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C. Co usčinil Kriſtus Ježjě pro wyťaupenj a ſpaſenj naſſe?

Kriſtus Ježjč nás wyuč/owal/ kráſný pi-j
klad ctnoſti nám dal/ k oſprawsedlněnsj a
pofwěcenj naſſemu ſwátoſti uſtanogwil/ za nás
fe gobětowal.
D. Kdo měl w ſpaſitelſtčm ťonánj

Kriſta Ježjſſe.

poťračowati?

Apoſſtolowé ; nebok ge Rriſlus Ježjčſzſplno

mocnil- aby Ewangelium hláfali/ wěějcj kětili/
ťagjcjm odpouſſtěli- chléb a wjno w tělo a
krew Pčně pro.měňowali á lidu k pěigjmánj
podáwali. t

Do ſkonánj fwěta- až celé pokolenj lidſké
ſkrz hláfánj Ewangelium a ſwátoſtné poſluho-ſk

wánj k Bohu uwedeno bude.

C

a. Když apoſſt.olowé zenny.elt.kdo naſtaupil na gegich mjſto..

Biſkupowé a kněžj/ kteréž apoſſtolé po
ſobe zějdili/ gſauce k tomu op;nomocnse/ni od
miſlra ſwého i./ťaucjho: DSaťo mne poſlak
Otec/ tak i gá poſjlám wás.cc Jan Lo.
s. Sak ſe gmenuge člowek ten/ genž Kriſtasza Syna
Božjho wyznawa a na geho gméno geſt poťěrěn?

člowek ten/ genž Kriſta za Syna Božlsbo
wyznáwa

a na geho gméno poťětse/ngeſt- gme

nuge ſe ťěeſťan.
s. Sať ſegmenuge to náboženſtwj/ w ťterém za prawé
držjme/ co Kriſtus Ježjé pro wyťaupenj a ſpaſenj naſſe
usčinil..

Náboženſtwj/ we lkterem za prawé držjme/
co Kriſtuč Ježjé pro wyťaupenj a ſpaſenj na
ſſe uěinil- gmenuge ſe náboženſtwj Kriſtowo/
ťěeſtanſké/ nebo wjra kčeſtanſká.
T. A gak ſe gmenuge ta ſpolečnoſt/ ťtcrau ťťeſěané se
ſwz/ym apoſſrolſkſym ťněžſtwem dělagj..

Společnoſt ťěeſkanů se ſwy/ýmapoſſtolſjým
ťněžſtwesm/ kteraž w ſpaſitelſkém tonánjs Kriſto

wě pokraěugjc/ ſkrzehláſánj Ewangelium a
ſkrze ſwátoſtné poſluhowánj lid k ſwatoſtt a
blaženoſtž wede/ gmenuge ſe cjrkew Kriſlowa/
ťčeſtanſká.

o
s. Ale wjt.a a ejtsťew ťěeſtsanſká ma geſſtě gedno/
pějgmj s.. ťtet.č pak..

gině

wjra a cjt.ťew kčeſtsanſkama taťé pějgmj
ťatolioká t. g. wſſeobecna/ poněwadž pro wſſe
cky ltdi- po wſſechny čaſy a na wſſech mjſtech
geſt.
s. Mnoho ſlyſſem
mluwtti o wjrách a cjrkwjch giných než ťa
tolickzſychn což založil Kriſtus ch wěr a cjrťwj ..

O né; genom gednu nnsgeden geſt Bůh/
gedna geſt prawda/ gedna tedy wjt.a/ která tu
prawdu w ſobeobſahuge/ gedna také prawá cjt.

ťew/ kteraž tu prawdu hlafa. Kriſtus a gehoapo
ſſtolé gen o gedné cjt.kwi mluwj: vNa té ſkále

wzdělám/cjrťewu Mat. CS. ..Seden geſt Pán/
gedna wjra/ geden kč/eſt/ geden Bůh a Otec
wſſech.a Sw. Pawel

k Eſegz.a.

Co. Když Krtſtus Pán wjt.y a cjt.kwe takowé nezaložil/
gak tedy powſtaly ..

w CS. ſtoletjpo K. P.t iutr
mnohé
puſtili/
wedli/
ſe che
a i ty

a Kalen

prawdy z kčeſtanſté katolické wjryt wy
mnohé poruſſtli a tak wjry nowé za
které gména gegich nefau. K těmto
lidj pěidalo/ pro ſebe sbory ěinili
cjrkwemi ..cjt.kwj luteránſkau/ skalen

ſkaučili helwetſkau/ an Kalen

we Swegca

čjch/ neboliž w Hekwecii učil/ tak nazwali.
C-R

n. Kterať sutr a Kalen/

čili suteráni a sželweri g

wyměěugj ſwau cjrťew? o

že ge ſpolečnoſt ſwatz/sch-w které ſeszan
gelium pramen bláſá a ſwátoſli prawé udj
legj; ga wſſeckni kčeſtané k njm patč/j/ ktečhj po

tagmu s katoljťy nedržj.
CL. Saťyc geſt to wycměr..

wýměr

chybnyſý. Prawda

owſſem- že ſe

w prawé cjrťwi prawé Ewangelium bláſá a
prawé fwátoſti udjlegj : ale gá nemohu Ewange
Iium prawé aprawé fwátoſti poznati/ leě gſem
dějwe prawau cjrťew nalezl.
Kz. A gak ſe pťeſv;ědčiti můžeě/ která cjrťew geſt prawá :
ťaeoltcká/ luteráuſtá/ čili helwérſká :s

Pěeſwědějm ſe o tom- uwážiw/ w kterz/ých
uěenjgchcjrtsew ťatolická/ luteránfká a belwet
ſká od ſebe ſe rozeznáwagj.
ſl. udey

ťrátce/

w kterzſychučenjch ſe ťatoljci a ne

ťatoljci- čili proeeſtantt n od ſeberozeznáwagj:

Katoljci a nekatoljci/ ěili proteſtanti/ ſeod
ſebe rozeznáwagj:
sJ Metáni a sželweet/ neťaeolch/ ſe taťě tproreſtanti
gmenugj/ ktery-to s lartnſtčho gazyťu wywo;enžs.
názew eoltť co sodpůrciu znamená/ a pějſluſſjgim/ an
prawdě obpjragj; n.. nazýwagj ſe těž ewangeljci/
ale to gméno glm nepackj/ au ſeučenj gegich s Ewan
geuum nefrownáwá.

I. w uěenj o pramenech wjry.
II. w uěeni o ſtawu kněžſkém/o moci duchow
nj a wrchnoſtenſlwj cjrkewnjm.

III. w uěenj o pádu a wykaupenj člowěťa.
lV. w uěenj o ofprawedlněnj a poſwěcenj
naſſem.
V. w uěenj o miloſli Božj a o PIy.edIy.jzenj.

VI. w uěenj O o fwátoſlech wůbec bJo ſwa:
toſlech/ které proteſtanti prigjmagj/ a O o
fwatoſtech- které proteſlanti zawrhugj.
VII w ucenj o obetI nowozáťonnj
VIII.w uěenj o obcowánj Swatých.
N. w uěenj o obyěegjch a oběadechcjrkewnjch.

I.

D pramenech wjrh Kriſtswh/ o pjſmu fw.
a o trſldici.
to Clcz.Co IIsc/jproteſtanti

o pramenech

wjry ..

Proteſtanti uěj- že fe wjra Kriſlowa toliko n
z gednoho pramene wážiti má a ſice z pjſma
fwatého.
Cs. Co geſt pjſmo fwatě..

Obgem kneh/ w nichž od mužů Duchem
ſwatým nadſſenych prawdy

fepſány gſau/ l-ltere5

Bůh lidem zgewil: a také ty prjhody- kterymi
ge wedl aby cjle ſwého- oſchmj a pofwecmj
doſahli.

ſl. Která čáſt pjſma fwatého gmeuuge ſe ſtará ůmluwa/
z ſtarý záťon ..

Ta ěáſt/ která zgewenj/ uſtanowenj a ějzenj
Božj od ſtwoičenj ſwěta až do pi./jſſtjSpaſitele
w fobě obſahuge.
Ks. Proč ſe gmenuge pjfmo fw. do čaſů Kriſtowzkych
ſahagjcſkjſtará ůmluwa/ ſtarygzáťon?

w ſtarzſ:chtechto čafech Hofpodin židowſký

národ za fwůg lid a ſebe za gegich Boha/ páona
a krále problaſil; gpčikazal gim/kco činitimagj/
požehnánj plnitelňm/ zloěeěemopěeſtupnjkům za
ťona ſwého ſljbil. Tenkrat ſtrach a bazeň pčed

Bohem panowaly.
Cs. Která čáſt pjſma ſw. ſegmenuge nowá ůmluwa/ nowý
zákona.

Ta ěáſt/která w fobě obſahuge/ co Kriſtus
učil a činil- i co we gménu geho apoſſtolowé
uěili a ěinili.
W. Proč ſe gmmuge pjſmo ſw. uscſenja čtněnj Kriſtowo
obſahugjc ſlowa ůmluwa/ nowzſyzáťon..

Peoto/

že Krsiſtt:s Ježžěſk-n w u .ſms!nwn

mezi Bohem a námi uěinil/ Boba za naſſeho
otce a nás za geho djtky prohláſiw. J zákon
nowý/ zákon laſky uwedl: ..milowati budeč

Boha nade wſſeckoa milowati

bližnjho

gako ſebe famého.u

budeč

CK. Může-lt/ a proscſnemůže pjſmo ſw. gedtnýcm prame
nem wjry Kriſtowy by-tt..

Pjſmo ſw. gediným pramenem wjry Kri
ſlowy býu nemůže/ a ſickProto:
C. PIoſmo ſw. ſamo ze ſebe dokázati s to

nnenj/ želoprawdowě pjſmo ſw. geſt; odginud
opodſtatněnj potly:ebuge;
D. w pjſmě ſw. nenj poznamenáno/ koli
ťeré a gaké ſpify w fobě obſabuge- ktery- ſpis/
ťtcrý pi:/eťlada kter ſmyſlkaždého teI/.tu Prawý
geſt;

S. w ijmě ſw. ty základnj prawdy/ které
každyſ-kčeſtan wčěitia zachowáwagti má/ zewru
bně/ obſſIrně a důťladně wygádčeny negſau/

nybrž gen málo ſlowy a zbežně;
ct. w pjſmě ſw. mjſtecka nenagdeme/ kdeby

nam pilné ějtanj w něm za proſtrkdek udano
bylo/ s werau Kriſtowau fe ſeznamiti;
S. pjſmo fw. ani každy čIſttnemůže/ ani
ějſti neumj.
s:.

Sak gednagj proreſtanti/ práwo/ pjfmo ſw. wyťlá:
dari/ ťaždémn pčiwlaſtňugjce?

Neprawě/ nebot:
C.žádnyſ-člowěk dar nkomylnoſti do fe nemá/

Bůh ho žádnému nedal a neſljbil;
So rozum gednoho každého rozliěně ſkau-má
a ſaudj dle byſtroſti pěirozkné a wzdělánj/

které obdržel;

z. pjſmo fw. ge ſamo w ſobě k ſrozuměnj
tséžké/ tu nenj doſl genom ějſti/ ale mnoho gi
ných wědomoſtj ge tčeba/ kterych ſproſtý tako

fnadno nabýsti nemůže;
C. mnohá mjſta we fw. pjſmě kolikerz/: wý
klad pčipauſſtěgj/ ten tak/ giný ginať ge wy
ťládá ; kdo ge wyťládá prawě? kkaždý/nebo

žádný?
s. z takowého ſwobodného fobě odporu
gjcjho wykládcſmj gengmnožſtwj bludů a kacji/.
ſtwa pocházj.
.
bJ Dz. Co učj ťarolická cjrťew o pramenech wjry!

Katolická cjrťew uěj/ že fesgwjra Kriſtowa
z dwau pramenů wážtti má: ze fw. pjſma a
z tradice.
A.

Co geſt tradice..- gaťě náboženſki prawdy
obſahuge?

w ſobě

Tradice ty náboženſképrawdy w fobě ob
fahuge/ které něťdy Bůh a poſlezKriſtus lidem
zgewil/ lidé ale nenapſali/ ny/.brž ſi powjdali
ť. p. otec ge powjdal fynů.m/ apoſſtol ſwým
náſlupcům/ geden uěitel cjrťewnj ge druhému
auſlně podat a gako dědictwjm mu gich po
ſobě zanechal: Tak ſtálým užjwcſmjmdo zwyku
uwedeny a teprw w Pozděgſſ;chčaſech do ťněh

wtaženy byly.
W. Oinať ſe tedy gmenuge tradtce..

Tradtce ſe gtnať gmenuge a u ſtn é p o d á n j
au ſtn é o d e w z d á n j / cjrťewnj uěenj dědičné.

g
:s.

Krerak dokážek/ že tradtce nkwybnnelně pockebný/
důležůý/ nhlawnj pramen Kriſtowy wjrý seſls

Tradice gkſl nkwybnutelně potkebſſý- ds
Iežitý/ blawnj pramen wjry. Kriſlowý.
g
Cm.Bez tradice

by pjfmo ſw. ansi ſebſásno

byti nemoblo;
k
D. bez tradtce nby ani možnlá nebylo/n pra
woſt vjſmsafw. doká;ati a zathloſt geho wy
fwěckitt;
K. Kriſtus nic nepſal/ toliko nauſtně wy
uěowat;m

ák.apoſſtolům neporuěil Kriſlus pſčti/ ný
bržſkauſtně wyuťowatsts;

S. wjra Kriſtowa

byla gižnrozbláſſena Ca

na tiſickfkěeſkanů blon bez btble/ ažſkpskoti Ig:j
nepčáteléf powſlalt; stu saponſſtolépſali. Pgsjſmo

tsedynaſlan pozddgt- a teer

l. P. KN ſſem

Ksarťagtnenſtý nslťwangeltasfw. Maětauſſe/ Mažr

ťa/ gtſckáſſe/Jana fchwálil: a ginásiťwangelia
ſw. Bartoloměge/ Barnabáſſe/ Nikodema/ Co
mámſſeszawrbl. ſk. Odkkutž to fně/m Kavtaſěinenſký

wěděl- že ona gſau prawá a tato ſkneprawá?
s. Senosm

něktei/i-japoſſtolowé

pſali/ sne

proto/ abyscelé Kriſtowoskuěmjwpoěádnau ſáu
ſtawu uwedli/ nžžbrž piſ.jležitoſlně za pějěinau
wyſkytlyſých
ſe záležitoſlj- k. p. aby bludy wywrá
tili- rozepče porownali/ otázkys pi.ſedložené zyd

.powjdali a tak pjſmo fw. nábodně fpjě po

wſtalo;

Co

?. kteěj apoſſtolé pſali/ nenapſalt wſſecko

eo Ktiſlus ukil a ětnil ch ſw. Jan.fwé Ewan
seliuksnst
zawjrá takto: Seſkikpak tsinytb mnoho
wěej/
žkterá ěinilpfán
Ježjě. g.
kdbe mágmza
miělywſſecky/kaž
dá obžwlá.ſſeuě
byti
to žeby
ant ten ſwět knemosčkPěisjti tetb kneb. kteréž

by mklypſánybytt. A :ž

s

.

s. něco ſez tob.o/ to aptoſſtolé pſali/ stra
titi moblo./ Wko ſe fkuteěně ltift k Caodtc.enſkynt

ztrattl na ktery ſe ſw. Pawel w liſtu ſwém ku
Kotltoſefnſkymodw.o-Iawá a zls: na když bude

preěten n wás tmto liſl- zprawtcž to/ at geſt i
w Caodgtcenſtkécjrkwi ěten n b. tengý ktery geſt
od Caodicenfksycb. i wy tákčl pkkětete.a A ro

wns z C. Kotgr.H- s wyſwj;sá/l že ſw. Pawel

ke

Kortntktům drjwte giž pſal/ tuebot tu ſtosj: n-I::ſal
gſem wám w lgtſtu/gbyſle fe neſmkſſowalgise
ſmitsnjkyckeagte i tento

ltſtowéttito

titt

uſt ſe sstreg:til. Mobgli-li

fe

ztratiri/ moblog ſessS ſw pjfma ztra-ggg

ches/ a s tjm wſſeckypeawdy tu wy

tkntgtty.

k

s. Pjſmo ſw. celé náboženſtwj Kriſtowo
w ſobě neobſabuse .... nic nemſtogjw pjſmě ſw.

o krtěnjdjtek o ſwěcenjneděle;n. ttyto a takowé
prawdy ſe mobau gen z tradice poznati protož
tské
Co. ſw. Pawel wěějcj napomjná- aby
wſſecko uſtan owenj
bub ſtrz kek neb
:/ zlč.

zachowáwalt/

liſt geho nauěiki.

kterym ſe
II. Teſ.

n
ſſt- Kě

Wissk/sá

A C.ocscss.čjw-zla
cjctm wſtrh:ýo n.žt:ozritich rozspě.jch?

w ſtrhlýchnábožonriti tozeprjch.. ..zdalt
ſe má pod obosj Ioriggjggmgatige-lt umýžvánj
ijohaů fwháťoſt ťoy f- msá ſlawnoſk wellkoono
ěnj držeti a odwotkowala fe cIsrkewod ſlargodáwna
nsuetwlcts?-smna to
ritins

co-Czoždý/ wſſude a odmeebſſech

srýlodſsžlžllk: Sſjýfs-K
ssskks
o
čkko/ng/ý..-ſſkſſkž

fgéfiiz

o

nmsls-.Icočillt w ipádufpotěehyj uckaochn

w

produ potčſeby fe ſamj nekggatoljcigs
na

tradici odwosáwagj-sáťo :o iutr uěžijil-lo Kal
wjnemek osgfwátofsſsti.oltáěnj

ſe hádagsie

ts. Sak wyuougjza dns uſſy mioſtonaťi..

Až poſud misſtoijáět w Americoa w Au
ſtwslil dtwoké ptsggočijůoodýfss
kijſkydsto auſtn.ě wy

učugj a wyusěéijým stéprw- vjſmo ftgv.do rumťau
dáswas-j.gak-J

D

.č

s sy

s-

ss

sns

o

zo.. Koy by bylo tradjloe Igedtnsſmpramle

wjty

Ktſiſtowyk..

Dcyme tomu- žcby bylikk.apoſſtolébus nic
ncgpſa!i/tnebo..že by fe bezprawjm ěofu pjſmo
ſkfw.ſkſk
docelaC ztrat:.ilo- .m

obap.ſ pádegch by tradtce

gedtnkIž-m.pramenk.emwjry :Kriſtowy byla.s. Tra
dice/ ťtgerážwjru Kriſtowu ſkzaložila/tak žkk.byla
děiwe pgrowozowána/: nežltgggeden z apoſſeolů
pfal/ také by gi zachowala- kdyby ſe pjſmohſw.
doictela ztratilo- .nponěwadžgona knfama wf tolika
cjrtkewnjch

občis.:-Dechiſptſechkfw. otců-s w dťge

ik
ptſech ſněmownjch/g w fgneſſenjch/w kategchismechc

w modlttěbnjch twách/

w krdéjch twsſtyebza

tomena sſagcjwynſluſſyWisůž
:g- zoku

dlsge.ůkg.e.njcſſrtsě:gseg
ks:olttcki ps.ťiſlriti pkjſm p.

a Tťsgbtciuſſyatž?
ss c
csſ;kp Iiſlsmafssm.aiſlth zwsckltwtt ryſtž-g

alebrž wyťladá si gegj wyſtawitel/tak uſſy

pjfmo ſw. ſebe wykládatž/ alebrž wykládá ho

geho zhorititel

cjrkdm PťtſluſſtCo senom

cjrkwi kka;oglgickékaſtcf smoſkigěritimg:w
od Kriſla:gržjſſe

složriti

eěkůťritisěshkſjý
:žH
K.:ſ

.d

ž:.

