána ve svátostí pohání. Svá
tosti pohání se říká svatá zpověď. Vyprosím si pomoc od
Ducha svatého a půjdu k svate' zpovědi. “'

Ve svaté žpovědi odpustí mně hříchy milosrdný Bůh.
Budu míti tedy duši čistou jaho je obraz, když se s něho
smyje prach. Bůh mii promíne tresty hříchů, abych ne
musíl trpěti v očistci a snad i v pekle. Bůh mě posvětí,
t_ahže budu míti právo "se dostati do nebe. Těším se na
svatou žpověať

* * *

Dobře se naučím: Svatebním roucňem pro nebe je
milost posvčcující. —- Největší 210 je pro člověka tžřicó. —
Všechny ór'icfžynejsou stejně velike': jsou óřicóy malé a velké,
anebo leókě a těžké.— Milostiposvěcujicise pažbývá těžkým
óťícóem. — Těžkým fžřícóem žaslufžuje člověk trestů božicň
na zemi a v pekle. — Leókým óřicfžem žaslufžuje člověk
trestů božíctž na žemt' a v očistci. — V den vžkr'išeni'Páně
dostali apoštolě moc, odpouštěti b'r'ictíy. — Moc, odpouštěti
óřicfžy, přešla od apoštolů na biskupy a kněze. — Hřicóy
se nám odpoušlějí ve svátosti pokání



82. Které hříchy mám na sobě?

Proti prvnímu přiházaní božímu: Modlíval jsem se
denní modlitby? Modlíval jsem se pobožně? — Proti
druóe'mu : Rílzal jsem svatá slova uctivě? — Profi třetímu.
Byl jsem v den sváteční po každé na mši svaté? (Něhdo
zanedbal.) Choval isem se v kostele uctivě? Zachoval
jsem páteční půst?
_ Proti čtvrtému: Ctil jsem své rodiče? (Něhdo mluvil
o nich neuctivě.) Pomáhal isem ochotně rodičům? Poslou—
chal jsem rodičů? (Něhdo i odmlouval, vzdoroval) —
Profi pátému: Byl jsem dobrý na druhé? (Zlý se hněval,
nadával, ublížil na těle, sváděl lze-hříchu, trápil zvířata.)

Profi šeslěma: Choval jsem se stydlivě a počestně?
(Nělzdo nepočestně pohlížel, nepočestně mluvil, nepočestně
jednal) — Proti sedmému: Byl jsem poctivý? (Nepoctivy
si cizí maieteh vzal, poškodil, ponechal.) — Profi osměmu:
Mluvil jsem vždy pravdu? (Nělzdo zapíral, lhal, lzřivě
sváděl na druhé.) ——Tíží mě snad ještě něco?

* *
*

'Íahto si vzpomínati na hříchy ie xpytování svědomí.

83. Smilui se nade mnou, Bože!

Ke Kristu Pánu přišla žena hříšnice. Klečela u nohou
jeho a plahala. Proč asi? ——Věděla ž házaní Páně, ialz
Pán Bůh“je spravedlivý a všechno žlé trestá. I vstoupily
jí na pamět ieií hříchy a v srdci se jí ozvalo: Svatý Bože,
hříšné trestáš činy, trestů tvých se hrozím za své viny.
Hříchů je mi z hloubí srdce líto. Dolepším se, svatě slibuji
to. — A Kristus Pán hleděl na ni milostivě & řehl ii:
„Odpouštěíí se ti hříchy. Idi v pohoiil“ '

Na Veliby pátelz-lzlečela Marie Magdalena pod hří
žem. Hleděla, jak umírá Syn boží, a plahala. Proč asi? —
Věděla z házaní Páně, ialz Pa'n Bůó je dobrotivý a co
dobrého ii prokázal. V srdci se jí ozvalo: Dobré všechno
dostávám z tvé ruby. Podstoupil ísi za mne hřiže mulzy.
Nebe otvíráš mi smrtí svou, a já zlobou splácím láslzu
tvou. Hřichů je mi z hloubisrdce líto. Polepším se, svatě
slibuji to. — A Kristus Pán hleděl na ní s hříže milostivě,
jabo by mluvil: „Odpouštěií se ti hříchy. Idi v pohoíil“
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Tahé já mám hříchý na sobě. Smiluj se nade mnou,
Božel Hříchů je mi z hloubi srdce líto. Polepším se. svatě
slibuji to. Kterého hříchu jsem se dopouštěl nejčastěji?
Který hřích bý mě při smrtí nejvíce tížil? Těch hříchů se
budu zvláště chránit. Těm, lado mí ublížilí, odpouštím. Cizí
majetek vrátím. Budu bedlivě plnití své povinnosti.