Cak

sh

Cf- Jžlsnklssf

dokážaěě/ že sen cjrťwt pktſlnſſtgkk
pjſma ſw

nrriti muádriti?
CK

nI
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každés ſloon ſpak
lsy ogICkch
ſſepoſlechl ritizſk cjekun; gnéſllhtžbě
pas
cjckwi nenpooſſechne budiž tomkſk
gako poban a

publikán. Amen Prawjm wám- cožkoli ſwa
žete na zemi- bugdekfwá;áno i na nebi- acožkou
rozwčžete na žemis/g
budekrozwazáno k na nebt. a
ako žl ggroč Sſtěſtý
sggKr.tſtps
zwláſſenj ſtagwsknižſký a
k.
. zwláſſnlj ploc duchownj nugl udělilſk.

.Poroto/ aby Krlſta Po geho fmrii pkedſla
ritial/ mtſlo geho ;aſtáwal- užitky z žgehowy-k
ťaupenj na žěťolwžětnſtworo;wáděl- a Waſitelſké
djlo geho :maždo ſtonánj ſwěta prowáděl.
aa. A ang.Krjſtus chtěl/ abyg wěžſtý ſtaw .až do ſlonánjg
ſwěta fpáſltelſlž djlo geho protváděl/ co ztoho náſleok:ge-:l

To náſleduge z mtobo- že tmamoc/ ktkrau
Krtſtus apoſſtolům a něennjťsm ſwym udělilm

CT

také na gcgich náměſlky pkegjti muſi a ſkuteěně
pěecházj.
áž. Sak to dokážeěs.

Snadno; Kriſlus Ježjss/ apoſſtolům fwým
prawil: nSako mne poſlal otec/ tak t gá po

ſilam was.a Jan W/ A. zaſlupowal-Ii Kri
ſtus Otce nebeſkého: zaſlupowali Kriſta zaſegeho
apoſſtolé; byl-li Kriſluss od ſwých apoſſtolů za
ſlaupen:

měli apoſſtolé od ſwz/.chnámsěſtků za

ſtaupent bytt; a protož/ poſlal-li Kriſtus ſwé
apoſſtoly tak/ gak od Otce nebeſkébo poſlan
byl: doſlali apoſſtolépráwo/ naměſlky fwé též
tak poſlati/ gak ſami od Kriſta poſláni byli.
ás. A kterak ſe we wěci této apoſſtolě zachowalié

Apoſſtolé ſkuteěně Po ſobě náměſtky zkjditli

a ge modlitbau a /wzkládánjm rukau k ſlužbě
Božj poſwěcowali/ tu moc gim dáwagjce/ kte:
rau ſami měli- gak čteme: ..A zkjdiwſſegim
kněžj w gedné každé cjrkwi a pomodliwſſe fe

s poſlem Panu ge poruěili.a Sk. Ap. Cá/ A.
..Napomjnám tebk/ abys rozněcowal miloſl
Božj/ která geſtw tobě ſkrzewzkládánj rukau
my/-chesL. Tim.

C/ s.

ſl. zdalt nam Kriſtus Pán ſam w cjrkewnjm wrchno
ſkenſtwjrozdjlnoſtj nezawedl a gaké é

zawedl- an CDapoſſtolů powolaw gim t:
uěennjků pkidal.

.Is
as. z čeho ſaudjě/ že apoſſ:olé nad učedlnjťy powyſſeni
byli..

zc apoſſtolé nad uěenjky powyſſent byli
giž z menfňho gegich poětui z obzwlaſſtnjho
gegich Pogmenowánj/ z důwěrného gegtch to
waryſſenj s miſtrem- iz ůplného gegich ůčaſten
ſtwj na wſſechěeěcch a ěinechKriſtowýchazne
obmezené té moci wychazj/ s ťtkrau ge wyſilal
CMt. Co.z a z toho/ že Matěg/ byw di/ojweuěcn
njkem/ Po ſmrti Jidáſſowě na ſlawnyſýzbožný

způſob k n ap.oſſtolůmpčipogm byl.
as. Saťých menſſech ſlužebnjků ſi apoſſrolé zějdiu..

Když fe Kriſtowa wjra rozmáhala/ apo
ſſtolé famt ſi ? gáhnů zějdiltý aby chudé a

wdowy obſtarawali; byli také pěi uěenja kětěnj
napomocnt.
so. Kolik tedy ſtupňů w cjrťewnjm wrchnoſtenſtwj podle
gpjſma ſw. počjtáž:

Těi ſtupně; na prwnjm ſlupnt ſtált apo
ſſtolowé/ na druhém učennjct a sna těctjm ga
hnowé.
N. Trwagj ryto ſtupně cjrktwnjho wrčbnoſtenſtwj až
doſud ?

Trwagj až dofud w cjrťwi katoltcké; btſku
powé naſſl náſledugj a zaſtupugj apoſſtoly cwy
foký paſty/.čſkýůěad/ biſkupſtwſl- ťněžj naſſe ná
ſledugj a zaſtupugj uč/ennjky cnižſfjpaſtysěſtýcůěad/

Cs

kněžſtwjz- gáhnowé naſſe btſkupům a kněžim u
oltáče poſluhugjcj náſledugj a zaſtupugj gáhny

apoſſtolůw Cſlužebnjcjrkewnj ůěad- gáhenſtij.
KD. Kterať ſamo pjſmo ſw. mezi biſkupy- ťněžmi a gahny
rozeznáwá ..

Sw. Pawel Timotea w Eſezu a Tita
w Kretě biſkupy uciniw- w ltſtech k nim gim
predpiſy dawa/ gakby knkžj a gahny poſwětiti

a pokárati měli.
Hz. zdali Kriſtus neywyzſſj ſpráwu cjrkwe ſwěna gednoho
apoſſtola neſložil:- a na ťoho..

Kriſtus neywysſſl ſpráwu cjrkwe ſwé na
gednoho apoſſeola ſložil a ſicena Simona/ ſyna
Jonaſſowa.
sá. Co dalo

plýojčtnu-že Krtſtus Simona/ ſyna Joná

ſſowa/ neywyěſſjm zpráwcem cjckwe ſwě učintl l:

Simon/ ſyn Jonáſſůw/ pěede wſſemt apo
ſſtolywyznal- že geſt Kriſtus ſyn Boha žigwého;
i tu pěedc wſſemi agpoſſtolyKriſtus ho blaho
ſlawil/ Petrcm/ ſkalau/ ho nazwal- na kteréž
cjrkew ſwau wzdělá a kljěe ťrálowſtwj nebe
ſtého mogcnad cjrkwj mu dal. Mt. CS.
ss. A když Petr Krtſtu Ježjſſt. po geho wzťťjſſenj láſku
ſwau těiťráte wygewil/ co mu ěeťl Kriſtus Ježjz ..

Kriſtus Ježjč Petrowi čekl a těiťráte opa-ik

kowal:

Jan A.

spas owce mé/ pas beránky mé.a

?o
ssk Ale co znamená proměna gména..- co znamenagj
ťljče..- co znamena wyěťnutj Kriſtowo: spas owce mé/
pas beránťy mé..

Proměna gména znamená powyſſenj na
hodnoſt/ ťljěeznamenagj prwnj prawo w domě/
a Kriſtowo wyěťnutj: ..Pas owce mé/ pas be
ránky

mé!ee znamena/

odchodem Petrowi

že Kriſtus pěed ſwy/-m

mjſto fwé nſtaupiw/ fwé

apoſſtoly/ uěennjky/ ctttele a budaucj wěi/.Ikcj
geho

i./jzenjodewzdal. Tak tedy ndělil Kriſtus Pe
trowi pi/sednoſtpěed apoſſtoly a Prwnj wládu
w cjrkwi.
N. Sak ſi počjnal Petr co neywyžſſIcjrťewnj zpráwce..

Petr ſe poſtawilkhned po na nebe wſtau
penj Páně w ěelobratěj uěennjťůCSk. Ap. C CSI..
narjdil wolenj apoſſeola nowého ſt Cs./.NJ;
ťazal na ſlawnoſt ſwatodnſſnj prwnjzidům CD
Caz; založil prwnIkreſkanſl-au fpoleěnoſt CDanz;

učinil prwnj zazrak cz s...sJ; prwnj ſezodpo
weděl lidu a wrchnoſticz CL...a/ sz; prwnj oťu
ſil na fobě zázraěnau ochranu BožjſtDJg;prwnI
z apoſſtolů pokětil pohany a do cjrkwe ge uwedl
ſtoz; měſta a mjſta/ kdesžili wěějcj- pěecházel a
probljžel Cg/KB; ſněm apoſſtolſkyſprawowal

a wněm mluwil rka: sMuži bratěj/ wy wjte/
že od dawnych čaſů mezi námi Bůh wywolil
mne/ aby ſkrzeůſta ma národowé ſlowatkwan
geltum ſlyſſeliauwěriltu a na to pčedneſl/ aby

A
obrácenčm z pobanů žádné židowſké gho uklá
dáno nebylo ſtHJ.
bs. u;nali Petra i oſtamj apoſſeolč za neywyěfſiho
zpráwce cjrťewnjho:

uznali ; prwnjm apoſſtolem ho wy/ýſlownč
nazýwagj/ w ěádu apoſſtolſkém gméno geho
neydějwe kladau th. Co/DJ/ w fněmu apoſſtol
ſkém Pěednj mjſto gemu dáwagi/ na geho ſlo
wůtnoſt ſeodwoláwagj a na wýrocjch a groz
ſudcjch geho pi./eſtáwagj ěSkut. Ap. Cč/ ?/ CCJ/
ano Pawel ggtpčiſſelſchwálně z Damaſſku do

Jersuſaléma- aby Petra widěl a CS dnj n neho
pobyl.

CSal. C/ CSJ.

žs.

ťoho pěeſſta z arpoſſcolſkýchnáměſtťů neywyěſſt

Na

cjrťewnj zpráwa !

.s Na biſtupa ijſkébo/ gelikož on náměſlek
a náſlupce Petrůw w ijſkém biſkupſtwjgeſt;
Petr byl w Ajmě/ uěil- č/jdil/ trpěl/ umIs:/el/geſt

tam pohěben a podnes ſe tu chowagj oſlat
kowé geho.
so. Sať ſe ijſkžſ: biſkup co neywyěſſj cjrkewnj zprawce
wýznanměg gmenuge:

Smenuge

ſe papež t. g. otec/ otec wſſech

wěi/.jcjch; z pokory

ſe papež ale zůwe ſlužebnsjk

ſlužebnjků Božjch/ neb ge tu/ aby gimgſlauzil
k fpafenj.

DS

bC. Prosč uſtanowil

Kriſtus w cjrkwi ſwé neywyěſſjho
zpráwce :

Proto/ aby gednota w uěenj/ w mrawech/
w poſluhowanj a w ſprawowánj cjrťwe mezi
apoſſtoly a wěějcjmt panowala.
bB. Saťau ma papež powlnnoſt ..

Ma bdjti a ſe ſtarati/ aby ſe ſlowo Božj
ěiſté a neporuſſené zachowalo; aby knežj a bi
ſkupowé oſady a diécefewěrně ſprawowali ; aby
i ten neyſproſtſſIčlowěk gſa ſkrz kněze oſadnjho s
biſkupem diéceſe a ſkrzbiſkupa diéceſe s pape

žem ſpogen/ ſkrzpapeže s Kriſtcm Panem ſpo
gen a miloſlj Kriſtowych zůěaſlněn byl.
bz. Saťé ma papež práwo..

Má prawo/

razepi.ſe nabdženſké ſauditi a

porownawati; bludy ſkaumati a zawrhowati;
ťacjěe napomjnati aneb wyobcowati; ſněm
cjrťewnj ſwolati/ ějditi a hlaſem ſwym rozhod
nauti; ſwatťy weěegné uſtanowitt aneb wy
zdwihnauti; ſidla biſtupſká zakládati/ na bi
ſkupſtwjgpotwrzowati

atd.

bá. Co ſaudjž o tam proteſtanrſtěm učmj/ žeby ťaždy wě
ějcj ſkrz ťčeſt na ťněžſtwj poſwěcen byl ..

že to geſt lež- kterauž ſi Eutr a Kalen
ſmyſlili/ wytčhſſe fe z cjrkwe/ ťde gediné prawéo
kněžſtwj geſt. Skrz kěeſt bywáme wnitě oči

ſſtěni/ Bohu zaſwěcent a powolánt

k tomu

Dz

bychom dle wjry pěigaté žili; nebywáme ale
zewnitč oplnomocněni/ bychom ſlužby wjry této
konau.
sb. Ale ſw. Jan w zgewenj fwém ſt/ sž prawj/ že nad
Kriſtus ťrált a ťněžmt učintl:

Mluwj tu o wnitčnjm pofwěcenj a Powy
ſſenj na ſynowſtwj Božj; kdyby ſe to wfmyſlu
ſlowa bráti mělo a wſſechni wěějcj kdyby ťněž
mi byli: mohli by ſi i králowſkau bodnoſt vči

wlaſlnowati? coby tomu ěekli mocnáěowé?
bs. Co ſaudjě o tom proteſtan:ſkčm uěenj/ že pry cjt:
ťewnj wrchnoſt toliťo pro zachowanj poěádťu od lidj
zty.jzena a omocnséna geſt?

ze to geſt lež: an ſam Kriſlus cjrťew i
wrchnoſt cjrťewnj k mrawnému wzdě!ánj/ ěj
zenj a ſpaſenj duſſt wěsr/jcjch založil a od ltdj

nemožnych žadná moc nepocházj/nybrž od Bo
ha a Spaſitele čťaucjho: vDana geſt mi wſſe
liká moc na nebi a na zemi.ceMt. :s/ Cs.
N. K čemu zawázal Kriſtus wyſlowně lid ?

Aby cjrťewnj wrchnoſti poſlauchali. ..Kdy
by cjrkwe neupoſlechl/ budiž tobě gako pohan
a publikán.cc Mt. zls/ n ; frow. suť. Co/ flb.s
ss.ťA co ſaudjč o tom proteftantſkém usčenj/ že neywyěſſk

zpráwa cjrťwe zeměpánu náležj ?

J to ge lež; fwětſkysznmocnáťſům daI Kri
ſlus meě/ moc ſwětſkau chm. Kz/ CJ- aby gm-sénj/

Ak

žtwota a čaſnébo blaha poddany/ýchſwých ha
gili/ ale nedal gim kljěe králowſtwj nebeſkého/
moc duchownj/ aby wěčjcj k oſprawedlněnj- po
ſwěcenj a ſpaſenj wedli. Tu dal toliťo oſobě

duchownj/ Petrowt totiž a gednomu ťaždému
náſtupci geho. Nekatoljci Petrem a náſlupcem
geho pohrdſſe nemagj žadného neywyěſſeho cjr
ťewnjho zpráwce/ žádného ſaudce we wěcech
nábožensz/ých/ žádný ſtčed gednoty.
ss. A co z toho pochazj-k

ze mezi nimi ſkuteěně žádné gednoty nenj/
že ſe na neſſtaſtné ſekty rozpadli/ že dlauho
trwati némohau.
k
To. A když wſſeshrneme/ co o kněžſťěm ſtawu/ o moct
duchownj a o cjrkewnjch wrchnoſtenſtwj ěečeno bylo :

kdo ma prawdu/ ťatoljci čili proteſtanti?

Katoljci magj prawdu.
III. D půdu a whkaupenj člowěka
sJ nm. Co usčj proteſtanti o pádu a wyťaupenj člowěka-?
Byl dle usčenj proteſta:uůſ pad ragſt.ý nucemý/ čui

dobrowolný ?

Nuscený// že Prýcho Bůb pčegdpowjdal/ a že

prý Adam doťonalé ſwobody neměl.
TD. Caťé měl pad ragſtý dle učenj proteſtanů naſledťy?

Clowěť ſkrz něg ztratil negen fwau prwot
nj ſwatoſt a ſprawedlnoſl/ alebrž ztratil takč

:ž
obraz Božj- rozum totiž a ſwobodnau wů
lt/ něco zlého do fe doſtaw/ tak/ že zkažená
pčirozenoſt geho nic giného nemůže/ Ieč hěeſſtti.

Mimo tosuwaljl na ſebečaſný i wěěný treſt.
Tz. Ale na ťteréto wěci potahugjgproteſtanrt
rozumu a wůle ?

nemožnoſt

Toliko na wěci božſké a nebeſké; we wě
cech božſkých a nebeſkI-žch negſau

prI/ý rozum

žadného Poznánj a wůle žádnébo zwolenj
ſchopny; ne tak we wecech ſwetſkýchasſmyſi

nych
n. zdali napťawtl Krlſtus- dle učenj proreſtanrů ſwým
wykaupenjm tu zkázu ?

Rozum a ſwotbodnau wůli ná.m iKtriſtus
neobn.owil/

ztrastiwſſe se gednau- pdswždy sIſſlesc

ge ztratili;.tak

též p.rwektsžjkkjějchsw
násonevch

hladil. ten w nás gwá/ wyniká a hěeſſenjm
wěád ſe wyzrazuge.

s

W. Oaký redy užtteť dle usčenjproeeſtes:nuo:geſe wyťaspsenj

Kriſtowo?

užitek ten/ že Kriſtus/ uměew ze.;nás/ záſlu
hami ſwI/ými hčjftnoſt naſſegzakryl a ode wſſech

čafných a wěčných treſtů nás ofwobodgil/tak: že
nám prwotnj hějch w oějch Božjch neſſtodj.
Ba ani to nám neſſkodj/kdybychom oſobně hěe
ſſeli an ofobnj hrjchowé gſau toliko wyſti-elſky

prwotnjho hrjchu. Oſwobodil nas/ pry/ také
Kriſtus od plněnj mrawnjho záťonaD

:s
wn. Kde ſe nám pťiwlaſtňugj užirťy zwykaupenj Kriſtowa
dle učenj proteſtantů?

Na kětu ſwatém; ate tať/ že ſennámw něm
i treſt kaſný za wſſecky bč/jchy giž napěed od
pauſſtj/ kteréž bychom po kětu oſobně ſpáchali.
N. učinil Kriſtus/ dle usčenj proteſſemů/ za wſſeckylidi

zadoſt?

Neuěinil ; genom za ty/ senž k žiwotu
wěčněmu

pč/kd:yojzensi
gfau.

w w. Co učj cjrťcw katoltctá o páou inragſtěm?

Adam padl proto/ poněwadž ſwé ſwobody
zlé užtwase pro ſebea ne pro Boha ſerozhod
nsl. Pcwotnj ſwau fwatoſt a ſprawedtnoſt
ſwe ztratil- obraz Božj Colk.trozum a fwſkobodnau

wůli nikoliw; ty w něm zniěeny hneby!y/byly
gkn poruſſeny tak/ že ſámy od ſobe tspoznánj n
a k milowánj Božjmu . neſlaěily. Caſnau i
wěěnau fmrt zaſlaužil.
W. Nebyl cedy pád ragſký nucmýc?

Nehyl; segſtližeho Bt:b pěedpowjdal/ proto
Adamas k němu nenutil; ten hěeſſlldobrowolaě
mase fwobodu doťonsalau/ ginakby mu Bůh
pěiťázanj o wýſtrahau fpogené nebyt dal. Co
potwrzuge i ſwod ssábla/ a rozepěe ženýka ko
neěně fwolenj.

Wy

so. Neznisčtlragſkč pád w člowěťu rozum a ſwobodnau

wsli?

Nezniěil/ to ani býti nemůže; nebok:
cl. gako duſſe tak

duſſeswnj smocnoſli wy

hynauti nemobau..
D. pIoſmoſw. nam zakon Božj negen k ſly
ſſenj/ nybrž k oſtěihánmjpěedlkládá;

o ſprawedltwy Bsb dobré nam k zaſluze
pěipočjtá a odměgnuge;zté nam pťipoějtá ťgwinsé
a trefce; cožby nemohl/ kdýsýchom pěedloženě

a ſwobodně gednati nesnohlt;
a. tu pohanů nalezáme náboženſkéznámon
ſti a ctnoſtné ťiny; těch bychom zagiſté nenaſſei

kdyby rožum a ſwobodná wůle w člowěku
zniěeny byly.
st. Newſſtjpil mgſtsč pád do člowěka nic zlého?

Newſſejpilh; uťini! arák
ſta!a nad duchžem pěkwab.u

že těleſnoſt do
a wſſak tělmeſnoſt

ſama w ſobe nic zlého nenI; toliťo- ze zlého po- k
ſſlá k zlému nás zawéſli může- podáme-lt ſe.
s:. Co učj cjrtew ťatolická so wyťaupenj ?

Bůh fe ugal člowěka hnedle po geho pa
du/ gak ſe od neho odwrátil- oomlauwage ma
ſkrzſwědomj/ tak že thned winu ſwau po;nal/
uznal a litowal; ljgtos ale geſt giž poťátek na
wrácenj fe k Bohu. Poiom když ſe wtělil/
oſwjtil nad rozum k poznánj a poſtlsnil wůleif
nafň k milowánj Božjmu; a koneět::zumťew od

W
htſ.jchu prwotnjho/
od hějchů fkuteSný-ch a ode
wſſech zaſlaužilých treſtů nás wyſwobodtl. g
Ducha ſw. nam ſeſlal/ abychom s nadpťiroze

nau pomocj geho záťon Božj wěrſlť zachowá:
wali a .blažmoſti wěěné doſáblt.
sž. Kde ſe nam pěiwlaſtťiugj tyto užitťy z Kriſtowa

wy.ťaugenj?

Na ki/.tu ſwatém;

a wſſak kdybychom po

ťčtu ſw. těžce hěeſſeli/ odpuſſtěſſj bčjchů a ſſeſtu

wěčné.ho wes fwáttoſti Pokáujg shledati a dosgjtt
můžcme;

čaſný treſt

aleggtsgg
ſe zſknám neodpauſſtj/

ten muſtme wytrpěti.
sa.

A prosč ſe nam za hčjch.y po cktu ſw. ſſáchané we
ſwátoſti poťánj triſt čaſnsžIneodpauſſej ?

Proto ne/ abycho.m pokáráni bsrynli/
že gſme
ſe po doſaženém ňnttoſtněnj Bohu newěrnz/ými

ſtali/ za tuto ſwau nIewěrnoſt abychom aleſpoň
ponsékud ſami zadoſtuhsc/inilja huhdaucntě ſe na

prawilt.
ss. Koltk bludb nacházjč w proteſtamſkémučenj o pádu
a wſlaupmj člowěťa?

w proteſlantfkém uěenjnosfpádu a o wy
kaupenj člowěka nacházjm fedm hlawnjch
bludů.
ss. Prwnj blud?

že Krtſtus neobnowil rozum a ſwobodnau
wůli naſſe.

:s
st. csať wywrváržč ten hlad ?

Obnowil Kriſlus rozugm a ſwobodnau
wůli na t/ an nás w nábožmſtých wěcech
uěenjm ſwr-ýmoſusotil a k ctnoſttgpkjkladem fwým

powzbudil.
ss. Druhý blud?

že prwotnj hsějchw nas zůſtawá/ poně
wadž ho Krtſtuss newýhkadil.
ss. csak wywrátjě ten blud ?

Prwotnj bějch w nás nezůſláwá/ Kriſtus
ho wyh!adil; možnoſt ale/ poznowu hěeſſeti
w nas wyhladiti nkmohls. Co w nás zůſtáwá/
geſt poťauſſkwá žádoſt; tělo dráždj ducha/ duch
to ma pěemahati aggpěemůže-li;proſpjwá w mau
droſti/ ctnoſti a miloſti u Boha.
sog;ſtěſtýW?

ze nam tossneſſeodj/wybychoms oſobně běe

ſſttiyannofokbnjhějchowégſau senonl ſtěſtý
hějch.ů prwotnjbo/ odggchož čafných a wěěných
twſtů KrtſtusCnásf wýſwobodil.
sC. Sať wywrátjč ten blud?

Ofobnj hčjchowé gſauž hějchowé ſkuteěnj/

dobrowolna to gſau pčeſlaupenizákona Božjhoé
gſau to zlá nadužjwanžsskſwobosdy; dopuſtil-It ſk
gich pokčtse/ný/zwrátil fe do neſſtaſtného ſtawu

So

padlého Adama- wyťaupenj Kriſtowo na ſobi
zruſſil a pěitlábl opět ſltſt kna febe.

sk. thrrý blud?
ž.e nás Krisus kodčaſsýo trriti
po ťůu ſhv.ſpáchané oſwobodil.

za hsčžiby

sz. Caki wy..ag:esá.gčten blud?

g

To ěeggljproti

meuf

kufsy./wf ťtsgerémž ťtemc/

že
Bůhwěěnf:
prwnjm
rož:jčůg;- aDsmždsowi
treſt
odpuſlwſl:čafms
trcſl gim alehčjSK-;
u il.a
A ſw. Pawel Prawj: sPak!i tějdjsiosbočj- tent
wezme ſſtodu/sale ſam ſpaſen gbiudea wſſak tak
gako ſkr;o obiá.ſk C. Kor. zc Ks.
oss. Pá:ž

blud k.g

žsýýžnásKriſt:lfs od mrawnjhos ſtona
booik.

dſwo:

s

o;. Sak wywrá:jz ten blutž?

Toby ſam nuſſye wěděti muſel/ ale on
žeťigl
: ..Nedomjmytk ſ- žs gkm vitſſel záťon

si vwrpkr

zriti-

knevěiſſet
sſnv se zruſſeti/

:ibrž
CM-Ct.z/ſks
n.z wſſechK
Maj-Ii zákon
tomu/na.plniti.ss.
aby byl pbſtnk.osgčmns
tosuu
zasiſté ne/ aby nás roltťo o naſſl hějſſnoſtidopče
ſwséoséii/poděſils a ku Kriſtu uwedl. Cſme-li

op nžs myſwpb-Dzeui/genryſtm ho platti:
Pž-ſtaukžgme-li bo.

neběeſſtme; kggak nás

ž hěj:ſſnoſſepěeſwěhžomott/
WW.-ždětimá?

a

tedy

děſtgs a nſkkuKriſku

TC

W. Scſjý blud ?

gže Krtſtus száſlnbamt ſwými My

naſſe

nad okemBožjm ;akrýwá.
sa!.sW

W.seſt/

wywýatjž ten blud?

o Bohu foběmyſltti/žkby g.inak

widěl nežli gak fewěc ſtraeťne nachazj- leěby
to co my za Mlebmáme- za bějchnepowažowaf
nſkbrž gen za náfledek naſſj kěkhkoſti; ale to ſe

dhdmnjwatt. se zgewenym zákonem Božjm ſe
nefnaſſt: ;nscpckradeě neſeſlnilnjkbnezabtgeb.u
asks Sedmč blud?

že Kriſtus fmrtj fwau sien za nektere za.
doft ucintl za ty wtsrž/genž k žiwotn wěěnému
pěedtjzeni sfau; za ty neý tteréž I ſmttstwěčné
pěedzějdil.

W. W wywrátjdtu btnd.?
Kriſtus nnsrtj fwau wſſechjg lidt wykanpil
a Bůb

k ſpaſenž wſſechny kIIidt powogk/Ial. nDats

Bůb milowaI ſwět/že gednorozenébo.fyna ſwého
wydal/ aby každfý/ kdož/ſwěťj w něbo/ nezaby

nul aIe nckkžiwot wěěny..e Wan T Csz za
ležj .tu na naſſempěiiětněnjt gak bj ſtsv.Ansnſtin:
Kdož tk ſk:svoěilbez tebe/ kdo gtěwykaupils bez
tebe/ ten tě bez tebe nefpaſt.k
Coo. Ockt patk wſlanpenj

a.mplriti!

ble nsčenjspkoteſtantſtého ůplně

čiltnckc? avroc?



Takowé wykaupenj/oosakčm proteſtantt
uěj/ nenj ani ůplné ant platné; neboiby Krts

KD

ſlus ſwz/smwýkaupenjm nic gjného nedokázal
nežlj že nás od treſlu za hějchlynijnulé. pějtomné
ai budauej snapťed giž ofwobodjlg; k běeſſenjaIe/
kteréž měl zamezjti/ by napomáhsajs/ a mrawněſl/

k njž měl napomáhatj/ by zaInezjl.
lot Selgjpačťucnj ritieťaeoljcki o wyťauriti čsylnéa
spriti? a proc?ěl
wsyktwpe.gnl/ gaté ctrťežp Mtomjjckáucj

ůpjné a platné: nebot hějch steeſlem zaſta j
lym geſt zsůiěéej hreſſenck fe/ w iezdů posgjmá/

njrawnoſt ſetozlnjáhá
:loL. A když shrryſte wſſe/ což o pádu a wyťajěpenj člo

wěka ěečej/io edo ma prawdj?g tatoljcst čut proteſtan:i.?

Katoijce magj prawdu

a

sěs-D

lV. D sfptawedlneuj a psſiběceuj naſſem.
to WK.WH
Co ucj pro.lreſtsaurj o oſprawedlngěnjtgcya poſ:vžaenj

k naſſem? w cegmzgáležj oſprawedlněnj dle jecenj pfoees
ſtantů. sſ

Dle

protesantů

nezsáležj oſpraw.edlnenj

w nkjdenj gjnée;eá/ nežjj wig uſudigkuBažžmn/ žs
htifsljſſnjktwýſtuf ſproſtěn

geſt/ ne ale bžgjchu- ntjgc

méně že proto prede za ſprafzvedjjwého platž.
soá. Cať kſeděgsgeoj:prawedlnjnjk dtjgeucenj proeeſtanrů?

Hějſſnjk- vrý/ ſlyſſezákon Božj hláfati/
ſ těcſe ſe/ že ho pčieſtaupjj a nad hějchy ſwými

fobě. zsuſá.o Ale kwangeljums oi ſſltrné tmrtj

žž
K:Klſlowě ho těſſe; gt wěěj/ že mu Bůh ſkrze ;á

ſlusy Kržſtowý odpu-ſtj. Wěěj-lt tak/ Bůh mu
geho hějchygnepěipomjná/ k wtně mu.ge nepěi
ějtá/ treſtem ho neſtjha/ a za ſprawedliwébo ho
wyhlaſſuge/ ačkoli hějſſnjkemzůſtans gak dIauho
tak wěi.ſj/ oſprawedlněn geſt a oſprawedlněnj
ztratiti nemůže/ i kdyby hěeſſil.
čldz. Na čem sáležj oſprawedlněnj dle učenj proke:
ſtantů ?

Na wjre n.. wjra pry ſamogtnafpgaſi.
Is na

ſkutcjch d.iocelanic nezáleszj.ti pry negfau negen

nic platnjs a zaſlužnj/ alkbrz t ſſkoolle.
KoH.ch

gſau dobrj ſkutkowč dle ucmj pro.ttſtants
nepockebnj a ſſkodlth ?

Ragſkýmſk;pádem

geſt prII55ſwgokb.odaw člo

wěku zniěená a hějchi w oſprawedlaěném ztfu
ſtáwa; a proto ani možno nenj- doběe ěinitki/a
kaž-oý na oko

febe

lepſſj ſkutek- geſt ſmrt/elnzſý

ghějch/ kdo ſi na něm žakládá/ a na wjěe/ kteráž
eediný llzáklsdſpaſenj geſt- usmu a ſſeodutwj.
Kosts.ij

tedy ckeba dle učenj ptoreſtanrſtého k oſpras
wedlněnj poſwěcenj?

.
Poſwsécenjt g. mrawnj promčněſnj/napra
wenj - zdokonalenj hrIſſnjkowo naſledowatgi
může- ale potreba ho nenI.
th Cos. Co učj ťatolická cžrkew o oſprawedlněnj .a yoſwě
cmj naſſm? w- čem záležj oſprawedlněnj ?

zaležj w opuſſeěnjhi-jchu a treſtu/ w ofwj/

cenj rozumu/ w naprawenj wůle/ wskmrawném

N
proměněn a w ůplném obnowenj celého čglowzf
ka; ontě ze ſlawumzloſti a klaby do ſta wu ſtva
toſlt a miloſti BožI preneſſen bywá a to ſtrz
Keiſla Spaſſeele.
Cos. Saě

o

fe dkkse oſprawedlněnss dle ncenj. cIrkwe ťKo

ucké.?

Bůh wola hrIſſIrIka beze wſſe geho záſl

k Pokánj hrIſſnIk to wolanI ſlyſſj a wěrj
fwatému Ewangelium/ kterež mu ſprawedlnoſt

Iwedlnoſtg
miloſrdenſlwjBožj
zwěſtugie.wjea
w ſpra
BožI na pláue
ſkrachémýale
Po

znané

niifckoſrdenſtwjB žjh mu ododgowánad!ges.

sttsoſtdo npogImaže Boha nenaka
nſklažtcho.l J miluge clowěk Boha
oſſeIžů-I/ lepgſſkſe a dobťe činI.

a nepo
a brjmchfobe

WCſwégkoſtt ki/.:gu

dofahust odpůſſtěnja miIoſtkdobremu.

n

nis. Kdydy ale ofprawedlnžtsý po ſkrsěsogžrběegll?

Po kětu hrieſſemůže s wnitěsnj ěiſtotat.ti
zaljbenj Božj/ oſſeawedlněni/ztratiti: než msže
ho zafe ſkrze fwátoſt pokánj nabyti/ gak nás
Spaſttel w podobenſtwj o marnotratném ſynu
o tryſt fam poučuge.
Cu. Na ceu záležj dle uKenI cjrťwe taroWl-Ifekoél
oſprawedl
něnI ?

Negen abychom wěěilt/ že nám Bůb ſſez
Kriſta odpuſl.j a miloſti k dobrému udělI/ nýbrž
abychom s miloſljBožI prácowatt a mocI a s po
mocI Kriſtowau dobré ſtutky konali.

sž
Cn. Proč nemáme roltko wěťiri/ ale také o miloſtt Božj

pracowati?

člowčk ſe má zagiſté zcela proncknitt a ob
nsowttt/ n.egen s rozumrm/ nI/.bržts wůlj fe má

Bohu oddati; wIsra žiwá má hned Iáſtu geho
džiwiti roznjttti poſiInitt aby gednaI ophauſſtěl
trpkls/ gat to Bůb chce. Stnať geſtwjra geho
mrnt.vál-nepIatna. sA kdybych měI wſſechnu wj
w/ tak žebych hory an/.enáſſel/ Iáſkypak Ikdybych
neměI nic negfem. a Czl.Kor. Cz D.I ..Ne poſlů
chaži zákona ſprawedlistvj gſau n Boba/ aIe ěi
nsIteIézákona fprawesdliwj budau.a CJIjm D/.CKJ
.Ils. Seſk tedy oſpraweblněnj á poſwěcenj těeba?

. ssArcitsže geſt; ofpkrawedlněnj geſt genonf:
:a pkswnj Iaſſkka kteráž z čloweť.a nkco zápor

nébgi br ch a winu ſnImá; pofwecenj geſtta
dgeuba c ksa/ kterážndo clowěkagneco kladnébo
ctůgoſta zaž-lubu klgde A obe ěáſtky poſpolu
džIagI ceIek a poſwěcenj ſe giž w oſprawedsIněnI
zawjgrá.
:n.as. Tak :edy neoſprawt;žslňpge/ neſpaſj ſamomá wjra?

SamotnáhNefprawedlňuge- nefpaſi; ginat
by bon pjſtno fw. proti fobě- genž prawj:
DCo proſpěge bratčj mogi/ praijt kdo o ſobť/
že má wjru. nemált ſkutťů? Kdalt bude moci
ta wjta

geg ſpaſiti?u Cgak. D/ CC.J g zdraw/yſ

rozum by bIaudII/ genž w onom proteſlantſtém

žs
uěenj welťé nebezpeěj pro mrawnoſt a blaho
lidſtwa nacházj.
nz.

Sſau-lt ſtutkowé dobťj možnj/ zaſlužnj a k ſpaſenj
potťebnj ?

gSl-utkokwé dobrj

gſau možnjg- agn Kriſtns

ſam duſſewnj ſ ly naſſe budjs/ ožlwuge podpo
ruge swſſecko mohu ſkrze toho/ ktery mn/e
poſiluge.a ſžttip. C/ Cz.z n Skutťowé dobg.ěj
gſau zaſlužnj. ..Kdo nenj zapomingatelny po
ſlůchač- ale ůěinltwy činigtelzálsosna/ ten prawjm
blahkoſlaweny bude w .ſksutťuſwém.a CJal-./-.C/
W.ž A ſkutťowé doběj gſau k ſpaſenj potěebnſj.

DTehdy nn. o ſaudu poſlednjkmn bj ťral těm/

ktele na prawici geho budau: Pogbte pože
hnanj Otce mého a wsládněteťrálowſtwjm/ wam
pěiprawenym od uſtanowenj ſwěta. Nebokkgſem
laěněl a dali gſte mi gjſti; žjznil gſem a dali
gſte gmi pjti; boſtem gſem byl a pělgalt gſte
mne; nab gſem byl a pčioděli gſte mne; nemo
cen gſem byl a nawſſtjwili gſte mne; w žaláět
gſem byl a pěiſſli gſte ťe mně.a

CMt. W/ zá/

-zž/ KS.J sPotom dj i těm/ ktel.j na lewici bu
dau: Odegdete ode mne zloěcěenj do obně wěč

nébo/ kteryž geſt pěiprawen sáblu a angelům
geho. Nebok gſem laěněl a nedali gſte mi gj:
ſti/ žjzntl gſem a nedali gſte mi pjtž; boſtem
gſem byl a nepěigali gſte mne; nab a mneodj
wali gſte mne; nemocen a w žaláěi gſem byl

a nenawſſtjwili gſtemne.a th.

W/ Kt. W. az.z

N
ns.

Nerrpj záſluhy Kriſtowy shſkrze dobre
žádně ugmy ?

ſturky naſſe

Negen že žádné ugmy netrpj/ alebrž wětſſj
ceny a platnoſtt nabywagj/ an ge toliťo mocj
a pomocj Kriſtowau wygkonati můženle a ťo
náme. cD Kor. S/ oſts.z s..Dauſánj pak takowé
máme ſkrze Kriſtag k Bohu- ne žebychom doſta
teeyni byli/ myſliti něco ſamt ze ſebe/ ale doſta
teěnoſt naſſe z Boha geſt/ kterýž i způſobné

nás uěinkilſlužebnjťy nowého zákona.
CN. Nemohau dobčj ſtutťowé za hkjſſněa ſſkoihliwé

powažowáni byti?

Nemohau; owſſem že člowek ſwým čině
njm a opauſſtěnjm Spaſitele nikdy nedoſáhne/
dobčj ſkutkowé geho budau wždy nedoťonalj/
ake proto pěedce hějſſnj a ſſkodliwj negſau.. To

gen ;proteſtanti prawj- genž o Cutrem w člo
wěku oſprawedlněném rozcznáwasjs ſlužebnjka
Božjho a ſlužebnjka hějchu; onoho dle duſſe/
toho dle těla; ofprawedlněný geſt tedy u
nichsſprawedliwý

i hly:jſſný/.
a tudy ťaždý geho

ſtutek dobrý a zlý zároweň.
ns. Když wſſe ſebckm/ co o oſpe.awedlnsěnja poſwě
cenj naſſeeg ťečeno geſt/ kdo má prawdu/ kaeoljci čill
proteſtanet?