* *
*

66. Co je při svátosti pohání nejpotřebnější? — Pr'i
svátosti poéání ie nejpotřebnější lítost.

67. Co musí s lítostí býti spojeno? — S lítostí musí
býti spojeno předsevzetí: opravdu cócí se polepšííí a nikdy
už neňr'ešiti.

SVATÝ BOŽE, HŘÍŠNÉ TRESTÁŠ čle,
TRESTů TVÝCH SE HROZÍM ZA st VINY.
DOBRÉ VŠECHNO DOSTÁVÁM z TVÉ RUKY,
ponsroupu. 151ZA MNE KŘÍŽB MUKY.
NEBE OTEVŘEL'S MI SMRTÍ svou,
A IÁ ZLOBOU SDLÁCÍM LÁSKU Tvou.
HŘÍCHÚ IE M1 2 HLOUBI SRDCE LÍTO.
DOLEPŠÍMSE, SVATĚ susuu ro.

84. Výzpovídám se upřímně a úplně.

Kristu Pánu se hříšníci nezpovídali: on hříchý jejich
dobře znal, je vševědoucí. Apoštolé vševědoucí nebýli.
Proto h nim přicházeli věřící jednotlivě a Význávali jim
haždý souhromě hříchý své. Tabtěž já půjdu a vyzpovídám
se Řnězi zpovědníúovi,

Nibdo mne při tom nebude slýšeti, leč jediný zpo
vědníb. A ten mě přijme lashavě jako dobrý pastýř zblou
dílou ovečhu. Ze zpovědi nesmí nihomu na světě povědět
ani slova. Svatý ]anNepomucbý dal se raději umučit,
než bý něco býl prozradil ze zpovědi hrálovný Zofíe. —
Vyzpovídám se upřímně.

Význám všechno, co zlého vím na sebe. Kdo bý
nepověděl nějalzý hřích lehlzý, zpovídal bý se platně. Kdo
bý při zpovědi těžhý hřích zapomněl nechtě, zpovídal bý
se také platně. Ale musel bý ten hřích povědět při zpovědi
budoucí. Kdo bý všah těžký hřích zamlčel úmýslně, zpo
vídal bý se neplatné. žádný hřích bý mu nebýl odpuštěn.
Ano, měl bý za to ještě nový hřích, říká se mu svato
krádež. — Vyzpovídám .se úplne.
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68. Kdo se zpovídá neúplně? — Neúplné .segpovídgi,
kdo těžký fžr'ícó úmyslně gamlčí. — Tahová zpověď je
neplatná.

85. Kterak se vykonává zpověď.

Svátost póhání jest úhon důležitý. Třeba se naň dobře
připravit. Nejlépe doma o samotě. Pomodlím se nejprve
h Duchu svatému, aby _měosvítil a posilnil. Potom si budu
vzpomínat, které hříchy mám na sobě: (gpyfova'ní svědomí).
“Hříchy si dobře zapamatuji.

_ Kleče- před hřížem, odprosím srdečně Pána Boha a
umíním si, že se polepším: (lítost a předsevaefí). Než odejdu
z domu, poprosím rodiče, aby mi odpustili a dali po
žehnáni

Do hostela půjdu s modlitební hnihou. Než na mne
dojde, budu se potichu modlit. Potom přiblebnu do zpo
vědnice a vyznam své hříchy: (:pověaý. Poté vyslechnu
pozorně, co mi poví zpovědník. Dobře si zapamatují, co mi
uloží ža pohání. Při rozhřešení se požehnám.
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Po zpovědi vyplnim uložené pohání: (dostíučiněnů.
Uložené modlitby je nejlépe vvlzonati před svatostánhem.
Ie dobře, přidat si nějalzé pohání dobrovolné. — Poděbuíi
Pánu Bohu za milosti svaté zpovědi a znovu si uminim,
že zůstanu Bohu věrný.

* *
*

69. Zpověď první začíná se takto: »Vejménu Otce..
Vygnávám .se před Boňem, že jsem se dopustil těclžfo
fžtícňů:c. .Zpověd druhá a další začíná se takto: »Na—
posledy jsem byl a svaté :povědt' . . . Vygna'vám se před
Bofžem, „žejsem se dopustil těcóto 5r'íc6ů:<

70. Zpovědní vyznání se honči tahto: »To jsou iné
fžťícfžy.Srdečně iícfž liíuii a pevně si umiňuii, že se opravdu
polepším.c

71. Kolilzčásteh náleží lz svátosti pohání? —sta'tosti
poŘání náleáQět částek, totiž: gpyíování svědomí, lítost,
předsevgetí, zpověď a dostiučínění.

Ducnu svmÝ: osvĚř A DOSILNIMĚ,
BYCH své HŘÍCHY NÁLEŽITĚ POZNAL,
SRDEČNĚ IICH LITOVAL,
UDŘÍMNĚ z NICH SE VYZPOVÍDAL
A SE OPRAVDU POLEDŠIL. AMEN.