Katoljci magj prawdu.

V.
as ns.

D milsſti Bon

a o pčedžčjženj. h

Co učj proteſtantě o miloſkiBoB ? Kdo půſobj
oſprawcdigznj člowčta?

Bsb

ſam/ ětlt muoſt Božj ; miloſt Božj

psſobj / žemčlowěka Boha pozná / w zaſlfbmj
geho wěťj a zcela ſemu oddá.
CDo. Sať ůsc/tnťugečlowěk dle proteſtamſkého učsnj

s muon Božj?

Necha gj toliťo s ſebau wladnautj;

ſam

ze ſebesn
ani půfobenj gegj do fe pčigmauti/ ani

ho od ſobe odwrátiti nemůže.
IA.

Koſll

Tomu

udělmuge Bsh lmiloſti ſwě dle uěenj prote
ſtariti ?

gen- kdo ku žiwotu

pěkmdzějzesn
geſt;s

kdo ge ale pěed;ějzm k ſmrtiý toho ſe muoſl

Božj ani nktťne.
n:.

.

Co geſt to .za pěedzějzenjk žiwotu a k ſmrti?

Bůh/ prýt beze wſſeho ohledu na lidſkang
zaſlaužiloſt giž od wěgžnoſti u .ſebe uſtanowgi!

koho ſpafj/ itaké/ ťoho zatratj; na kdo ma býti

ſpaſen/ tomu že hějch n/eſſtodj/z

kdo ma ale

zatracen býti/ tomu že ctnoſt neproſpjwá.
n:.

Dle které známky lze poznati/ sdalt kdo k žjwotu
pěedzťj;m geſt?

Dle wjry;
dzlagj.

hějchowé prý. tu rozdjlu ne

žs
CA. Ale gak/ kdyby fe wjra nacházela l u tčch/ genž
k ſmrti pčedzčjzenl gſau?

To pryk.nenj žádná prawá wjra- tollko
zdánliwa/ an Bůh do myſlj zawržených nčkdy
ſe wlaudj/ klamage ge- aby fe wymluwiti ne
mohli.
s:.ž. Co učj cjrkew kaitollcká o mlloſtl Božj?

Bůh člowěka w činčnj geho miloſtj fwau
pčkdcházj- fprowázj a náſleduge; rozum geho
oſwčcuge- aby dobrě poznal/ wtlli geho fjlj/ aby
poznané dobré činil a pňſobj též/ aby ſwé hčjehy

uznal/ litowal a ſe naprawil;

nenutj ale žá

dného.

s

ILs. Sak má člowčk dlesučenj cjrkwe karollckégs milon
Božj ůčinkowarl ?

Clowčk/ ſwobodu mage- muže mlloſt Božj
pčlgmauti/ ale může;.gl také zawrhnauti/ ba
můžegj i wzdorowati/ gak toho dokazugepjſmo
ſwaté: sc.s.leruzaléme! Jeruzaléme! kolikráte
gſem chtčlohromáždčti ſyny twé . gako shro
máždj ſlepice kučátka pod kčjdla ſwá a ne
chtěl gſau cauk. Cz- za.z ... Piclgaw miloſt
Božj/ má o nj člowčk praeowati/ wččiii/ lito
wati/ dobče činiti a zaſluhy ſobč zjſtatl- gak to
též pjfmo fw. dokazuge: ..Miloſtj Božj gſem
co gſem a miloſt geho we mnč daremná nebylat-l k
ale hognčgi než wſſecknlpracowal gſem/a wſſak

Co

ne gá ſwau mocj a ſilau/ nýbrž milo ſt Božj
která geſt se mnau.a ſt. Kor. Cs/ Co.z
nt.

Kosnu uděluge Bůb miloſtt ſwe dle uscſenjejrkwe

ťawltcti ?

Každémush: ..Pogste

ke mně wſſecknt obtj

ženi- a gá wás oběerſtwjm66dj Kriſtus. cmk. n
W.z ij
ſpjgſſe
udětj Bůh mit.oſtt ſwe eomn
který ho o ni proſi: sPoněwadž wy zlj gſauce
umjte dobré dary dáwati ſyn.um fwfým/ ějm
che otec wáě nebeſlsýdá ducha dobrého tem
k:ety.jDhoss
proſt.n an.
ns.

na -mlz.z

Proč udjlj Bůb ťaždému miloſti ſwékž

Proto/ že každého k ſpaſenjpowo!al: ..Bůh
chce aby wſſecknjIidé ſpaſeni- bylts. cj. Tim. D
ák.z ..Sá gſem winný kmen a wy gſteratoleſti..

taoo zůſtáspá we mně a gá w něm/ ten neſe
owoce mnohé/ nebo beze mne nicgnemůžeu uěv
nitt. s CJan.-:tz čo
KW. Koho ſpaň Bůh ſtutečně?

Tobo- ktery nesen w nes wěrj/ ale také
geho epůl.i ěinI.n. kBlaboſlawenj/

kuksj ſlyſſj

ſlowo Božj a oſtrjhkagjho.u cs.uk. n Wt.sipz
každý- kdo mt ťjká: Pgane/ Pane!i weggdedo kngá
Ipwſlwj nebeſtébo/ ale kdo činj wůli Ot-e mého/
ten wegde do králowſtwj netbeſtkébo.aCMt. T/ Az.

au
no.

Cemu máme ſwč powolánj
pěipočjſti?

ť wěčnbuu ſpaſenj

MiIoſtt Božj: st-ali mt neſIuſſIw mém
uěiniti/ co chci? riIt twé

žcgá riti
n;

tw

oko neſſlechetngégeſt

tak dobrýgfem?th. Dolz.z

ſwčposwolánj k wěcnčmu ſpaſenj pťik:čjſtt
neſmjme.g

Swým záſluháms; neboě I techto záſluh ſt
toliťo ſkrze mIIoſt Božj žjſkati můžeme: sBůh
zásiſté geſt/ ktery

půſosssi we

s i .ctkb..těnj
ido-CD

kon.áhntfsdledobre wůle ſkrk.a cs ůip. D CKJ
C.nn zd.ui zdsh ſmlibě wolá do králowſtwj ſwěho.o

g O ne oII toligžo Iýodnoſttžch/genž-mwo
Ieni budčm pžedzwjoá/.ba- abych Iéve InImmI
oý si widj.. nebot v niſ.bonenj ani minsusloſti
ansl fbkudaucncſſki/aIebrž spiéjtomnoſt; nieméně
pkeszwſlántk ůědťnj stotcž ťwjěe a k voſICnſſnoſti

a tudyžť ſpaſenjžádnkho neweoe anenutj. Tak
bodináě wj/ že doběe půgdalu hodiny/ kter.éžſáw
dokonaIe

gudgěIaI/že doběe

půggdau/

Iwggfde.liſe

s nimt dobre zachazetig;o wſſaktjm ſamotnſ.m
predzwjdanjm dobre getj gegich nepůſobj.
mis Koho zattrtatjBſths

g Toho- ggťterýžw něs nvwběmrja wůlt geho ne
ěinj. ..Kdo newěIk-Is/bude zatracen.n. .DCMar.is
Cs.z ..Služebnſk- Neryžby wslis osspánaCſwého

CD

znal g podli wt:le geho neětntl/ btt bude mno
býmt ranasmi.u Ciuk. na n.z
tsa. Cenlu ncſmjme ſwč odſsuzenj k zatracenj wěčnimu
vkivočjſtn

Ne bniwu Božjmu/g au Bůb wſſea:Hpco géſt

gm možno/ činj- aby nás ſpaſil. ..Nchoſlawil
náss Bůb

k hněwu/

ale k nsl:y:j fpuſſygj.ksl;.ze

Pána naſſeboJežjſſe Krjſta.u cl. Teſ. z/ s.z
n:.

čmu

mſtme ſwě odſauzssj st.ſk;atramj wěčněmu
pěiponěsm ?

Měmu ssnému gpkžltzlému .užt:svák:jſtw
body ſwé; fwé protsž-niloſti. stybýchs-byt ne
pěiſſel a k nimgsěnkmluwil- bťjchu by neměli; ngynj

ate wýmluwy nemgt z hkjchu fwébo.s ceJan
ts. sws ..Běda tobě Wrazaim- běda tobě Ktt
ſatdos.nmbo kdyby w Tyr.u aſkſkfw
Sydsnu

byli

činěni sdiwowé ti/ ktckj gſau činěnt ne

dágunsby w žjnt a w popellipoťánj klath i le
wſſakprawjn wám- žkſk
Tyrus aSydenu leb-ťtgt
ſtěſtý w dkn ſsudnýſ/ nkžu wámca

CMt.

CC/

Ay NDD
s.s. zzs/sauſm!ibě

wylučpge Bůh z kroitowſlwj ne

Méhss

O ne/ on toltko pěedzwjdá nehodnoſt těch/
genž wylauěeni budaui sba/ abýcb lépe mluwtl
on si widj; nehot n /něbo nenj ani kminuloſli
aut bsdaucnoſtt- aleb/rž pkjtoſlnoſt:; niinuéně

ckedzwjdánjt wtděnj toto k nměěe a k nepo

áz
ſluſſnoſtia tndy k ;atracenj žádného newede a
nenutj. cTy ſloge na běebu wtdjě/ že někdo

do wody upadl: proto nepadl/ žeto wtdjě/ ale
brž ty to proto widjd/ že padl do wody.z
KN. Co ſaudjž o prowſtanrſtěm pčedzějzenj?

že geſtto uěmjlžtwé a záhubné že seſl to

mritia

zlolasſtwj PowahanBožj fe w lěděj.

Bj:s ſe tu ſlrannym otcem- neſprawedſtěſtý
faudoem/ zůmyſtným půwodcem lidſkébo hrjchu
a Iidſké zkázyau ſlo Com/necttelnsyſ.m gťrutnjkem

ěinj C.n.do ;ht.ozn sch neprawoſtj/

ohamwnoſlj a

zgpauty to fwádjns t:áhvento za ſehsu bIdu/ auz

?oſl a zryſtlſtwj.
ns

riti

enjſtypjſsa ſw. porážjſepťedzDem
p:oteſtantſté?

ijmo

fw. predzſtěſtý proteſtantſkédporážj

P podobenſſej o člomťu/ ktery welžtau we
sſlt užiintw pozwož mnohých Bylli vmriti
ale Mmlauritis fe a nepbſſeia vuſſyuſſy
nriti:u.i

Wdťmoſt

CCuť.-s
W.ſrow. .ilkzech.W/ CL.J s.uſſy

ſpramdliwého

new.yſwobodj bo

W.kgryžgsli den zbě-ſſea bezbožnoſt bezbſſžnčho
m.sbg.dk-ſkokdittfsmuf w kterýžťolt d-m odrátj
fe od bezbožnoſli fwě.
ns.ſk A když wſſe ſebem.n- což o muoſttn Božj

a o vked

zějzenj ťesčmo/ kdo uá.pyawdku/ ks;oljci čilt proteſtanru

Katoljcimagjprade

áá
Vl.

D fwátoſtech.

K. O ſwatoſtechch wůbtec.
ez no.

Co Bčj pvoteſtautt o ſwsáryſt;chk

Swatoſti gſau rukogemſlwj saſljbensdané

bo/ženámBůh mſt hčjchs-spriti.

ad

pu..

tn.

Ktcré ſwátoſtt pťigžmas sprdkseſtantik?

Swátoſt

slzěgfkstus
a ſtwáchasltſlnj.

Cs Kreré fw-btosIritihryſtfi

v

s

Swátgoſt bžrmowamo/ vokamě:sj/
Wſledž:j Bo

mazánj/ ſwěcenjknezſlwaaissnvu mnželsu.o.
nž.

proč pěigjmagj pstostsesſtantč
fwátoſt ťětu a ſwátoſt

oltáčjjj?
ſ
Dle sngiichogěn užtkaf áſptritiIňugs-

Duſſy

wjvsůtak že namHJ
Bůb ſtrz žaſſe:sy KNſtoſjý
treſt
hěſkchů
odpuſtj
. a co ritiIbo
wjrstistuwubksez
ztwt ſſtcI
utwkzuge
co
pťisImaěe

žemus Bab ſtrz záDuſſyKſtěſtý

triſtfslgjch:

ságbvguſtj/
vowagžugj zsa fwátoſt Co když feſkrz
ſwáktsoſtkttu a fwátoſt oltsáknj ſtáws ſſeſát:;ziž

tyto prigjmagI.
na. Držj proteſtmlti ſwátoſt kčtu a wáwſtn oltáťnI-z;a
neywckyě pockebné ?

k

Ač proteſtanté fwátoſt kťtu a fwátoſt ol
táěnj pěigjmagj/ nedržegj ge za neyweyě po

ctč

těebné. sutr ſám we ſwI/ýchſpiſech prawj/ že
ten/ kdož pewně w zaſljbenjBožj wťťj/ bez ſwá
toſtj ſpaſen byti může.
sas. Pr.oč zawrhugj proceſtanrě ſwároſt bſtmowánj/ po
ťántt poſledſkjpomſſzánj/ ſwěcenj ťněžſtwa a ſtawu man
sželſtěho ?

Dte nťchſenw ofprawedlněném žádné wni
stknjobnowenj neděse/ an k ſpaſenj ſwému kromě
wjry/ mawntbo zdoťonalenj/ pdſwěcenjn-nepo

uſſy;

neporitise tedy žádnychw žiwotě

Watém ſjljojch proſtěedťů/ proſtzgedků poſwěcu

gjcjchož....sa fponěwadž fwátoſt biěmowánj/ ngo
kánj/ poſſkan vomazgánj/ fwěcevj kně/žſlwa a
ſtawu makslželſtéhog
práwe tacj poſwěcusch pro
ſtkědťowé gſau/ záwrhli ge.
w ns.

Co usčjťatoliěká cjrťew o fwátoſtech?

Swátoſt geſt wsidi:elné znaIIIenj/ genž z uſta
nowenj Božjho miloſt. neiwtditelnc;u/ ofprawe
dlněnj a pofwěcalj. negm pěedſlawuge/ .Cnýbrž
t půſobj.
Cn. Od ťoho berau fwátoſti ſwaII moc a ſwě miloſtiwč
psſobe.nj ?

Ani ne od toho kteryž fwátoſtmi poſlu
huge ani ne od tobo/ kteryž ge prigjma/ nybrž
od famého Kriſla/ kterýž nám ſmrtI fwau nad
prirozené pomoci Božj dobyl sI do fwátoſlt
wložil a nám gt podáwá.

is
ns.

Oať muſjſpokádán býri ten- kdo ſwátoſtt.s sžitťtm
duſſewnjm pěign:au:i chce?

Neſmj senom wěčiti/ muſi také hkjchy ſwé
uznáwati/g gtch litowatž/ o Božj pomoc f oſiuss
a pewně byti odhodlánk s nj na ſwém sſknsj

pracowati.
tits. Koliť geſt ſwátoſtj a gak ſeſksmenusj?

Sedžsn a ftce : kěcſt/ſk
bžěmowásj.

táěnj5pokánjýpoſlednjporiti

watoſl

onž

fwětan Mzz

ſtwá a ſtaw uſſylfký.
Ižo. Proč pčisjſl:á ťatolicgktěcjrkew ſed/Dneroſmá;oſtj?

Proto že ſedmero ſwátoſlj Kriſtůs uſlaud.
wil/ že sich tol:k potčſeba/ assže gich také tokik
poſtačuge.
s
tst. Wk mne o tom pťeſwědčjě/že sen ſcdmero ſwá
toſtůi w ſebmero potěebách duſſewnjch nánk psnloženo

ber nůže?
Když pothěkbý žiwota tělrſného na žtwots
oduſſewnj pěeneſeme a dlk toho fwátoſtenokgtná

gména dáme.
ISL. Budau ſe pak gmenowati ?

Swátoſt ki-tu w Kriſtu nſezrodtti; ſwátoſt
biěmowánj

w Krtſtu růſlt; nfwátoſt oltáěnmjKrtah

ſtcm krmenu býti; fwátoſt pokásnj od Kriſta
leěmu býri; fwátoſt poſlednjho pomazánj Kri
ſtem na ceſtu poſilněnu býti.

Kſ

:sž. A ťolik záťladnjch ſtaws na ſwitěpočjeáz ?

Dwa pontám

a ſlce: ſlaw manželſký a

ſlaw kněžſký.
ná.

Kosho ſtaw smaůželſtý wyodrazuge.ě g

Ahama ſlarého- senmžtBůh wžebnat/ aby
roſtl/ ſemnožil a zemi napláowal.
KK. A k/ohf uſſyazuge

ſtaw Mněžſts?

Adamſkagtjcž:hvébo/ Kriſla gežžſſe čotjžt

pčiſſel/ aby padlé sělowěčſenſtwj w;kaupu

ktery

a

zdrog gchv. muželſtwj-s poſwětil; a sktkrý až
poftg:d náměſtky ſwképoňlá/

abyz těm/ scnž fe

wě gménu geho zaſnubugj/ požeghnánj Božjho
udělili.
Css. thterať dle toho ſwátoſt ſtawu mnželſksho sa ſwá
rogſtſwěswnj.knéžſtwa pogmenngež

s?

Swátoſt ſtawu manžkkſkéhoiw Krtſtu ſe
zaſnaubiti: a ſwátoſt ſwěcenj ťněžſtwa od Krtſta
poſlánu-gsplnomocnťnu býtt.
CN. Proč nám Bůb w ſedmetu fwátoſtjch miloſti newi
direlné udělj ſkrze znamenj wtditelnč?

Abychom wěděli/ kdy miloſt newiditelná
do nás wcházj a ubezpeěmi byli/ že gſme gt
ſkuteěně obdrželi.

ažs

w O ſwátoſlech- ktere fproteſlanti
pěigjmagj/ o ſwátoſti kětukia o ſwá

toſlt oltáěnj.

uI zlss. Co ucj proteſtanrt o ſwároſtl ťdru?

Proteſtanté uěj/ že ťťtem shejch prwotnIs
wcloweku fblazen nebywá toliſťotreſt ſe mu
odpauſſej a ſwe nkgm trdſt prwotmm
zaſtauženč/

hťjchem

nI/.bržshnapčed hsgsižťaždýměinsy/ kte

rIſ-býſt oſobnjmi/ teer

po ťětu fpáchanI/ýžnt

brjchy zaſlaužits a to proto- poněwadž Yry
oſobné hrjchoiwé nic ginébo nesſgau/ než twý

razywrwomItIo w náe torIvagchho běžchu.
Kzs- Kanie zawádj takowé sucenj pwtkkſkanrſwo ktru ?

w žůuſſynséhěeſſenjna nůloſrduſſyj Božj
an ſe treſlu nisfnj co bati.
-.so. Oakých pčjpraw požadugj ťe ť-čtu prorkſtangſ?

žádnykchginých/ než auby ten/ kdož ťrtěn
geſt-a nebo kdo pron kreſll/žčsá wiětslt že nnI
treſt hrjchu odpuſſtěn bude.
CsK. ponewadž djrky malé wjry ſchopnč negſan/nac
pě.ipotdly mnohé ſeťry proteſtancſké?

w dětinſtwj poťi/.těné/ když ſtarſſibo wěku

a rozumu nabudau- poznowu ťětjti.
w Cst

Co nsc/jťarolická cjckew o ťětu.

Katolická cjrkew uěj o kčtu/ že ſkrze ťěeſt

hě/Jchprwotnj w nás wyblazen a treſt zaſtau

Dm

o

Cs

žens nám odpuſſtěn a poťětěnýs gako nowé
ſtwoěenj k žiwotus wěěnému znowu zrozen a
na ſmowſtfrigoBožj do cjrťwe pěigat býwá.
ISK. kSakých požaduge pějpraw ťe ťi-tu ťatolická cjckew ..

Sseli doſpělz-:kětěn/ gemuž ſemimo prwotnj
hčjgch i oſobnj Pčed kětem ſpáchanj his/jchowé
s winau a treſtem odpaufſtěgj/ žádá ſe od něg
wjra/ naděge/ láſka/ kagicnoſl a upčjmné pěed
ſewzetj/ wjru Kriſtowlg:gwyznárckati a dle nj ſe
ſprawowati. Pěi ť.iſ.tudjteť rodičowé/ ťmotěi
a c:krťewsto ſamé za ně ſlibugj a dělagj.
jsato Mi-lže-li ťěeſt opásčen bsſyti..

Ne; ..geden geſt Pán/ gedna wjra/ geden
kěcſta Eſ. C/ S. Sako ſe nkmůže gedenkrát na
rozenyſsdo mateěſkého ltma wrátitiw tgtať též ſkrz

ťčeſtduchowně poznowu zrozený kěeſt opako

wati nemůže.
Css. Caťá

znáncka ſe wyuſtuge kětěnct na duſſe..- k

Kětěnci ſe woýtiſkuge na duſſl známka ne

zhladitelná/ kteráž gj pěipogená zůſtane a gi od
ntwěkjcj rozeznáwá wždycky. Dpomazal nás

Bůh/ který i znamenal nás a dal záwdawek
Ducha

ſwatébo

w

ſrdce naſſe. CII. Kor.

C

A/ N.z
sž ckss. Co učj protcſtanti o ſwátoſtt oltáěnj ..

w uěenj o ſwátoſti oltái-nj ſe proteſtanti
rozeznáwagj; ginak uěj Cutcráni a sinaks/Hhkl-
weté.

ž

Cst. Sak usčjiuteráni..

suteráni usc/j/že pofwěcený chléb a pofwě
cenéwjno chlebema wjnem zůſtáwá/ aIe tomuto
poſwěcenému chlebu a wjnu že ſe tělo a ťrew
Páně tenťráte pěipoguge/ když ho l-ěeſl-anépo

žjwagj.
jss. Sak učj szelwetč:

Helweté uěj/ že pofwěcenž/: chléb a pofwě

cené wjno tělo a ťrew Páně genom znamená/
ale když ůſta chléb a wjno pěigjmagj/ tu Prý
z Kriſtowa na nebi gſaucjho těla gaťáſi fjla
na duſſepěetyſ.ťa/n

duſſe tu ſkrz wjru tělem a

ťrwj Páně ťrmena býwá.
bz Iss.

A sco učj ťatoltetsá cjrkew o ſwátoſti
oltály:nj ?

s

Katolicťá cjrťew uěj- že gak mile ťněz nad
chlebema nad wjnem ſlowa Kriſlowa wyěťne:
s.to geſt tělo méa ..to geſt ťrew máu chléb chle
bem a wjno wjnem bz/ýti pi./eſláwá/ chléb že ſe
tělem a wjno že fe ťrwj Páně ſtane/ ačkoli že
chléb a wjno ſwau chuk-barwu/ wůnt a celaus
ſwau zewnttčnj podobu a wſſechnyſwě Pěiteo
zené wlaſtnoſti podržj.
no.

Krerě usčenj o ſwátoſti oltáťnj bude prawč ?

To- kterež ſe s ůmyſlem a s gednanjm Kri
ſtowým fnáſſl.

ěl
nck. Saťého ůmyſlu byl Kriſtus Ježjě..

Chtěl nam fwé tělo a ťrew ſwau ſkuteěně

k požjwánj dati.
:ls!:. Kterať toho

doťážež..

Toho dokáži z Ewangelium ſw. Jana wS.
ťapitole/ ťdež ěteme/ gak Po zázraěném nafycenj
záſtup Kriſla hledage do Kaſarnaum za njm
pčiſſel. A Kriſtus gim prawil:

..že chléb nebeſkz/y

ma a gtm.dá/ z něhož kdo gjſli bude/ na wěky
neuměe a ten chléb že geſt tělo geho.
i-!ſz. Nemluwil

to Kriſtus w podobenſtwj ..

Kdyby tu Kriſtus w podobenfiwj byl mlu
wil apod nebeſkym chlebem neco giného k. p.
fwé uěenj/ ne Pak ſwé tě!o myſlel lehaunko by
lid genž mu nerozumě reptal: ..gak nam tento
ſwé tělo za pokrm dáti můžea Ponaprawiti mohl/
ataké ponaprawiti muſel/ aby ge ſwau wlaſtně
winau do bludu neuwedl a od ſebe neodrážel.
Afe poněwadž Kriſtus bez podobenſtwj zgewni
mluwil/ wyěknutj ſwéhnegen: nezměniI/ nýbrž
geſſtě ge opakowal a pčjſahau potwrdil ěťa:
pAlnkn/ alnkn

Prnwlknn:wanb/ nebudktc!: g:ſt:

tela ſyna člowěka a krwe geho pjti / žiwota
w ſobe mjti nebudete. Kdo gj mé tělo a pige
mau ťrew/ žiwot wěěny ma w ſobě a ga ho

wzkrjſjm w neypoſledněgſſeden; nebot tělo mc

prawě geſtpokrm a krew ma práwě g-gstnápog.

b:
na.

Oať ſe chowal Kriſtus Ježjě/ když mnozj z uscſen:
njků pro tuto čeč od něg odchazelt ..

Ani tenkrat/ když mnozj z uěennſků od
Kriſta odeſſli/ěkauce: ..twrda ge ěeětatoc kdož
gi může fnéſti?a neodwolal Kriſtuo ěeč ſwau/
doťazati chtěge-že na ſwém wyěknutj s opraw
diwoſtj ſtogj a zůſtawa/ kdyby ho těeba wſſeckni
opuſtili. g osbratiw ſe k apoſſtoktnn pta! fe
gich: s.zdaliž i wy ode mne odegjti chcete?u
Ktč. Co odvowěděl Perr na otá;ťu tuto Kriſtowu ..

Sménem wſſechapokgſſeolů
odpowědět Petr :

..Pane/ ke komn půgdeme? Ty gediny ſlowa ži
wota wěčného máss/a my gſme uwséi/.ili a po

znali/ že ty gſiKriſtus/ fyn Božj!u Což znamená:
My wěčjme/ že ty nam fwé tělo a krew sfwau
za pokrm a za napog das.- nepochopugemeſtce
gak fe to ſtáti muže/ ale Predce na tom nepochybug
geme/ an tobě gaťožto ſynu božjmu wſſemožno
geſt Oprawdu tedy Kriſtus obmcyſſlel tělo
ſwé a krew ſwau nam k požjwanj dáti.
ns.

Ale učinil Krtſtus ſtutesčně- co učtniti obmeyſſlsel?

uěinil/ on nam ſwé tělo a krew fwau ſtu
teěně dal k požjwanj.
nl!. Kterať toho dokážež..

Toho dokáži z W. ťapitoly Ewangelium
fw. Matauſſe. Seděl Kriſtus se ſwy/ýmiapo:
ſſton za ſtolem a na poſledy s nimi weěeťel.

Bylot to práwsě tu noc pěed geho ſmrtj/ práwě

sz
tu bodinu/ než ſe poěalo geho utrpenj. w této
důležtté hodtně wzal Kriſtus chléb do fwatIſ-ch
a weltan-ch rukau ſwykých
a k nebefům obltěeg

fwůg pozbwtbl; t modlil ſe a chléb žehnal a
lámal a dawal apoſſtolům fwým/ ěka: nrve
změte agezte/ geſt to tělo mé/ které za was na
ſmrt wydano bude . . .u A drže kaltchks wj
nam zafe ſe modlil a zaſe ho žehttal a uěennj
ťům fwym ho dfak rťa: ..wez.měte a ptte
wſſeckniz toho/ geſt to kalich mé D-rwe- kteráž
pro wás ſtvylitá bude na odtpuſſtenjhrjchů. Co

ěinte na mau pamatkn.a
ns. Nemluwil tu Kriſtus P. w podobenſtwj..

Kriſtus tu w podobengſttgvj/w dwaufmyſtu

tasemně nemluwil nybpž mluwil tu gako umI
ragchs s djtkami fe lauěchotec- a takowy mluwj
wzdy fproſtě zretelně uprImně.
tts.

Nasč ſl muſelt apoſſtolé pti poſlean wečcki
wzpomenauti..

Apoſſtolé ſi mufeli wzpomenauti/ že gim
Krtſlguss ggpčt poſlean

wfeěgeiſ.iſkutegěně to dawa/

scož gim w Kaſarnaum pěipowěděl- a ten chléks:

a to wjno- cožKriſtus požehnal měli za prawe
brlo ns sn
a.s:l
sa s
nrnwnn klopw nnſlkaýſwého

tso. Proč nan proměnu chleba a wjna w tělo a w krew
Páně tjm ſnáztt pi/.igali?

iprotože dějwe giž Krtſtus w Káně Sali
leyſkéwodu we wjno proměntl; to widauce

SC

tenkráte/

tjm ſpjſſe nynj uwč/kili/f že gim ſwé

tělo a krew ſwau k pčigjmánj dáwá; tjm ſpjſſe
wěkili než w. Kafarnaum/ kdež ſe domnjažati
mohli/ že ſnad ſyrowé tělo a ſyro.wau tkrew
geho glſti a pjti magj. A tak nam Kriſtus
ſkuteěně tse/loſwé a krew fwau kpožjwánj dáti
obmeyſſtel a dal. .
-f CSC. A z toho

wycházjck

že ſe gen učenj cjrkwe katolické o ſwatoſti
oltáknj s ůmyſlrm a gednánjm Kriſtowz/:m ſro

wnáwá; uěenj suteránů a Helwetů ale že má
ſlowa Kriſtowa proti .fobě. Ksſtus/ kterzſýž
neylépe wěděl/ co dělá/ neč/ekl- gak suteráni
ſmeyſſlegj: ..w tom chlebě/ s tjm chlebem/ mezi
tjm chlebem bude tělo mé/eo sw tom wjně/
o tjm wjnem/ mezi ntjm wjnem bude krew ma.ee

n

ani nekekl/ gak fe domnjwagj Helwetén:

.-ten chléb znamenag mé tělo/a Dto wjno zna
mena krew mau/cc nz/ýbržkekl zgewně: sgeſt to
tělo mé/ geſt to krew má.ee
KSD. Katolická cjrkew pkiſluhuge ſwzžmwěkjcžm ſwátoſtj
oltaknj genom pod zpis:ſobau chleba/ a proč to ..

Má za prawé/ že w každé způſobě gak
w chlebě tak we wjně Kriſtus cely/ýgako Bůh
a člowek s tělem iskrwj pkjtomen geſt; nebok
žiwé tělo bez krwet a žiwá krew bez těla byti
nemůže/ gedno od druhého oddělmo/ geſt mrtwo.
Ten tedy/ kteryſ-žſwátoſt oltáknj w gakékoli ge

SS

diné způſobě pťtgjma/ celého Kriſta pi./tgjmá.

gak tělo/ tak krewfgeho.
tsz. Když tomu rať/ neměla ťatolická cjrťew poěád pět
gedné způſobě zůſtati..- a k čemu podáwala brzo pod
gednau/ brzo pod obogž způſobau ſwátoft oltáčnj?

Bus pod gednau/ neb pod obogj zpih:ſobau
ſwátoſt oltái.ſnj podawati- to naležj gen k cjr
kewnj kazni/ a cjrkew fe tu ějdila tjm/ gak toho
potěeba žadala/ nebo okoličnoſti radily/ ale
wždy s giſtogiſtzžm ubezpesc/owánjm/ že ſe wě

ějcjm pod gednau způſobau tohotéž doſtawá/
sc/ehožpod obogj.
tsa. wywrak námjtťu proteſtantis:/fžeby pod způſobau
chleba tělo Kriſtowo bez ťrwe a pod zpis:ſobauwjna ťrew
Kriſtowa bez těla pčjtomna byla a ten tudy/ kterýž pod
gednau způſobau pťtgjmá- že celčho Kriſta nepťigjmá:

J odpowjdám: .geli Kriſtus pod gednau
způfobau

Polowisc/ně Pějtomen-k že ho prote

ſlanti we dwau polowicjch pěigjmagj: dělj geg
ale mna dwě rozdělenz/s Kriſtus nenj žiwz/s Kri
ſtgus. Chtjce mjti nmoho/ nemagj nic.
tss.

Sať

ſe proreſtanti k pťtgjmánj ſwátoſti oltáty.nj
pěiprawugj..

Die Kutka magj to!ilčiopewně w ſlowa Kri
ſtowa wěěiti: -ťteré za was wydáno bude/unkte
rá za waswylitá bude na odpuſſtěnjhějchůa.nn

ano w gednom kazanj r. CSW twrdj iutr/
žeby ten

neywětſſj hějſſnjť ten neyſchopněgſſj

byl ť pčigjmánj.

KS

Css. Oať ſe pťiprawugj katoljci k pčigjmánj ſwároſti
olráťnj ..

Negen že wzbu;ugj wjruý nadě.gi/ láſku/
nýbrž fe oějſſeugjnapěed giž ſkrz fwáteſt po
kánj ode wſſeho hějchu a klaněgj ſe Sgýn/u bo

žjmu tu pějtomnému.
Css!. Dlauho-lt

geſt Kriſtus/ dle usčenj cjrťwe ťatoliekkkč
w ſwároſt/t oltačnj pťjromen..

Tgať dlauho/ žokus

wjna neſtráwj.

ſe způſoby chleba a

Css. Co z toho wywozugseme..

ze ſesſwátoſt oltáěnj guložiti a zachowati
může;

že ſe k nemocnyſým néſti a gim za pogcgeſtryſt

ſtráwu dáwati

může; že .w pgrocsefjchobtg:gáſſeňa

a k weěegnsému uctěnj wyſlawena byti smmůže;

a že gj poklona náležj.
Css. Prosč to nemá u proteſtanckl wjſta ž

Proto ne- poněwadž cu luteránůz wse ſwé
toſti oltáčnj geſt Kriſtus gen nasſkchwjlku/
cu Hel

wctůz ale gen obrazně geſt pějtomen.
tso. Konečně co ſe chleba týče/ proč beťeme mi katoljci
chlěb neťwaſſenč k ſwátoſtj oltáěnjé

Poněwadž Kriſtus ſwátoſtgoltáěnj w ěafe
weltkonoťnjm uſlanowtl/ když zidé neťwaſſenýf
chléb požjwali/ a až doſawádk požjwagj.

Ssč

cJ O ſwátoſtech/ které proteſtanti
zawrhugj. O ſwátoſti biěmowánj/
poťánj- poſlednj pomazánj- ſwě
cenj ťněžſtwa a ſtawu manžel
ſkého.
Co tst.

Která geſt prwnj ſwátoſt/ ťrevauž proteſtanti
zawrhugj..

Swát.pſt bičmowánj.
CSL. Proč zawrhugj proteſtanti ſwátoſt biěmowánj ..

Nemá pryC w pjſmse/ſw. ani záťladu- ani
zaſljbenj.
tss.

k
Co uuscſj
proteſtanti

o biěmowánj ..

že geſt bii/.mowánj fproſtý od cjrťewnjch
otců uwedeny/ý obyčſeg/ gako geſt ť. p. obyčeg

ten- fwěcenau wodau ſe ťropiti.
Csě;. Ascſťoliproteſtanti ſwátoſt biěmowánj zawrhli- pěedce
náſtjn zachowali- a w čem pozůſtáwá ren..

Doſpělegſſ-

ſſkole giž odroſtlé

djtky

čſinj

pěed ſwým paſtorem wyznánj wjry- ten ge
w nj utwrzuge- nad nimig ſe modljtt k ſlolu
Páně ge pčipauſſtj a do ťčeſtanſké fpolečſnoſti

pějgjmá.
bz tsě. Co učj ťatolická cjrťew o biěmowežnj?

Biěmowánj geſt ſwátoſl- w njž fes ťčtse/mým
ſkrze wzkládánj
rukau apoſſtolſkyſ.cha ſkrze

pomazánj ťi/.ižmemDuch ſwatý k utwrzenj we
wjče a we ctnoſti udjlj.
W

ěs
:c to

tss.

Má-li

ſwátoſt biěmowánj ſwůg záťlad w pjſmě
ſwatém?

Má owſſem; Kriſtus Ježjč uſtanowil ne
gen ſlowy/ ný.brž i zázrežzným způſobem. Na
pi.ſed apoſſtolům Ducha ſwatého ſljbil cJan

Ccs; na to gim pi./ikázal/ aby w Jeruzalémě
Ducha ſw. oěekáwali CSť. ap. I.J; a poſléz
ge ſám Duchem ſw. zázraěně biěmowal/ we
wjěe ge oſwjtiw a we ctnoſti upewniw. CSť.
ap. L.J
CN. zdalt apoſſeolé Duchem ſwakym biis.mowatj?

Kriſtůw poſwátnj ěin/ Duchem ſwatým
biěmowati/ guwedli a zachowáwali apoſſtolě/
ſami na ki.ſtěnés modlitbau ruťau ſwzſ:ch
wzťláž

dagjce s auěinťem takowým- že mluwiIt cizjmi
gazyťý a prorokowali. cSť. ap. s a Cs.z
Css. Má-li

ſwátoſt btěmowánj ſwč zaſljbenj w pjſmě
ſwatěm:

J zdaliž pak muže býti wzneſſeněgſſjza
ſljbenj/ než an ſljben geſt nám půwodce wſſeho
poſwěcenj/ Duch ſwatý-/ abychom geho miloſtj
poſilněni gſauce/ wjru ſwau ſtále wyznáwali
a dIe nj žiwig byli ? Poněwadž ale proteſto.nti
toto poſwěcenj nepčigjmagj/ bágjce wjru bez

ſkutků/.proto wlaſtně zawrhli biěmowánj.
Co Css. Která geſt druhá ſwátoſt/ kterau proteſtantt

zawrhugj ?

Swátoſt pokánj.

čs
Koo. Prosc/ zawrhugj

proteſtanti fwátoſt poťánj..

že pry/- miloſt Božj kětem udělená žádnyſ-m
hějchem ztracena bz/:ti nemůže- treſt za wſſechny
ibudaucj h:y:jchyže fe nam na ťětu odpauſſtj/ a
kdyby někdo hěeſſtl- že ſi gen na ſwůg ťčeſt

wzpomenauti má.
LoC. Co učj proteſtanti o pokánj ?

že toliťo ctnoſt geſt/ kteráž w ljtoſti nad
hějchami a we wjěe odpuſſtěnj pozůſtáwá.
LoD. Sať ſe děge poťánj

dle proteſtanrisl..

wědomj ſpachanyſ-chhějchů: a ſlrach božjho
treſtu obťljěj hčjſſnjkahrlolzau: na to ale wjra

w něm wznikne/ že Bůh ſkrze Kriſta od
puſtj; wjra tato wſſecku htůzu z hčjſſnjka
fegme- ſwědomj geho fe upokogj a pokánj geſt

wykonáno.
Loz. Co zamjtagj proteſtantt z poťánj ..c

Spowěd a doſtiuěiněnj zamjtagj.
Lozt. A proč to zamjtagj ..