PŘÍPRAVA K SVATÉMU DŘIIÍMÁNÍ.

86. Kterak se koná svátost oltářní

Při posledni večeři měl Pán ]ežiš na stole chle'ba
v halichu vino. Nad chlebem řehl: „Toto iest tělo mě.“
Tim slovem proměnil chléb ve své tělo. To tělo Páně
vypadalo iabo chléb. ——Nad vínem řehl Pán Iežiš: „Toto
jest brev má.“ Tim slovem proměnil vino ve svou brev.
Ta hrev Páně vypadala íalzo vino. — Konečně pravil
Pán Iežíš apoštolům: „To čiňte na mou památku.“ Tim
slovem dal apoštolům moc, proměňovati chléb a víno.
Od apoštolů přešla ta moc na bislzupy a kněze.

Kněz vvlzonává tu svatou moc při mši svaté. Má
h tomu na oltáři chléb a v'halichu vino. Víno je z hroznů
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a chléb z moulzý pšeničné; ten chléb se jmenuje hostie,
to jest: chléb obětní. — Uprostřed mše svaté říhá hněž
nad chlebem slovo Pána ]ežíše: „Toto jest tělo mé,“ Tím
slovem proměňuje chléb ve svaté tělo Páně. — Nad vínem
říhá bněz slovo Pána Iežíše: „Toto jest hrev má.“ Tim
slovem proměňuje víno ve svatou hrev Páně.

Tělo Páně na oltáři Výpadá jaho chléb; má totiž po
dobu a barvu, chut a vůni chleba. je tam tedý tělo Páně
pod způsobou cóleba. — Krev Páně na oltáři Výpadá jaho
víno; má totiž podobu a barvu, chut a vůni vína. je tam
tedý krev Páně pod způsobou Vína. ——Tělo a krev Páně
pod způsobami chleba a vína je svátost oltářní.

A * *
*

lv !
79. Co je svátost oltarnl? ——Svátost oltářní ie tělo

a ŘreVJežíše Krista pod způsobamí cóleba a Vína.— íháme
svátost »ollámíc, protože se na oltáři honá.

OTEVŘELA SE už NEBES BRÁNA,
SLOVO ZÁZRAČNÉ KNĚZ VYSLOVIL,
VÍTEI, DUŠE, VÍTEI KRISTA PÁNA,
IENŽ SE v způsos CHLEBA VÍNA SKRYL.

87. Ve svátosti oltářní je přítomen
živý ležis Kristus.

V hrobě na Kalvarii odpočíval Kristus Pán mrtev.
Třetího dne oživl a vstal z mrtvých. Od svého vzkříšení
má Kristus Pán tělo živé, ale jinačí než měl před tím:
nemůže 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 haždé způsobý.

Kdo tedý příjímá svatou hostii, přijímá nejenom tělo,
nýbrž i larev Páně. Kdo přijímá částhu svaté hostie; při
jímá celého ležíše Krista. Kdo příjímá svátost oltářní, má
v sobě Krista ležiše, dokud se svaté způsobý nerozplýnou
a nestráví.

I po mši svaté zůstává Iežíš Kristus na oltáři ve
svatostánku. je tam přítomen pod způsobou chleba neboli
ve svaté hostií. Na to jsou ve svatostánku dvě posvěcené
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nádoby: monstrance a ciborium. Před svatostánkem hoří
věčné světlo; připomíná věřícím: Kristus Pán je tu —klaňte
se jemu! Zvláště se máme klaněti Kristu svátostnému při
pozdvihováni a přijímání, 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 BOŽE NÁŠ,

IBNŽ Tu ve SVÁTOSTI
SEBE UKRÝVÁŠ.

88. Dánmě volá k svému stolu.
vv!

První křestany pronásledovali krvavě pohané. Vericí
se však nehrozili ani muk, ani mučednické smrti, a zůstali
věrni svaté víře. ím to, že byli tak silni? — Ze svatě žili
&umírali.? — Že se dostali do nebe? 3—Iest o nich zapsáno,
že chodívali témeř denně k svatému přijímání. Od stolu
Páně odcházeli silrnijako lvové, a mOcností pekelné třásly
se před nimi. Svatým přijímáním je Kristusješíš posvěcoval,
posiloval a živil & životu věčnému.

* *
*

Duševní posily potřebuje každý člověk. Buď je ne—
dbalý v modlitbě, nebo nerad chodí na služby boží, nebo
se mu nechce poslouchat a plnit uložené povinnosti, nebo
je nedobrý k bližnímu, nebo vůbec slabý v pokušení.
V čem já jsem duševně slabý? Kristus Dán mě chce sva
tým._.přiiímánímposilnit. Přijď ke mně, Pane Ježíši, a po
silní mě!