Kriſtus przžzpowěd nenaějdil; aan Kriſtus
za nás zadoſt uěinil/ nepotěebugeme prý ſami
za febe zadoſt činiti.
Los. zač powažugj proteſtanti rozhěeſſenj..

Rozhěeſſenj ſamo powažugj za fproſté pro
hláſſenj/ že nám.Bůh treſt hějchu odpauſſtj.

so
Ws. A proč powažugj l.ozhěeſſenjza ſproſtč prohláſſenj/
že nam Bůh treſt hkjchu odpauſſtj..

Proto/ že pry/ýKriſtsus fwé apoſſtoly ne
fplno mocnil/ hějchy odpauſſtěti/ toliko odpu
ſſtěnj oblaſſowaſt; kdež pťſece ěekl: wezměte
Ducha ſw.- a ťomu odpuſljte bčjchy: odpau
ſſtěgjſe mu. n Cgožne nj pauhé oblaſſowánj:

ale prawé/ auplné odpuſſtěnj.
Dol!. Co učj ťatolická cjrkew o poťánj ..

že poťánj ſwatoſt geſt/ w které ťněz na
mjſtě božjm bějſſnjkukagjcjmu hčjchypo ťětu
ſpáchané odpauſſtj- když ge ſrdeěnse/lituge- ſtrau
ſſeně ſe zsſk
nich wyzná

a za ně dle možnoſti

ſwe s

žadoſt učinj.
Ws. Kolik ma do febe hlawnjch čáſtseťſwátoſt poťánj u.

Pět blawnjch ěaſtek.: ngitowánj ſwědomj/
litoſt- upčjmné pčedſewzetj kpolep ſſenj/zpowse/d
a zadoſliusc/iněnj.
Los. Sať

fe to děge?

Kdo w Boba wěěj.s a powažuge/ gakých
miloſtj od něg doſahuge/ pod geho ſaudem že
ſtogj a proto spěec že wůli geho pěeſtupotval/
zaſlydj a zkormautj

fe/ běeſſenj ſt oſſkliwj/ zaěj

náť Boba ſe báti a geg mitowati. wnitťnj bo
leſt/ že Boba/

to neylepſſl dobre a wěěného

faudce ſwébo urazil- proniká iw

ně/ pudj bo

k upějmnému ſe wyznmánj z toho/ co zawinil/

st
.aby gen ulehěenj nalezl a wzbudj w něm záro
wen ten pewnyſýůmyſl/ ſe polepſſtti a gak mu

možnánawrátiti/ nahraditi a naprawiti. wjra
ta pi/.edcházj/ auěinksuge a půſobj/ že člowěk
hějch ze ſebe ſtjrá/ wyluěuge/ wnitě fe obno
wuge/ poſwěcuge a tudy rozhiſ.eſſenjhoden geſt.
Lcko. zasč powažugj

ťatoljci rozhťeſſenj ..

Rozběeſſenj že nenj gen pauhé prohláſſenj/
že Btlh kagjcjmu treſt hsrýjchuodpuſlj/ nýbtž
že geſt to odpuſſtěnj/ zniěenj hějchua treſtu wěč
nébo famo. Kriſlus totiž ſkrze kněze - ſwe/ho
záſtupnjťa a neb kněz we gménu Kriſtowě od
Pauſſtj kagjcjmu hějch a wěěnr/ý treſt.
Ln.

Dal Kriſtus ſwsým apoſſtolům a gegich náměſtťům
moc hějchs odpauſſtěti!

/Dal; zagiſte/ zi/.etelněwt:li ſwau w tom
progádčil- i/.ťa: -.Pi/.igměte Ducha ſwatébo/ kte
ry/ým odpuſtjte
Cgan Lo- W.J

bťjcby/

odpauſſtěgjč fe gim.u

AL. A gaké giné moci udělil Kriſtus ſwým apoſſtolům
a gegich náměſtťům..

Dal gim taťe/ tu moc bějchy zadržeti/ nebo
doložil: ..Ktersſ:m ge zadržjte/ zadržánt gſau.u
CeJan Lo/ Lz.J
Až.

Komu mohli apoſſtolé a náměſtlct gegich hějchů
odpauſſtětt a ťomu zadržeti ě:

Sám

Krtſlus těm toliko bťſjchy odpauſſtěl/

kteějž gich litowali;

n

ant

apoſſtolé dle

SD

ſwé liboſti/ gak gim to napadloý gednatst ne
fměli/ nýbrž těm hkjchy odpauſſtěli/ genž ſi toho
ſwau kagicnoſlj zaſlaužili: zadrželi ale těm- kte
kjž ſi ſkrze ſwau nekagicnoſt odpuſſtěnj neza
ſlaužili.
Aa.

Negfauce wſſewědaucj- gak ſe mohli dowěděti/ co
kdo zawinil a zdali toho frdečnsélicuge?

Na ten gedinzſ: způſob/ když wěkjcj ſami
k nim pkiſſedſſena febe gak fwé hkjchy tak

fwau boIeſl ze febe powjdali/ ěili fe zpowjdali.
AS.

Který rozťaz Kriſtislwzawjra giž do ſebe zpowěd ?

Rozkaz ten- aby apoſſtolé a

gegich ná

měſtkowé hkjſſnjkižlmhkjchy odpauſſtěli- nebo za

drželi/ na ěež zpowědi zapotkebj/ by ſe wědělof
zdaž fe odpuſliti/ neb zadržeti ma a muſj.
As. K čemu wzbuzowali

ſami apoſſeolé wěkjcj -:

Aby fe zpowjdali. ..Wyžnaweyte ſe gedni
druhým z hějchů ſwfých.ucJak. St CS.J Pakli bu
deme wyznawati hkjchy ſwé/ wěrnza a ſprawe
liwza geſt Bčlh/ aby nam ge ſkodpuſlil.eeCCJanC/ s.z
Ln/. A co činili wěčjcj:

nuoinozj z wěkjcjch Pkichazeli k apoſſtolům/
wyznawagjce hkjchy fwé.ee CSk. aP. Cs/ CS.J
As. Kterau zpowěd za lepſſjuznawaě/ wekegnau/ nebo-li
ſauťromnj.:

zpowěd ma ſlanžiti k probuzenj/ pouěenj/
kpokoke/ a k polepſſenj hsrjſſnjkowu; ſaukromnj

Sz

ge tedy lepſſl/ než weěegna; nebo mnohému hj-/j
ſſnjkufe ledcos ějci muſj/ což ſe weěegně ějcineda.
As.

Kdy fe dowolgowala w ſtarč cjrkwt weiſ.egna
zpowséd?

Když butz hčsjſſnjkobzwlaſſtnj ljtoſlj a ťa
gicnoſtj puzen ſam ſi wei./egné zpowědi žadal:

aneb když biſťup widěl/ že by k naprawenj
hějſſnjťowu a k zpobožněnj giny/ychwěťjcjch do

běe poſlaužila; powždy ale Pěedchazela ſau
ťromnj zpowěd/ aby ſe neſtalo pohorſſenj.
No. fProč ſe uťladagj w katolické cjrťwi za zpowjdaně
hějchy kagjcj ſkutkowé/ e. p. modliti fe/ poftiti fe/

almužnu dawari..

Aby hějſſnjť pi.ſjležitoſltnabyl/ mrawnjho

naprawenjk.aněinně doťazati; také ale/ aby do
browolně za ſwé hrjchy wytrpew caſny treſl/
Bozj treſt od ſebe odwratil.
DD-.l.Procsuam

Buh neodpauſſtj treſt čaſny..

Bylkby nam Bůh za his/jchypo kčtu ſpa-o
chané treſt wěěnzž odpuſtil: čaan treſl/ leěby
nafſi ťagicnoſt zťuſil/ nam wždy neodpauſſej;
a to proto ne/ aby nam hěeſſenjzoſſkliwěla

fwé fprawedlnoſti žadoſt uěinil/ gak to pjfmo

fw. na krali Dawidowi nťaznge.
DLL. Neděla

ſe oſobnjm

doſtiusčiněnjm ugma zaſluham

Kriſtowým?

Proteſtanti neprawě a bludně uséj/že by/ fe
ofobnjm doſtiuěiněnjm zaſluham Kriſtowe/ten

SC

ugma dělala/ a omlauwagj gen tjm fwůg blud
že wjra famotna fpaſj a že dobčj ſkutkowé ne
možnj gſau/ an wůle naſſeſwobodna prý nenj;
ale poněwadž fe ťagjcj ſkutkowé gen mocj a
s pomocj Kriſtowau konagj/ gemu z toho ěeſt
a ſlawa zůſtáwá; geli giž miloſt wěěiti/ wětſſI
důkaz miloſti geft/ wěěiti a fprawedliwě gednati.
Wz. Kterať powſtalt odpuſtťowč? Saťč pokánj ukládala
cjrťew w prwnjch ſtoletjch hčjſſnjťům welťým/ weěegnycm?

Katolicťa cjrkew uťladala w prwnjch ſto
letjch tuhé/ dlauholeté/ wečegné pokanj welkyſ:m
wei./egným hějſſnjkům.
LA. w čemzáležela ſtara cjrťewnj ťázeň ?

Ti/ ktei./jž těžce hěeſſlli/ poſtawili

ſe prwnj

den fwatopoſlného ěafu pčed ſwého biſkupa/
kterz/- ruku fwau na ně wložil- hlawu ge
gich popelem pofypal- do kagjcjho rauchſka ge
oblekl a na to o powzbuzenjm/ aby ſdauſali
w milofrdenſtwj Božj/ z chramu ge wyobco
walt. A od toho dne muſeli žiwot pějfnyſý/pčj
ťrý/ truchliwz/: wéſli/ zwláſſtnjho gjdla a na
poge mufeli fe zdržett/ ber a fmyſlnz/:ch rado

wánek muſeli fe chraniti azaměſtnasnj každého/
coby ge pějlič do ſwěta zapletlo- fe muſeli
wzdáliti; mufeli fe pi/.i chlebě a pi./i wodě po
ſtiti/ muſeli fwé tělo trzžzniti/ mufeli ſiwſſeho po
dode odějci/ mufeli muěennjky uwězněné a giné
nemocgnéobſluhowati; do chrámu wſtaupiti a

Secž

o wěěchsmt obcowati neſmělt a gen poſtaupně
do ſpoleěnoſtt wěějcjch a k ůěaſlenſtwj oltáěe

pěigati býwali.
Az.

Na kolikero tkjd byli kagjcj hčjſſnjcitehdáž roz

dělenl?

w cjrťwi ſtaré byligkagjcj hějſſnjcina čtyry
tějdy rozděleni a z gedné tějdy poſtupowali do

druhé.
Ns.
ms

Sať ſe gmenowala prwnj tčjda/ a ťagjcj/ do nI
vatťjcj

hkjſſnjct kterak ſe chowali ?

Prwnj tějda ſe gmenowala tějda I.kagchch
oa kagch do nj patěch hrIſſnjci pěi ſlužbsách bo
:žjch w. predſjni ſe ſcházeli/ a gngěkdy
ani/tam ne

nybrž wenťu pod ſſIrýmknebem i dýli ode
twſſegho odmrſſtěná/

co ſkſenia

ottáiěi sťonsalok a

těch kěeſtanů/ genž do chramu ſſli/ s pláěem a

iszdychánjm ozgegich pějmluwu žádali.
HN. Oať ſegnlmowala druhá ckjda/ a sťterať ſechowali
h

kagckcj do nj packjcj hkjſſnjcis.

I

Druhá

těIoda ſe gmenowala

tějda ſlyſſecjch

gsakagjcj/s do nI packchs hčjſſnjct zároweň

os Po

hany/ židy a suěénct w tom neýzadsněgſſImodděſ:

lenj chrgamowě ſtawag!t; mobli poſlauchati an
sgſeze ſw. pIſma čtlo a ſlowo gBožI bláſalo/ na

to ale mufcli odgjti.

SS
LW. Sak ſegmenowala tčerj tťjda/ a kterať ſe chowali
ťagjcj do nj packjrž hějſſnjct?

Těetj tějda ſe gmenowala tsrýjdaťleějcjch/ a
ťagjcj do nj patějcj bějſſnjci w chramě pěi mſſl

ſwaté až do obětowanj trpcni býwali/ pi-ed
obětowanjm na kolena padli/ biſťup fe nad
nimi pomodlil/ požehnanj gim udělil a na to
ge propuſtil.
Ws. A gak ſegmenowala tčjda čtwrtá a kterak ſe cho
walt ťagjcj/ do nj pakčjcj hčjſſnjci?

thrta

tějda fe gmenowala ti/.jda ſtogjcjch/

a kagjcj do njspatčjcj bi-jſſnjcigiž pči ſlužbach

božjch až do ťonce wytrwati mlobgli/mohli taťé
w neděli pěi wſſeobecnyſych
modlitbách s ginými
wěějcjmi ſtati/ ale geſſtěničebož na oltáě obě

towati a tělo Panýě pětgjmati neſměli.
Lzo. A když hějſſnjcslryro čtyry ckjdy ťagjcj ťázně pěeſſli/

co teprw obdrželi?

Když hějſſnjci wſſecky čtyry tiſ:jdy ťagjcj ká

zně pi/.eſſlia uložené pokanj dokonalk wyko
nali/ obdrželi teprw rozbi./eſſenj; byli do cjr
ťwe opět pčigati a wſſechduchownjch pokladů
zůěaſtněni/ což fe obyčegně na zelený? ětwrteť

ſtawalo.
Lzl. Aeťni mi těž/ na gakč čaſybylow ſtaré cjrťwi poťánj
wyměčeno?

w

ſtaré katolické cjrťwi .bysýwalo pokánj

na dny/ na čtyrycetidny Cauadraěenyž/ a na
léta wyměěeno.

N
WD. Oať fe ťál ten/ ťomu na dny poťánj wyměčeno
bylo ?

Komu na z/ to/ W/ So dny pokánj wymě
čeno bylo/ mufel ſe ſkrze ten celz/ýěas pěi chlebě

a pěi wodě poſtiti.
Džz. tSať ſe kál ten/ ťomu na auadrageny poťánj wy
měčeno bylo?

Komu na auadraéeny

Cctozdny pokánj

wyměi:/eno bylo/ ten ſe mufel ſkrz celz/ýěas ne

gen pi./i chlebě a wodsépoſliti/ nýbrž tfám gjſtt
a wſſeho- coby k geho pohodlj ſlaužilo/ lázně/
lože/ ťoně/ wozu a ginzžch wěcj ſe odi./eťnauti.
Džak.A gak ſe ťál ten/ ťomu na mnohá léta poťánj
wyměěeno bylo?

Komu na mnoba léta poťanj wyměěeno
bylo/ ten fe mufel ſkrzscelý prwnj rok w Pon
dělj/ we ſtěedu a w pátek pěi chlebě a pči
wodě poſtiti/ w oſtatnjch dnech mohl ryb a

wačenj požjwati/ ate mafa a wjna doteťnauti
fe neſměl. Druhého/ tčetjho/ čtwrtého roťu
atd. ſeťagjcj gako w tom prwnjm roce w pon
dělj/ we ſtčedu a w patek pi:/ichlebě a gpěi wodě

poſtiti mufel/ ale auterj/ ětwrteť a fobotu ſi giž
wyťaupiti. to geſt w techto dnech mohl mafa
a wjna požjwati; ſkſk.
kteréžto wyťaupenj fe ſtalo/
že w chrámě giſjý poěet žalmů ſe wymod!il a
téhož dne gednoho neb che chudz/ýchnaſytil.

Ss
Džb. Proč uťládala

cjrťegwtať pčjſné poťuty hkjſſnjťům..

Katolická cjrťew ukladala tak pějſné po
kuty bějſſnjťůmproto/ aby gich pokárala/ na
prawila/ a zároweň aby ge od ěafny/ychbub
w tomto/ neb w druhém žiwotě náſtáwagjcjch
bogžjchtreſtů oſwobodila.
Lzs.

w kterych pějpadech prominula ťatolická cjrťew
čáſt uloženč kpokuty/ neb ;mjt.nila ?

Když naſlan pronaſledowánj ťčefkanů/.iſk
.kdyžkagjcj pokánj uložené ůplně newyťonaw
sk ſmrti ſe bljžil/

ſknk:n
a nebo

když ſe ťagjcjgdějwe

naprawil/ než pokánj uložené ůplně wyťonalI;
obzwtaſſtě w tomto poſledan

pámdu cjrkew

tſnnyſlſwůg doſahsſſIipoťánj oſlatnj mu bub zmjr

niIa/ nebo uťratila a nebo prominula- odpuſtila.
JWT. Koiso ſi brala scjrťew w takowétnto ſwčm naťlá-g
ss
dánj s kagjcjmi za ptjklad ?

Apoſſtola Páně/ fw. Pawla. w C. liſtu
ke Korintům č/ znb ěteme/ že ſw. Pawel ſmil
nébo Korintěana wyobcowal/ ..we gménu Pána
snaſſehoKrtſta Ježžſſe wydal geg ſatanu k za
hubenj těla/ aby duch ſpaſen byl.ce w D. liſtu
ske Kor. D- Sn? fe wſſak ſdoěteme/ že byw ſw.

Pawel o geho poťánj a žiwota polepſſenjſpra
wen/ oſlatnjmtreſt mu odpuſtil a na mtloſt ho
piſ.isal.

Ss
Ws.

A odpauſſrjc poťury uloženě/ weſt čaſmý za hťjchy/
čeho ſe nábožně domeyſſlela o Bohu cjrkew ?

ze také Bůh kagicnoſlj a horliwoſtj hěj
ſſnjťůpobnut ſkrzezaſluhy Kriſtowy i treſt čaſmč
gtm odpuſti/ ktery/ýž
by wtomto žiwotě.sobzwlaſſt
ně ale/ ťlteržčžby po ſmrti w očiſlci trpěti měli.
ng.

A proscſſe toho na Pánu Bohu domeyſſlela..

Proto/

že Bůh čaſnéistreſty na hějſſnjky

z ginr/ýcbobledů

neſkládá/ nežli aby ſt běeſſenj

zoſſeliwili/kdobremu wůli ſwau obrátili a ſpra
wedlnoſti Božj žadoſt učinili. wida Bůh/ že
pěigitjm a pěetrpěnjm cjrkewnjch Pokut hčjſſnjť
ſe polepſſel- ge ſpokogen a cjl čaſnýschtreſtů geſt

doſažen sa pak Bůh

čafné treſty naň bus ne

ſložjt nebo ge z neho ſegme.
Ao-

Co negſau odpuſtťoswč?

Odpuſtkowé negſau odpuſſtěnj hějchů- kte
rýchž ſe člowek dopuſtil a nebo budaucně do
puſtj.
Du. Co gſau odpuftťowé?

ulewenj sw uloženém pokánj a prominutj
čaſného treſtu/ dáwáli hčjſſnjk důſtatečné dů
kazy ſrdce kagjcjho a myſli naprawené.
AD. Proč udjlj ťatolická cjrťew za naſſlchdnů odpůſtťy/
an ſe giž tak tuhě/ dlauholeté/ wckegné pokánj

neťoná?

J za naſſechdnů hěefſime/ cjrťew nam Po

kuty uktádá a Bůh k naprawenj naſſemuča

To

fnými treſly fměčuge a ějm leth pokuty cjrkew
na nas ſkladá/ tjm těžſſjčaſné treſty Bůb na
nas ſložiti může; a tjm tedy wraucněgſſjmuſj byti
profba naſſe-aby nas Bůh uſſetěil/ a tjm pe
wněgſſj- žiwěgſſe/ zbožněgſſj muſi byti naſſe dů

wěra/ že nam odpuſlj; a prawě to obé w nas
obmeyſſejroznjtiti cjrtew ťatolicka prohlaſſenjm
odpuſtků.
AS.

w ťterých pak čaſech prohlaſſuge katolická cjrkew
odpuſtky. ?

w

čaſech takowyſych- genž obzwláſſtoně s to

gſau/ aby ducha ťagjcjho w nás wzbudili a oži
wili/ když nam Bislb neobyscſcgnzžchdobrodinj
prokaže/ když wſſeobecna naſtane ſtkaſt/ když

fe ſtoletj celé ke ťonci ſchyluge; atd.
Aá. Pod gaťsžmiwýmjnkami prohlaſſuge cjrťew ťaroltcká
odpuſtťy?

ze ten/ kdo ſtchce odpuſlků ;jsſkati/fe z bějchů
ſwžžchſkrgauſſeněwyznati a. fwátoſl oltáěnj po

božnsé pěigmauti/ fk modliti/ poſliti/ almužnu
dawati/ a na ſlužbách božjch a na průwodech

profebnjch podjlu bratt/ žiwot fwůg naprawo
wati a we wjěe/ naděsi a láſce fe rozhogňo

wati ma!

As. Sakě pobožnoſti ſe ťonagj w nnloſtiwěm čaſe/ doťud
odpuſtťy trwagj?

Chrámowé gſau od rána do weěera k pťi
getj wěějcjch otewěeni/ prwnj a poſlean dny

TC

ge fwátoſt oltačnj k wei.ſegné pokloně wyſta
wena/ ſwátoſt poťfanj kagjcjm ſe poſluhuge/

profebnj průwody fe držegj atd.
As.

Sať pis:ſobj odpuſtťowé:s

Blahoděgně; kdož odpuſlků dofáhl/ může
ſwědomj ſwé upokogiti/ může ſwé trapenj ne
za treſt/ nzžbrž za fpaſitelné zkauſſenj Božj po
wažowati/ může umi/.jti w té ťráſné naděgi/ že

na wěěnoſtipokutowán nebude.
AT. Na scſemſe zaťládagj odpuſtťowé..

Odpuſtkowě ſe zakládagj na záſluhách Kri
ſtowz/oſkch/
a pro ty gen fe gich uděluge.
AS. Kdo oplnomocnil cjckew odpuſtťů udjleti?

Kriſtus Ježjč- genž ſwz/ýmapoſſtolům čekl:

-.Amen/ amen prawjm wám/ cokoli fwažestena
zkmi/ bude ſwázánosi na nebi a cokoliw rozwá
žcke na.zemtý hudk ;oohzwázáno isnagnebi.a

CMt.

Cs/ CS.J
As.

Co proteſtan ti . držj o odpuſtcjch?

skhěegj/ tupěgj ge; ſami ale w uěenj ſwém
o wjěe a o ťčtu tako:rvé odpuſtky magj/ gakých
žápnz/.snmpapež
geſſtě neudělil a žádný kato!jk ant
zjſkati nechce.
o Wo. K::rá geſt těetj ſwátoſt/kterou proteſtanti
zawrhugj ?

Poſlednj pomazánj.

TD

v

WC. Proč zawrbugj proteſtamt poſlednj pomazánj?k

Nemá- prý/ w pjſmě ani záktasdu/ epů za
ſljbenj.
:;D. Co učj proteſtanti o poſledan pon:azáknj?

ze geſt gm fproſjý od cjťkewnjch lotců za

wedeny obyčeg.
b; Wž. gakousčj ťarolická cjrťew o poſledſljm vomažánj.

Poſtednj pomazánj geſt ſwátoſt/g.tw kteréž
nemocnfy ſkrz pomazásrj ſwo.těým olegem a
ſkrz načjzenau modlitbu ťněžſkau nůloſli .Božj
k proſpěchu duſſea těla dofahuge.
Wat. M-li poſlednjnponazáuj ſwůg záťlad ijſmě
ſſeagtča?

J má; dle wůle Kriſtowy apoſſtolé giž ;s
geho žiwobytj nem ocné olsgem mazětli a tl;sdra
wili. CMar. s Cz.z
Lss. A co naějzuge apoſſtolJakub na wzťaz Krifgsw ?

zagiſlé gen na rozťaz Kriſtůw naiſ.jzuseapo

ſſtolJakub: Snnělt kdo z uás? riti

ťněžj cjrkwe/ a nechk ſe mode nad ntm/ mažjce
ho olegem we gménu Páně. Cgať. s/ Cá.z A což
náč Pána Spaſttel fám bezproſtěedně samnebo
ſkrz ſwé apoſſtolý poruěil- ſtegnau platnoft to
má u těch/ genž w něg wěťj.

s.

Tž

ksCs. Má:li poſlean pomazánj i ſwě zaſljbenj w pjfmě
ſwatém?

Wſtě nii ; apoſſtol Jaťub

prawj dale:

sModlttba kžvtkyuzdrgawj nemocného/ polebčjě
gemu Pán a geſtltže geſt w hějſſech-budau mu
odpouſſeěni.uCS..CS.J Půſobjg tedy poſlean

poma

zánj negen gzdrawenjg a polehčenj/ nýbrž i od
puſſtěnj hějcht:.

o

to Ws!. Která geſt čtwrrá ſwágtoſt-sťteraſſproteſtantt
/

.

záwt.s.bugžsss

Swěcenj kněžſtwa
Lzs.sproc

k

zawrhugj proteſtanti ſwžženj knežſtwa?

Proto se pry wſſechnikreſtané fobě rownj
a ſtesgsěopráwněm gſau lssgwangeliumhlaſati/
awwatoſtmi
že toliko
proa upau
zacho
j.y.oěuſſypoſluhožvati;
od ſwchooſobgnjbo
pr:/:
ſſejcena sſoby žiwláſſtnI to famé ſkl dagj;

že

tedy geden ťaždy gegich duchownI nikolt od
Bohžž/ ns:brž od obce fplnomocnen geſt; což

Rriſluo Pan tak neuſtanowil a cIrťew také
nikdy nedržela.
Lzs. Co usčjproteſtanti

ss
o ſwěcenj kněžſtwa?

že geſt .gent papežſkI/ýnález/ aby duchownj
a ſwětſké oſioby od febe rozdelgeny byly; a to
na proſpech kněžj/ a aby papežowé lid lepſſt

w fwém otroctwj drželi. zadná obzwlaſſtnj

miloſt že pry s njm fpogena nenj. a

T-W

bž :So. Co učj ťatolicka cjrťew o fwěcenj ťněžſtwa g

Swěcenj kněžſtwa geſt ſwátoſt/ kterauž ſe
těm/ genž fe ſlužbě cjrkewmj oddáwagž- moc

dawá gak nad prawým těslem Kuiſlowým/
tak nad geho duchownjm tčťém/ kteréž gſau
wěly:chs.

Ds-l. w ěem pozůſtáwá ra lmoc nad prawým a duchosw
njm tělem Kriſtowyzm?

Pozů.ſlawá w togmfaby chléb a wjno w tělo

a krew Paně proměňowali a nebeſkému otci
obětowali cl!uk. Wzs; n a aby wěějcjm hi/.Iochů
odpauſſtěli na neb zadržowali. lJan Lo.I
WK. Seſt to prawda/

ž-e wſſeckni ťěeſtsanén.ſobč rownj

a

ſtegně ſplnomocněni gſau/ Ewangeliukn ťázasti a ſwátoſtmt
poſtts:howarisk

Nenj

to

prawda;

Kriſlugs.-sfl z wěrI-cjžch

apoſſeolywywolil a toliko gk oprawnit ťhia

fanj Ewangelinm a k poſluhowánj ſwácoſllmſi.
Totiž aPoſſtolé čginili gak to na mnohých mi

ſlech pjfma fw cteme k. p. w Sk. aP. /IS že
Sawla a Barnabaſſe k dIlu BožImu oddělili.
:sž. Seſt to prawda/ žeby byl duchownj od obce
ſplnomocněn?

Proteſlanfký duchownj/proě ne? to nele
rám. Ontě toliťo uěitel náboženſtwj/ dohlédač
mrawů/ aud poltcie; na ěemžale neyche za
ležj a co wlaſtnse/bI/Dtimsa/ to nenj; nenj ťnséz- po

Tž

něwadž neobsétuge/ platně nerozhěeſſuge. Kato
licky/ýduchownj/

ale proto mže.kněz geſi/ nemůže

býti od obce ſplnomocněn; nad wěcmi božſkz/:
mi/ duſſewnjmi nepatioj žádné obci práwo. nn.

..Od Kriſla byli powoláni apoſſtolé a od Kriſta
náſtupnjci apoſſtolůw poſláni a ſpinomocněni
býýtimufegj/ an geho záſtupitelé a pokraěowa
telé w ſpaſitelſkém geho ůěadu gſau.ee
Wi. Kterať ſe toto poſlánj a ſplnomocněnjſtáwalo?

Kriſtus wztáh! na ſwé apoſſtoly ruce- a
požehnal gim; tak gménem a gmocj wztaho
wali geho apoſſeoléruce fwé na ty a žehnali
gim/ genž ſe ſlužběBožj oddáwa!i. ſſeuk. A
So.J sJ wywedl ge wen do Betanie a pozdwih
rukau fwy/ých/da! gim požehnánj.u n CMt. W
isſkW.J -A pi/.iſlaupiwJežjč k nim.bljže/ mlu
wii gim is/ka: Dána geſt mi wſſeliká moc na
nebi a na zemi. Protož gdauce učte wſſecky
národy/ ťictj/cege we gménu Otcgei Syna i Du
cha fwatého; učjce ge zachowáwati wſſecko/
což gſem koli pi./ikázal wám.u CSk. ap. RIII.
D/ z.z ..A když oni ſlaužili Pánu a goſtili ſe
i.ekl gim Duch ſwatzž: Oddělte mi Sawla a
Barnabáſſe k djlu/ ku kterémuž gſem ge pogal.
Tedy poſtjce ſe a modljce fe a wzťládagjce na
ně ruce propugſtili ge.ee

k

Wl. Kterak ſeſtáwá toto poſlánj a fplnomocněnj za
naſſtch čaſů?

Až podnes wztahugj biſkupowé/ náſtupnjci
apoſſtolſſtj ſwé ruce na ty a žehnasgssgim/ genž

TS

ſe ſlužbě Božj oddá:zyagj/ a to nazýwá ze fwě
cenjm kněžſlwa.
Lss. Oaťau obzwláſſmj miloſt obdržuge na tněze
Poſryěcen.č ?

Obdržuge tu miloſt- aby ůěad ſwůg ťe cti
a chwálk. Božj a k ſp.aſenj duſſI náležitě wy

ťonáwal.

sz :ssc. Krerá geſt páeá ſwátoſt/ kterauž proteſtanti

zawrhugž?

Swátoſt ſtawu manželſtého.
:ss.

Proč zawrhugj proteſtanrt ſwátoſt ſtawu. manžel
ſtého?

Protože- aě prý manželſtwj božſkého uſta
nowggenjgeſt a ſwsá zaſkžěbenjmá/ zaſljbenj ta gen

na ěas trwagj a pauze pozemſkzžchwěcj ſe tý

ťagj; n takowá zaſljbenj má prz/ýtaťé ůěad a
proto by tjm ſamýſýmpráwem i ůěad k f.mſ:;p
ſtem Pi/.ipoětěn býti měl.
Lss. Co učj proteſtanrt o ſtawu manželſtém?

že geſt toliťo oběanſká ſmlauwa a ſwazek
rozluěitelný; umluwa tottž mezi mužem a že
nau mocj zemſtého záťona uěiněna/ k wsýcho
wásnjs džteť a srs ſtw:eěNe/mu wyfěomožeňj

tak

dlauho poſpolu žjti/ dokus z pi/.jěindůležttých
pro sgednu neb druhau ſtranu lépe nebude/ od
ſebe ſe odděliti a w giné / nowé manželſtwj

wſtaupiti.

N
bz LTo. Co učj katolická cjrkew o ſtawu manželſkém?

Staw

manželſjý geſt ſwátoſt/ kterau fe

d.wě ſwobodné

kkeſtsanſké oſoby- muž a žena/

pro celý žiwot ſwůg o febau oddáwagj; Bts:h
pak gim té miIoſti uděluge/ aby w manželſkém
ſtawu ſwém bohabogně až do ſmrti ſetrwali/
ſpoleěně ſobsépomahali

a djtky fwé gkkeſtsanſky

wychowali.
LN. Sak dokážeč/ že ſtaw manželſkfy netoltko ſmlauwa/
ny-ybrž t ſwátoſt geſt?

An klowěsc/enſlwjdwogjmu pokadku naležj/

pkjrodnému a mrawnému- mohlo gentak wykau
peno býti/ že kromě pozemfkého kmenownjho
otce/ Adama/ druhého duchownjho otce/ Kriſta
doſtalo a tento duchownj otec toliko rozploze
njm fe onobo pozemfkého otce gemu dan by/:ti
mohl/ tak gako ſerozplozenj Adamowo toliko
ſpaſitelfkým proſtkednictwjm Kriſtowým ſlát

mohlo. Pohlawnj ſpogenj tedy/ gakožto pra
men rozplozenj Adamowa w pokolenj pked Bo
hem giž wykaupené z počátku hned na Kriſlu
člowěka ſe ugawſſemu ſpoějwá; ěili/ manželſtwo
ſamo w ſobě geſt ſwatoſl.
AL. zač wyhláſil Kriſtus manželſtwo?

Taktéž Kriſlus manželſtwo za fňatek ſwatý/
ſwátoſlnyſywyhlaſil ; onts ho ſam fwau božſkau

pkjtonmoſtj w Káni Salileyfké poctil a fwa
debnjkům potkebami ſewkeny/ýmzázrakem prw

Ts

njm pomohl; ont nes:famého Boha fe odwo-:
lal/ že ho w rági uſtanowil a že ſe nedá žá
dnýſ.m rozwedenjm

zruſſlti.

Az. Sak dokážeč/ že dle wůle Kriſtowy ſtaw manželſk.č
ſwazeť nerozlučnyC geſt?

Pěiſtaupili

gednau

ſarizeowé ku Kriſzgu

Ježjſſl/ pokauſſegjcmeho a ěťauce:

Sluſjjli

člo

wěku propuſtiti manžellsu z kterékoli pějěiny?
Kterzſ:mžto odpowěděl: ..Co gſte neětli/ že ten/

ktery uěinilsělowěťa/ z poěátku muže a ženu
učinil ge a ěeťl: opnſlj člowek otce a matťu
a pťſidržj ſe manželky ſwé/ l budau dwa w gé
dnom těle.sz A tak giž dle wůle Božj negſau
dwa/ aleseakměi:ſgedno tělo.s/A protož/ co Bůh
sſpogil. člowek nerozluěug.u Reťli gemu: sPročſ
tedy Mogžjě rozťázal liſlek zapuženj dáti a pro
puſliti ?cc Dj gim: DMogžjč/zpro twrdoſl ſrdce
waſſeho dopuſtil wám propauſſtěti manželky

waſſe/ ale z poěátťu ſwěta nebylo tak. Prawjm
palžI wám- že kdožby ťoli propuſtil manželťu
ſwau/ leč pro ſmilſlwo/ a ginau pogal/ cizoložj/
a kdož propuſſtěnau pogme/ cizoložj.u thſ.Cs.z
Aa.

Dobče:li/ že ſtaw manželſké perozluscſmýgeſtli

Doběe; nebo kdyby to wllbec platilo/ žeby
fe manželé od ſebe odděliti azas s ginzſýmioſo

bami zaſnaubiti mohli/ lidé by ſi za náſtrog
gezSedno tělo. A co ſe ſtalo gedn.žm tělem/ che
w dwě těla rozdset/lenobyti nenůže.
Red.

?s
fmilſtwa ſlaužili/ těleſné žadoſti by ſluſſnychmezj

pěeſtupowaly/ w domacnoſli a w obci by pa
nowala nefwornoſt a nepokog/ wychowánj a
Daopati./enj djtek by ſe pronedbawalo a ob
zwláſſtně pokolenj ženſké by pěi tom trpělo.
Kdežto naproti tomu/ an lidé wědj/ že gediné
fmrt manžely rozluěuge/ rozmyſlnséwmanže!ſťy
ſtaw wſtupugj a gſauce giž gednau ſpolu ſpa
geni/ pozor ſi dawagj/ abtiy láſťu/ wěrnoſt a
:poſluſſnoſt ſobě zachowali/ aby ſi weſpolek

pomábali a ulehčowali/ aby geden druhému
k potěſſenj a k proſpěchu byl.
Ayž. Dowoluge:li ale Kriſtus manželťu pro ſmilſtwopro
puſtiti/ co wlaſtně tjm chce?

Nechce/ aby mansz/seIa manželka po pro
puſſtěnjopět w nowé manželſtwj wſtaupili/ ny
brž cbce/ by gen ſtolem a ložem od ſebe ſe roz
wedli/ aby ſeťáli a oipět ſe fgednotili/ gak to

i fw. Pawel we gménu Kriſlowsé porauěj:
vTse/m/ ktei./j gſau w manželſtwj/

pgěikazugi ne

gá/ ale Pan/ aě žena od muže neodchazj; pak
liby odeſſla/ at zůſtane newdána/ aneb at fe
;aſes mužem fwym fmjěj. A muž nepropauſſtěg
ženy.ku

Ns.

cC. Kor.

S/ Co. /.lgg-C.J

k

Proč nazywa ſwslkPawel manželſky ſtaw welkym
tagemſtwjm w Kriſtu a wcjrťwi ?

Poněwadž ſe ſkrzſtaw manželſťy to ducho
wnj nkbeſké.ſpogenj wyobrazugk/ kteréž bez roz

so
lauěenj na wěky trwa mezi Kriſlem ženichem
a cjrkwj/ chotj gebo.

cEſez. S/ KL.J

As!. zač ſemagj kkeſtsanſſtjmanželě powažowati ?

Kkeſtanſſtj manželé magj ſe- powažowatl
za wywolený náſlrog Božj/ aby fe negen poěet
lidj na zemi/ nyſýbrži poěet wěkjcjch w cjrkwt

a poěet Swatých

na nebi ſkrz ně rozmno

žowal.
As.

Sak fe magj kkeſčanſſtjmanželč weſpolek chowatn

Kkeſťanſſtj manžolé ſe magj wzágemně cho

wati/ gako Kriſlus a cjrkew. Manžel ma jwau
manželku milowati/ gako Kriſtus cjrkew mi
luge: a manželka ma manželowi fwému geho
láſku poſluſſnoſljodpláceti/ gako cjrkew odpla
cuge Kriſtu geho láſku tau neywětſjj poſlu
ſſnoſtj.
tw.

Kde a od koho -tsnáproto ſtaw manželſtý požehnsán

býri?

iMá byti w chramě od kněžſtwj apoſſtol
ſkého požehnán; nebot gako manželſtwj naſſeho
pozemkſkého otce Adama

pkedſtawuge / mufj

Kriſtus duchownj otkc náč / kněžſtwjm apo
ſſtolſkýmod něbo zkaeným a ſtále trwagjcjm
ntspdsnwkn
bntč A ssps
s:mnas:/sntstfowěa
ffk..s/
sn
vssgny ps.
. rosſlſlpysy
ý
ěenſtwa proſtrednictwj Kriſtowa treba bylo
tak potěebuge manželſtwj k docjlenj ſwjýcbza
wazků a powinnoſtj kněžſkého požehnánj a
s njm fpogené miloſti Božj/ kteraž ſe mu také
fudjlj.

sC
Wo. Má-li tedy ſtaw manželſkč gen čaſná zaſljbenj
pro febe?

O nk; ſtaw manželſtý má a muſl zaſljbenj
wěěná pro ſebemjti/ nebot až do wděnoſtifahá
a s nebem geſt fpějzněn.
.tslis Která manželſtwj ſe gmenugj manželſtwj ſmjſſená?