Svatebnim rouch'em pro nebe je svatost neboli milost
posvěcuiící. Po svaté zpovědi je člověk svatý. Mohl by však
býti světěiší, aby se Bohu více líbil a měl právo na větší
blaženost v nebi. Iá po svaté zpovědi budu také svatý.
Ale rád bych byl světěiší. Kristus Pán mě chce svatým při—
jímáním posvětit. Při/'a"ke mně; Pane Jež iši, a posvět mě!

Kristus Pán řekl o svátostí oltářní; „lá jsem chléb
živý, který s. nebe sestoupil. Bude-lí kdo jisti ž 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
žíviti ]? životu věčnému. Přijď/(e mně, Pane Ježíši; a živ mě
Ř životu věčnému!

* *
*

74. Nač mě volá Pán ]ežíš be svatému přijímání?
Pán Ježiš mě volá Ř svatému přijímáni, aby mě posvětil,
posilní! a živil k životu věčnému.

75. Iah zní páté přibázaní církevní? — Páíě přikágani
cirŘevni ;mi: »Álespoň v čas velikonoční svátost oltářní
přijmoutilc— Snažně si přeje círhev svatá,abvchom přijímali
častěji do roba. Denně může přijímati, kdo je v posvěcující
milosti a má pravý úmysl. _

„NECHTE MALIČKÉ DŘIIÍTI KE MNĚ
A NEBRAĚTE IIM! NEBOT .TAKOVÝM
PATŘI KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ.“

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

nesmí nic jíst ani pít ode dvanácté hodiny půlnoční. len
kdo, je nebezpečně nemocen, smí přijímat i nelačný.
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Počesíne' oděný. — Každý oděv neni počestný, i když
je snad nový. Samo se rozumí, že máme přijíti ke stolu
Páně s oděvem čistým a tělem umýtým. Třeba chudobně,
jen kdýž čistotně! Víc ovšem než na šaty, hledí Kristus
Pán na svatební roucho duše.

Vposvěcuíící milostí. — Srdce má se státi po svatém
přijímání na chvíli svatostánkem Páně. Proto musí býti
aspoň bez hříchu těžkého. S těžkým hříchem nesmí se jíti
ke stolu Páně. To bý býld přijímáni nehodné. Nehodně
přijímati je svatokrádež.

Se srdcem pobožným. — Před svatým přijímáním se
mám dobře modliti. Kdýž kněz ukazuje lidu svatou hostii,
mám řikati: „Pane, nejsem hoden, abýs vešel pod střechu
mou, ale toliko rci slovem, a uzdravena bude duše má.“ Po
svatém příjímání se vrátím na své místo. Dřivítám Pána
Iežíše. Znova mu slíbim, že mu zůstanu věrný. Přednesu
jemu své prosbý. — Příhodně modlitbý k svatému přijí—
mání jsou také v modlitební knize.

* *
*

76. Iaký mám přistoupit ke stolu Páně? — [(e 5?qu
Páně mám přistoupit úplně lačný a počestně oděný, 17po—
svěcající milosti a se srdcem pobožným.

o IEZU, HOSTE NEBESKÝ,
MÉ ZBOŽÍ, STATKLI Můj,
TY SLADKÝ CHLEBE ANDĚLSKÝ,
ZVOL v SRDCI MÉM BYT SVůj.
HLB, LAČNÍM, TY MNE NAKRM ZAS.
HLE, ŽÍZNÍM, TY MOU ŽÍZEŘ ZHAS
A VŽDY MĚ OPATRUI!

ČZ?
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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 zopakuie &prohloubí; novym učivem větným jsou otázky,
označené 0. K tomu příprava k sv. zpovědi a sv. příjímání.

PRVNÍ UČENÍ.

1. Kde je Pán Bůh? — Pán 5126je na nebi a na gemí
a všudy.

2. Co vidí Pán Bůh? Pán Bůó vidí všecŘo. — Co slyší
Pán Bůh? Pán Búó slyší všecŘo.— Co ví Pán Bůh? Pa'n
Bůň ví všecŘo. — Pánu Bohu říkáme »vševědoucíc.

3. V kolika osobách ie Pán Bůh? — Pán Báb je ve
třecó osobáctž.

4. lak se jmenují tři božské osoby? ——Třibožské osoby
se jmenují: Otec, Syn a Ducó svatý.

5% »Ve jménu Otce i Syna (' Ducóa svatěóo. Amen.<z
(Znamení kříže.)

6. Kdo nás stvořil? Nás stvořil Báb Otec. ——Kdo nás
vykoupil? Nás vyŘoupiI Bůh"Syn. — Kdo nás posvětil?
Nás posvětil Ducň svatý.

7. lak říkáme Bohu ve třech osobách? — Bofžu ve
třecó osobácó říkáme »Boží Troiicec nebo »troiiea'íný Báňa.

*8. K čemu jsem na světě? — Jsem na světě, abycfž
Pánu Botžu sloužil a ao to se dostal do nebe.

*9. Mne také volá Pán Bůh do své služby: chce, abych
pracoval a se modlíval. Kdy se máme modlítí? ——Máme
se mod/ití každodenně, gvláště ráno a večer. — Hodný věřící
se modlí také před jídlem a po jídle, a když se k mod
lení zvoní.

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

svátečním příkáxal Pán Búó: »Pomní, abys den svátečnísvětí .c
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*11. Čím světímgv kostele sváteční den? —Sváteční den
svěfíme v Řostele tím, že pobožně slyšíme celou mši .svatou.

O 12. lak se mám chovati v kostele? — Vkosíele se mám
cóovafí uctivě a pobožně.

013. Které jsou hlavní částí mše svaté? — Hlavní částí
mše svaté jsou: evandělt'um, obětování; proměňování a při-—
jímání.

*14. Iak se mám chovati ke každému? — [(e Řaždému
se mám cóovalí způsobně a advoříle,

BůH OTEC, STVOŘITEL NEBEI ZEMĚ.

*15. Odekdy jest Pán Bůh? — Pán Bůó ješt odevždy.

16. Kdo učinil nebe i zemi? — Nebe í semi učinil Pán
Bůfž. — Bůh učinil nebe i zemí z ničeho. Místo „učinil-v “ vr ' vz nlceho rlkame >>šívorzl<<.

17. Co může Pán Bůh? — Pa'n Báb může všecko,
co cóce. — Pánu Bohu říkáme »všemoóoucía.

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

*19. K čemu stvořil Pán Bůh anděly? —Pa'n Bůó .slvor'íl
anděly, aby jemu sloužili a nám do nebe pomáóali.

20. Co si řekli mnozí andělé? — Mnozí andělé si
řeŘlí: »Nebudeme Boba sloužili. Cóceme býti samí jako Bůó.<<
— Tak mnozí andělé zpyšnělí.

21. Kam odsoudil Bůh pyšné anděly? — Pyšné anděly
odsoudil Bůó do peŘla.

22. lak říkáme andělům v pekle? — Andělům v peŘle
říkáme »glí ducóověa. Nejvyšší & nicó se jmenuje »d'a'belc.

023. K čemu svádějí nás zlí duchové? — .Zlí du—
“cfžovésvádějí nás Ře ór'ícfžu.

24. Svaté anděly vzal si Pán Bůh k sobě do nebe
Nám pomáhají do nebe zvláště svatí andělé strážní.
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kaNí LIDÉ\? RÁII.

25. Kterak stvořil Pán Bůh prvního člověka? — Prv—
nífžo člověka stvořil Pán Bůó takto.- učim'l tělo se „země a
vdecól do těla nesmrtelnou dus'í.

26. „lsem člověk.“ Z čeho se skládá člověk? — Člověk
se skládá & těla a a duše. — Duše lidská ie nesmrtelná.

27. Co přikázal Bůh prvnímu člověku? — Bůtž pří—
kázal prvnímu člověku: »Se všecó stromů raiskýcó je:, ale
se stromu prostřed ráje at neiíš! Kdybys jedl s něóo, xemr'eáa

28. Z čeho Bůh učinil první ženu? — Bůtž učinil
první ženu : Adamova žebra.

29. Iací byli první lidé v ráji? — První lidé byli
v ráji svatí, blažení a tělesně nesmrtelní.

*30. Od koho máme všechno dobré? — Všecóno
dobré máme od Pána Boba. — Pánu Bohu říkáme »do—
brott'výc.

31. Čím se první lidé dopustili hříchu? — První lidé
se dopustili ňr'ícfžu tím, že neposlecfžli Pána Boba.

32) Kdo svedl první lidi ke hříchu? — První lidi svedl
ke ór'ícfžu ďábel v podobě óada. — To byl prvotný ór'ícó.

53. Co ztratili první lidé hříchem prvotným? — Hr"—
cóem prvotným xtratilí první ltde' svatost, rajskou blaženost
a tělesnou nesmrtelnost.

034. Co je pro člověka největší zlo? — Největší zlo
je pro člověka ór'ícó.

35. Všichni pocházíme od prvního člověka Adama.
Co dědí každý člověk po Adamovi? — Každý člověk
dědí po Adamovi fír'ícfž,utrpení a smrt. — Hřích zděděný
po Adamovi se. jmenuje óřícó »de'dičnýc.

36. Co bylo nejhorší při prvotném hříchu? — Pr't'
prvotněm tžr'ích'ubylo neitžorší, že žádný člověk nemoól se
dostati do nebe.

37. Koho slíbil Pán Bůh po hříchu prvotném? — Po
tžr'ícb'u prvotne'm slíbil Pán Bůň Vykupitele. — Tak se Bůh
nad lidmi smíloval. Pánu Bohu říkáme »mtlosrdnýc.
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38. Kam se dostaly7 duše prvnich lidí po smrti? —
Duše prvnícó lidí se dostaly po smrti do pr'edpeklí.

LIDÉ ČEKALI NA SLÍBENÉHO VYKUDITELE.

*39. Čím se prohřešil Kain proti Abelovi? — Kain se
prob'r'esilproti Abelovi tím, že mu závidět, b'něval se na něóo
a zabil jej.

040. Isou všechny hříchy stejně veliké? — Všecfžny
b'r'icóy nejsou stejně veliké: jsou óťícfžymalé a velké, anebo
leóke' a těžké.

041. Čeho zasluhuje člověk lehkým hříchem? — Leó—
kým ór'icfžem xasluóuje člověk trestů boěicó na zemi a
V' očistci.

042. Čeho zasluhuje člověk těžkým hříchem? — Tě '—
kým ór'ícóem zasluóuje člověktrestů božicó na zemi a Vpekle.

*43. Proč uvedl Bůh na zem potopu? -— 5126 uvedl
na zem potopu, protože lide' mu pr'estali sloužit a byli
begbožni.

*44 Co Pán Bůh odměňuje? Pán Bůfžodměňuje Všecko
dobré. —- Co Pán Bůh trestá? Pán Bůó trestá Všecko zlé.
— Pánu Bohu říkáme »spravedlivýc.

*45. Kde odměňuje Pán Bůh? Pán Bůó odměňuje na
zemi a v nebi. — Kde trestá Pán Bůh? Pán Bůó trestá na
semi, V očistci a v pekle.

*46. Co slíbil Bůh Abrahamovi o Vykupiteli? — Bůň
slíbil Abraóamovi o Vykupiteli: »Badeš praotcem velikěňo
národa, a vzejde & tebe požeónáni Všemnárodůmc — Od
Abrahama pocházel národ izraelský neboli židovský.

*47. O Vykupiteli předpovídali národu židovskému
proroci. Doba před Výkupitelem se jmenuje Starý zákon.

O 48. Iak se říkalo slíbenému Vykupiteli ve Starém zá
koně? Slibene'mu Vykupiteli se říkalo ve Starém zákoně
Mesiáš neboli Kristus. — jméno „Kristus“ znamená: posvě—
cený král. '
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VYKOUDITVNÁS DŘIŠELVIEDNOROZvENÝ SYN
BOZÍ. SKRYTÝ ZIVOT PÁNE.

49. Co zvěstoval anděl Gabriel Panně Marii? —
Anděl Gabriel žvěstoval Panně Marii: »Neboise,Maria, nebot
isi naležla milost u Bob'a. Eib'le — budesr míti syna a da'š
mu jméno ježíš. Bude to Syn Nejvyššíňos

50. Kam spěchala Panna Maria po zvěstování anděl
shém ? — Po žvěstováni andělskěmspěcóala Panna Maria
na bory navštívit Alžbětu.

51. Kterýmí slovy přivítala Alžběta Pannu Marii? —
Alžběta přivítala Pannu Marii slovy.- »Požefinaná ty meži
ženami a požeónany plod života tvěóo.A jak to, že ke mně
pr'icóáži matka Pána mě/žo?:

52. Kde se narodil Iežíš Kristus? — Ježíš Kristus se
narodil v Betlemě ve cfilěvě.

53. Co zvěstoval anděl pastýřům betlemsbým? —
Anděl žvěstoval pastýřům betlemskym: »Nebojte se, nebot
eifžle _—žvěstuii vám radost velikou. Narodil se vám dnes
Spasitel Kristus Pán v městě Davidověc

*542Co znamená jméno »ležiš<? —Jmeno »Ježišcžna
mená Vykupitei anebo Spasitel.

55. Kdo jest ležíš Kristus? — Ježíš Kristus jest jedno—
raženy Syn Boba Otce, — * jest Bůh“ a spolu člověk.

56. Nač přijeli mudrci h novorozenému Vyhupiteli?
Mudrci při/"eliŘ novorOženěmu Vykupitelt; aby se mu kla—
něli a obětovali mu dary: žlato, kadidlo a myróu.

'57. Co řehl Simeon o Pánu Iežíši? — 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 cfžte'lPána
Ježíše žabit. — Po smrti krále Heroda se usadila svatá
Rodina v Nqžarelě

_59.Kam putoval Pán Iežiš ve dvanácti letech? —
Pán Ježiš ve dvanácti letech"putoval do Jerusalema na slav—
nost velikonoční.
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60. Kde nalezla Maria Pána Iežíše? — Maria nalezla
Pána Ježíše V córa'mě mezi učiteli.

61. Kdo byl pěstounem Pána Iežíše? — Pěstounem
Pána Je:íše byl .SVatýJosef.

62. Do holíha let zůstal Pán Iežíš v Nazaretě? —
Pán Ježiš xůstal V Nazaretě do třiceti let.

„J

VEŘEINÝ ŽIVOT DÁNĚ.

63. Nač odešel Pán Iežíš z Nazareta h řece Iordánu?
— Pán ježiš odešel : Nagareta Ř řeceJordánu, aby se dal
pokřtít od SVatěóoJana.

64. V iahé podobě sestoupil Duch svatý na Pána
Iežíše? — Ducó SVCIÍŽsestoupil na Pána “Ježíše V podobě
óolubičky.

65. Co promluvil Bůh Otec při pokřtění. Páně? —
Bůh" Otec promIUVilpři poŘřtění Páně: »Tento ie Syn můj
milý, V něm .se mi zalíbí/ac

66. Kolih let učil Pán Iežíš veřejně? — Pán Ježiš učil
Veřejně tři léta.

67. Kolih apoštolů si vyvolíl Pán ležíš? — Pán Ježíš
si VyVolildVanáct apoštolů.

*68. Čím potvrzoval Pán Iežíš své učení? — Pán Ježiš
pOÍVZ'ářOVCIÍsve' učení tím, „že konal ségraky.

69. Kde vykonal Pán Iežíš první zázrak? — PrVni
xóxrcfc vykonal Pa'n Ježíš V[(aně GalilejsŘe' na SVCIÍbě.

70. Co řehl Pán Iežíš o dětech? — Pán Ježíš řekl
o aeiecó: »Necóte maličké při/“itíke mně a nebraňte jim,
neboz ÍCIŘOVým patři ŘZCÍÍCPSIVÍnebeske.<<

071. Co vyprávěl Pán Iežíš o milosrdném Samariiánu ?

*72. Kdo je můj bližní ? — Můj bližní ie Řaždý ČÍOVěŘ
— přítel i nepřítel.

73. Které modlitbě naučil nás Pán Iežíš? — Pán Ježíš
naučil na's modlitbě »Otče nášc.

074. Co vyprávěl Pán Iežíš o rouchu svatebním? —
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*75. Co je svatebním rouchem pro nebe? — Svaťebnim
roucb'em pro nebe je milost posvěcujici.

076. Čím se poshvrňuie milost posvěeuiicí? — Milost
posvěcuiici se posŘvrňuie leókým ór'icóem.

077. Čím se pozbývá milostí posvěcující? — Milosli
posvěcuiici se pozbývá IežŘým fžřicfžem

078. Co vyprávěl Pán Iežíš o marnotratném synu? —

079. Komu Pán Bůh odpouští hříchy? — Pán Bůó
odpouští fžřicóy každému, kdo činí poŘáni. — Pánu Bohu
říháme »milosrdnýc

UMUČENÍ DÁNĚ.

80. Kdy slavil Pán ležiš poslední večeři? — Pán Ježiš
slavil posledni večeři ve čivrleŘ před svým umučenim.

'81. Co přijímali apoštolé při posledni'večeři? — Při
posledni večeři přijímali apoštole' tělo a krev Pána ježiše.

82. Kam odešel Pán ]ežíš po večeři poslední? — Po
večeři posledni odešel Pán Ježiš na fžom Olivovou se modlil
a trpěl.

*83. Co se modlil Dán ležiš na hoře Olivové? —
Pa'n ježíš se modlil na óor'e Olivové: »Ofčemůj, ie-li možno,
vezmi tento kalicó (utrpení) ode mne. Ale ať se stane, co
ty cfiCeš, niŘoli co cóci ici <<

84. Co trpěl Pán Iežiš na hoře Olivové? — Pán Ježiš
trpěl na fžoře Olivové toto: polil se krvi ve smrtelné úxkosli,byl :raxen od jidáše a dal se xaímoufi.

85. Co trpěl Pán Iežiš v domě “nejvyššího hnčze? —_
Vdomě neivyššióokněge trpěl Pán Ježiš foto: byl vyslýcfžán',
od Petra gapřen, od Sluňů ítýxněn a od velerady odsouzen
na smrt.

86. Co trpěl Pán Iežíš u Pontsbého Piláta? — (] Poni
súěóo Piláia trpěl Pán Ježiš toto : byl Řr'ivě obžalován,
bičován, imim Řorunova'n a na smrt Řr'iže vydán.

87. Co trpěl Pán Iežíš na Kalvarii? — Na [(a/varii
trpěl Pán ježiš foto: byl uŘřišován, posmíván _agemřelna
Řr'iži. — Trpěl & zemřel, protože sám chtěl.
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088. K čemu zemřel Pán Iežíš na kříži? — Pán Ježíš
zemřel na kříži; aby nikdo z lidí nemusel do pekla a každý
moňl do nebe. — Svou smrti na kříži nás Pán ležíš vy—
koupil a spasil.

89. Kdo pochoval tělo Pána Iežiše.? — TěloPána Ježíše
pocňoval Josef & Arimatie a Nikodem. _,_

OSLAVENÍ DÁNĚ. DUCH SVATÝ.

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

*91. Ktery' je největší zázrak Iežíše Krista? — Největší
zázrak Ježíše Krista jest, že vlastní mocí vstal & mrtvýcó.

*92. Kterou moc dostali apoštolé v den vzhříšení
Páně? — V den vzkříšení Páně dostali apoštolě moc, od—
pouštěli óřícóy.

*93. Na hoho přešla od apoštolů moc, odpouštětí
hříchy? -—Moc, odpouštěti fžřícóy, přešla od apoštolů na

bisŠupy a kněze. —Hříchy se nám odpouštěíí ve svátostipo ání
O 94. Kterymi slovy' rozeslal vzhříšeny' Kristus Pán

apoštoly do světa? — kaříšený Kristus Pán rozeslal
apoštoly do světa slovy: »Jděte a učte všecfžny národy!
Á křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducóa svatěňo! A učte
ie zacóovávati všecko, co jsem přikázal vám! [(do uvěří
a pokřtěn bude, bude spasen. [(do však neuvěří, bude :a—
vržen. A eióle — já jsem s vámi po všecfžny dny až do
skonání světa.<<

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

96. Ve btery den vstoupil ležíš Kristus na nebesa? —
Ježíš Kristus vstoupil na nebesa ve čtvrtek, čtyřicátý den po
svém vzkříšenu

97. Kdo ie Duch svatý? —„Ducti svaty' je třetíbožská
osoba.
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98. Ve který den seslal Iežíš Kristus Ducha svatého?
— ježíš Kristus seslal Ducóa svatéóo v neděli; desátý den
po svém nanebevstoupení.

099. 'K čemu sestoupil Duch svatý na učedníký Páně?
— Ducfž svatý sestoupil na učedníky Páně; aby je osvítil,
posilnit a posvětil. — Nás Duch svatý osvěcuje, posiluje
a posvěcuje zvláště svátostmí.

BOHU DÍKY: ISEM KATOLICKÝ KŘESTAN.

*100. jak se jmenuje sedmero svátostí? — Sedmero
svátostí se jmenuje: křest, biřmování, svátost oltářní, pokání,
poslední pomažání, svěcení kněžstva a sňatek manželský.

*101. jak je svatý křest pro nebe potřebný? — Svatý
křestje pro nebe potřebný tak, že se nikdo bež něóo nemůže
dostati do nebe.

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

*103. Kdo náleží k svaté církví obecné? — !( svaté
církvi obecné náleží všicfžnipravověrní křesťané

0104. Kdo je nejvyšším správcem církve katolické?
— Nejvyšším správcem církve katolické je římský papež.
Katolický křesťan se poznává po tom, že věří v učení
církve, příjímá její svátosti, a poslouchá jejich přikázaní.

0105. jak zní patero přikázaní církevních? — Patera
přikážaní církevnícfž žní : První : zasvěcené svátky světtti. —
Drufžé: v neděle a žasvěcené svátky celou mši svatou po
bpžně slyšeti. — Třetí: ustanovené posty žacňovávati. —
Ctvrté: alespoň jednou ža 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 odcb'áží duše před boží soud.
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108. Kam se dostane duše od soudu božího? — Od
soudu božifžo se dostane duše buď do očistcenebo do nebe
anebo do pekla.

0109. Kdo se dostane do očistce? — Do očistce se do—
stane, kdo xemře v boží milosti a má ještě trpěli za ór'icfžy.

110. Co trápí duše v očistci? — Duše v očistci trápí
veliké teskno po Pánu Bonu a jine' tresty časně.

0111. Kdo se dostane do nebe? — Do nebe se dostane,
kdo gemr'e v boží milosti a nemá co trpěti za ór'icfžy.

0112. Co blaži svaté v nebi? — Svaté v nebi blaží
patr'eni na Boóa a pokoj věčný.

0113. Co napsal svatý Pavel 0 nebi? — Svatý Pavel
napsal o nebi: »Oko nikdy nevidelo, ani ucóo neslyšelo,
ani na srdce lidske' nikdy nevstoupilo, co Bufžpripravil těm,
kteri 60 milují. <<

0114. Kdo se dostane do pekla? — Do pekla se do—_
stane, kdo xemr'e ve ór'icóu těžkém.

115. Co trápí zavržené v pekle? — zavržené vpekle
trápí odloučení od Boba a oheň věčný.

116. Kdy vzhřisí Kristus Pán všechny mrtvé? —
Všecóny mrtvě vzkřísi Kristus Pán v soudný den — Potom
přijde viditelně s nebe na zem a bude nás soudit. To bude
posledni soud.