Cs.aťowá manželſtwj- kdež manželé ſte.gné
wjry snegsau/ ťdežs.geden z manžeIů geſt ťatoljť

a druhý neťatoljss;siuterán.
LstL. Proscſzawrhuge

Protože

nebo Helwkta.

rozum ſmjſſená manželſtwj !

w rſijkſſenzžch
manželſlwjch negſau

ſtegná práwa.
WHJD

Wz. Ma-li ſe manželům na wſſemdaěiti/ co neſmj a co
muſi byti?

Má-li ſemanželům na wſſemdaěiti/ nemůže

a noka gedenz nichpodporowán a druhý zkra
cowán/ geden z nich oblehěen a druhy- ſtjžent

geden z nich oſwobozen a druhý wázán býti;
.n. co ſluſſja patčj manželo:gvi/ totiž má man
želce ſluſſetia patčiti: a co magnželce ſwobodno
a dowoleno geſt/ totéž muſt manželowi ſwo

Imdno
fylfl
ý.sf a
n danmIsno
Výbyfyýmrýý bvti.
y ýf
WC. Nynj ale/ gakě práwo má manžel neťatoljť prort
manželce ťatolicce?

Selt manžel neťatol.fjka manželka ťatoliěka/
nenj manžel nekatoljť dle uěenj ſwéslsýona man-k

st
želku katoliěku až do ſmrti pautan a může gt
z důležity.ch pějěin propuſliti a s ginau ſe za
ſnaubiti.
leč. Má eoeěžpráwo proti manželowi neťaeoljťu manl
želka ťatoltčťa?

Nemá; manželka katoliěka geſt dle uěenj
naſſehona manžela nekatoljka až do ſmrti pau-l
tána; a kdyby isžsmanželnekatoljk od gj roz
weden býwa poznowu ſe ohnil/ ona pěedc za
geho žiwobytjſk poznowu ſedpeowdati neſmj .a
nemůže.
:ss. A gak to wždy dopadá w maKželſtwj/ kdež igſtegná

práwa negſau?

zle to dopadá; gedna ſtrana tu wždý trpj.gggs
WT. Krerá geſt druhá pťjčina/ pvoč rozum ſmjſſenáman
želſtwj zawrhuge?

Ta/ že w ſmjſſený-chmanželſtwjch dst

ſe

bohabogně wychowati/ nemohau.
:ss.

Co bylo ohledně wychowssánj djtet z manželſtwj
ſwjſſených naějzesuo ?

zákonem zemſtým bylo naťjzeno- aby/ gelt
manžel katoljk a manželka nekatoliěka/ wſſecky
gegich djtky mužſtébo i ženſtého gpohlawj po
katolicku wychowány byly; geli ale manžel ne-s
ťatoljk a manželka ťatoliěka/ djtky mužſkébo
poblawj w nekatolictwu- djtťy pohlawj ženſkého

po katoltctwu ſe wychowáwati magj a teprw

sz
tenkrat/ když manžel nekatoljk powolj/ mohau
ſe djtky mužſkého pohlawj po ťatolicku wy
chowati.

.W

Ws. Nečinil zákon ten/ ačkoli newolně/ náſilj ſrdct ma
tckſtému ?

Cinil/ nebot manželka

katoliět;a geſt tak

dobťe matka fynů- gako dcer fwslgžcb/ncmůže gj
to tedy lhoſtegné bz-:titaby dcery gegj ll poznanj
prawdy a k wěčnému ſpaſenj pčiſſei/ fyno:pé

gegj ale ne.
Dso. tſſedělákſe tu ťčiwda djtťám pohlawj

mužſtěhož

Děla; gak za to djtťy pohlawj mužſkého
mohaut že diſ.jwegtž/ než prawé od neprawého
rozeznáwagi/ otec nckatoljk proti prawému ná
boženſtwj ge popuzuge/ k neprawému wede a
do nobezpeěenſtwjwěěnézkázy uwrhuge/ a man
želka k togmu proti wji./e fwé lhoſtegně pčthlj
žeti ma.
s
Lst.

Mohan

ſe w ſns:jſſemýchmanželſtwjch t djrky žen

ſtěho pohlawj doběe wychowati?

Nemohau- a ſickpro pohorſſliwékalady/
pro uražliwé iſ.eči/kteréž doma na fwém neka
tolickém otci a na fwy-ýchnekatolických bratčjch
widj a ſlyſſ; důkladného náboženſtwjý doko

nalé nábožnoſli nedogdau/ genom fe wlaž
nými ſtanau a w ěas pokuſſenjodpadnau.

s.t
WL. Která

geſt těetj pťjčina/ proč rozum ſmjſſenáman
želſtžswjzawrhuge

?

w fmjſſených manželſtwjch těžce fe doſa

huge fpoleěná pomoc/ která geſt ťromě rozplo
zenj lidſlwa a wychowánjdjteť/ cjl ſtawu man
žclſkého

gkeſt.

Wž. w čem pozsſtáwá ta ſpolečná pomoc manželů?

Pozůſtawa
wzděláwatgt- we

w

tongtk aby

fe obapolně

zlžžch dnech ſe těſſtli a iſworně

fpolu žili.
Wat. Stáwá::li

ſeslto w fmjſſenémmanželſtwj/ a proč neK

Neſlawa- a proto ne/ poněwadž snanžk
lowi lhoſtegným/ zbyteěným ply..icházj/což man

želťa za ſwaté a ctihodné powažuge a tv ěem
manželka ůtěchu Kachazj- to manžel za powěru
držt. Nefrownáwagj se w té neyhlawněgſſj
wěct/ tjm méntěsw giných pějpadnoſtcch fro
wnáwati fe budau; agno toto fwé neſlegnégona
boženſké fmeyſſlenj doſt ěaſto trpkým. wygadťe

njmgewj
ťům/
fnutj

zwláſſtě/seli naružiwoſl pobauěena- pro
a da to prwnj p:y.jčinuk wýěitťam/ k ůtrž
k srůzntcem/ k rozdwogenj myſlc/ k uha-:
láſky- k hrubému nakládánj a k dlauho

Ieté newůli mezi manžely.

/

Ws. Která geſtčrwrtá pějčtna/ proč rozum ſmjſſenáman
želſtwj zawrhuge ?

w ſmjſſenémmanželſtwj katolická ſlrana
w nebezpeěenſtwj padá- wjru ſwau zapějtt a

ztratitt.

:ss. A gak to ?

Pain ſkrzewjru neſwornoſt w domácnoſti
panuge/ tu fe ta ſlabſſjſlraňa/ manželťa kato
liěka/ aby gen poťog zachowala/ k uſtaupenj
naklgoňuge; i zaějná opauſſtěti nawſſtěwowánj
ťatolických ſlužeb Božjch/ zaějná opaugſſtětioſtěj
hánj ťatgolických cjrťewnjch pětťázanj/ zaějná
opauſſtěti ťonánj ſpaſttelných ťatolických oby
ěegů- zaějná opauſſtěti plvěnj sſwých katolických

powinnoſlj proto/ že to manželowi nekatoljku
nemilé a protiwnž/g geſt.
:N.

A gať.č to mžwá náſledck?

zlehaunťa ſlábne gegj wjra a horliwoſt
gegj ſtydne/ až pro ťaždé náboženſtwj zlhoſtegnj
a Poſléz ſwůg neywětſſt poťglad na zemi a ney
sngiſlěj;áklad ſwéhon fpasſenj/ wjru katolicťau za
wrhnk. WJ
Dss. zdali schwaluge ſw. pjſmo ſmjſſenámanže!ſtwj ?k

Niěoli; gižw ſlarém záťoně ſtl.Mogž.zá/ KS.J
Bůh zidům zapowěděl/s pohany fezaſnaubiti/ a
Kriſtus P. toho:zákona nezruſſtl.cMat. s/ Ct/ Cs.z
tos. Kdo to mčže tedy cjrťwi katolickč za zlě bráti/ že
mnželſtwj ſmjſſenénmpožehnánj ſwého upjrá?

zagiſté maudrý žádny/ý;žádny/ýgj za zlé bráti

nemůže/ že tu ſwého požehnánj upjrá/ ťdež ſama
n Cti/ co wydalo Dědictwj Swatojanſté ty sčcyry
knihy: Bohomtla/ O ſmjſſeněmsanželſtwj/ a w/ě r

nau

Rozun; n i wesčeenjRozmluwy.

kRed.

ss
upjrána býwá. Což proteſtanti gegj apoſſtol
ſtwj a oprawdiwoſt neupjragj? což proteſlanti
gegjmu ťněžſtwumoc a platnoſt pofwátnj neu
pjragj ? ſksmcož
proteſtanti

i ſlawu

manželſtému

důſlognoſt fwátoſti neupjragj? sJ mufela by
ſama ſobě na odporu býti/ ťdyby tu fchwalo
wala/ kdkžzawrhowc-ma býwá/ a kdyby to ſchwa
lowala/ což u ſebe neych gzawrhuge.
soo. Pod gak-au wčmjnťau

dopěuſſtj ťatolická cjrťew

asč boleſtně/ manželſtwj

ſmjſſená?

Když fe ženich nekatolic;!gýpěed oddawkami

zgewným ůpiſem a ſwědectwjm poctiwých
dwau mužů zawazuge/ že fwé djtky mužſkého
i ženſtého pohlawj. w náboženſtwj ťatolickém
wychowáwati nechá. zagiſté lehce to néſli ne
může/ zdali budauscj rodiny gj oddány zůſlanau/
ěili nic.
žoj. Nuže/ kolik ſwátoſti proteſtanti pčigali/ ale pornſſſti?

Dwě: ſwátoſt kětu a ſtvátoſt oltáčnj.
žoL. Kolik kfwátoſtj doťonce zawrhli proteſtanri?

Pět: ſwátoſt biťmowánj/ pokánj- poſlede
pomazánj/ ſwěcenj ťněžſtwa a ſtawu manžel:
ſkého.

žos. Doběe:li gednali?

wetmi zlé a neſſtaſtně; ſkrzeſwátoſti pů

fobj na nás Kriſtus blahoděgně. Patero fwá
toſlj zawrbſſe paterýſ. proſlěedek Kriſlu odňali/

sT

blahoděgně na ně půſobiti a člowěk tu geſt
w patero hlawnjch potěebach žiwota ſwe/ho
bez pomoci Božj. Poruſſewſſe ſwátoſt kětu a
ſwátoſt oltáčnj plnomocné odpuſtky hěeſſenj
ze ki./tu ſi udělalt a ze ſwátoſli ottáknž Kriſta

wyzdwihlt.
soa. A když wſſe ſebeken!e/ eo bylo o ſwátoſtech kečeno/

kdo ma prawdu/ katoljci čili proteſtanti?

Ratoljci magj prawdu.
VII.

D

sbč-sti nowého žáťoua.

Co Kos. Co usčj pro:eſtantt

o obětsi finowého zákona?

Když Kriſtus Ježjč to neywětſſetrapenj/
kterym gſme za ſwé hějchy treſtáni byti měli/

wdomě a dobrowolne za nás prewzal/ když
na kkžži krew ſwau wyléwage ſmrt za yasg
podſlaupil/ obet dokonalau Nebsſkému otci za

nás prineſl- kterážto krwawá ſmrt Paně obět
nowozákonnj geſt.
zos. zač pomkládagj proteſtantě obě: oltáěnj/ otět meſſnj/
mſſi ſwarau?

Poněwadž/ pry/ obet Kriſlowa na krjžtge
denkrate wykonana bywſſj na wždy platj a
žadné nowé obětt tkeba nenj: pokladagj prote
ſtanti obět oltáčnj/ obět meſſnj/mſſeſwatau za

powěru a za modlákſtwj.

ss
SoT./udey

nam

ty prawé pějscſiny/proč proteſtanté mſſi

ſg:;atauzawrhli?

Proteſtanté we fwátoſtech paubé rukogem
ſtwj odrs:guſſtěnj
widauce/ zawrhli

ſkuteěnau pěj

tomnoſt Kriſtowu we fwátoſti oltarnnj; a ſku
teěnau pr.jtomnoſtKriſtowu we fwátoſti oltárnj
zawrbſſe muſeli mſſefw. ſpolu zawrhnauti.
A

muſeli gi zawrbnauti i proto/ poněwadž wjra
žiwá/ že Kriſtus pěe naſſema oěima Otci ne
beſkému za nás fe obetuge/ o to geſt wnitě:nás
roznjtiti/ obrátiti a zctela obnowiti; to ſe ale
s gegich uěenjm o ofprawedlněnj bez poſwčcenj

neſrownáwá.
bI szos. Co geſt .obě:owati?

Obětowaul

geſt/ z láſky/ wděěnoſti / suctž

woſti a oddanoſti k Bohu

wěc milau darem

mu prinéſli/ o ůmyſſem tjm/ že bychom botolwi

byli wſſechſlatktl ano tžiwota
kdyby toho Bůb žádal.

fe zbawiti/

Kos. Proc oberowali lidé Bohu ?

sidé Bohu obětowali:
C. Aby Boha co fwrchowaného Pana poctai/
D. aby mu za miloſti obdržené dekowali
z. aby ýſinowych dobrodinj na něm wyproſili/
at. aby od neho dofáhli odpuſſeěmshějchů.
Klo. Co sobětožvali li.dč Bohu?

Kadidlo/ owoce a obilj- cbléb a wjno/ ptas
ctwo a dobyteť.

ss
sll.

Mohla wylltá ťrew zwjčar hějchy naſſe shlsaditi?

Nemobla/

an mezi naſſIm bčjchem a neza

winilym zwjčetem a uraženym Bohem ani ſpo
genž/ ani wzagemnoſli nenj.
sl:.

proč bylo tedy w záťoně ſtarěm rolik ſuchych/ mo
ťrych a ťrwawych oběti naějzeno?

Sednak aby w
Iidl udržely/ ginak
fmjěenj zaſlanpily a
ěafu na wyťaupenj
měla.

ſluſſnévoddanoſti k Bohu
aby Prozatjm weliťan obět
zeſmyſlnlly-která w plnoſli
lldſkéBohu Poddana byti

Klž. A kdo podal Bohn

tu mocnau a platnau oběr/

která shladiwſſe hčjchy naſſe oſprawed.lněnj a poſwěcenj

nam pělneſla?

Kriſlus Ježjč- kteryž w gedné ſwé oſobě
božſlwj s ělowěěenſtwjm ſpogil/ aby božſlwj
o člowěěenſtwjm fmjťil. Cer žiwot Krtſtůw
byl paubé ſe obětowanj; wſſemu ſe podredbll/
wſſe ſi odepěel/ ſam febe takměě zniěil/ by co
poſluſſny fyn otcl ſwému za nás žadoſt uěinil/
až ťoneěně Pči poſlednj weěseěl tělo ſwé a

ťrew ſwau nam k požjwánj a i hned po tom
fám ſebe na fmrt kčjže wydal.
Kl.:l. Co usčj ťatolická

cjrťew o wescsečiPáně?gK

Katolická cjrlsew ma za prawé- že weěeěe

Páně negen fwátoſl/ ale také neťrwawá obět
nowého záťona geſt.

So
SIS. Kterať doťážež. že wečeiáe Páně netwawá
nowého záťona geſt?

oběr

Kriſtus pri poſlean weěert to famé ěinil
co zákon obětnj činiti prtkazowal a na ťrjžI
krwawe wykonal co pri poſlean weěeri nekr
wawě konal.
KCS.Sakau ůmluwu zawedl ěoſspodtn s Jſraelſkčmi ſkrze
Mogžjſſe?

Hoſpodin zawedI s eraelſkymi ſkrzeMog
žjſſe tu ůmluwsui/ že gegIch Bohem

bude/

onggI

pak geho narodem; že geg magj ctjti on pak
že gim bude žehnati. To geſt ta ſtará ůmluwa
ſlarý zakon.
KCT. A co pěi tom dělal Mogžjč?

Mogžjé obětuge howádťo zabil na zna
menIs-gže on a Iid geho treſlu božjho hoan a
taťé hotowi gſau z Iafky/ uctiwoſli a poſlIsI
ſſnoſlj k Bohu

wſſeho ſlatku i žiwota

ſe fztbag

wtti/ kdyby toho gen žadaI; na to weregne pri

ťazanjBožj preěetl a pak krwenabraw eraele
pokropil/ Wa: sTgogeſt krew ůmlu:vy- kterauž
s tebau sněinilsHoſpodIn.-eN. Mog. A.J
Kts. Saťau ůmluwn zawedln Kriſtus pěi poſlednj wečcki

s námi?

Pěi poſlednj weěeěi Kriſtus fwé apoſſtoly
a ſkrze ne nás za djtky otcse nebeſkého/ za fwé

prately prohlaſil; a pakIi zachowawati budeme
co on prIkazuge nam a odpuſſtěnj hťjchů nam

N
pogiſtik. To geſt ta nowá
zákon.
sls.

ůmluwa/

nowý

A čjm ſe nam zaſljbil wzſ:ſlowněKriſlus pťipoſlednj
wečeťi?

že na naſſe ſmjěenj tělo ſwé za nas wydá
a krew ſwau wylige/ což taťé na ki./jži fplnil.

W ťrwi tedy uěiněna byla i nowa ůmluwa.
No. Když w záťoně ſtarém ťnse/žjobětowali/ gak ſi
posčjnali?

Howadťo zabiwſſe-ťrew geho od geho těla
oddse/lili.
th.

.
A co ťonal Kriſtus pěiýpoſlednj wečetý.i?

wzal chléb do tfwýchrukauia ěeťl nad njm:
..to geſt mě tětoa a na to wsza!kalich swjnem
do fwy/-ch rukau a ěekl nad njsm: ..to geſt ma
ťrews/a tak tedy oddělil krew od fwěho těla/ což

ſe i napotom ſtalo/ an tělo geho na ťějži pnělo
a krew geho na zemi wyteťla.
SLL. Cať ſi dále počjnali

kněžj pčl: obětowánj

ſtaro

zákonnjm?

wybrali z howádťa ty neylepſſtěaftťy a
fpálili ge ke cti Bohu/ oſtatnj obse/tugjcjmwrá
tili a ti to s pěately ſwyſýmiw tak nazwanzžch
hodeeh láſky ſtráwili.
JW. Co znamenalo gjdanj howádťa oběmjho?

že obětugjcj/ berauce ze ſwé Bohu podané
oběti pode fmyſlnj/ že fobě žádagj/ aby také

s:
mrawnjho z nj wyplýcwagjcjho užitku/ ſmſkenj
totiž a miloſti Božj/ nabylt.
KA. A co dále ťonal Kriſtus pěi poſlednj wečeči?

Podáwasl tělo ſwé a krew fwau apoſſtolům
ěka: ..wezměte a gezte na wezměte a pjte wſſecknt
z toho.e
SW. Ale proč ťonal Kriſtus pťi poſlednj wečeěi a napťed
giž nekrwawě/ což napotom krwawě na ťčjžt wykonal?

Dle obyčege obětnjho máme také požjwatt
z oběti Kriſtowy./ abyehom oſprawrdlgněnj a po
ſwěcsenj nabyli; lnež toby wſſem lisdem na wſſech
mjſtech a po wſſeckyčaſy možno nebylo/ an ſe

Kriſtus toliko gednau/ na gednom mjſtěa w ge
dnom

čaſe obětoswal na ak kdoby mohl z geho

ſyrowého těla gjſti/ kdo :fyrowau geho kl.:ew
pjtt? Proto tedy pěěd fwau ſmrtj giž chléb a

wjno w tělo a w krew ſwau proměnil/ za nás
ſe odětowal a k požiwánj ſenam podal.
KW. Kdy byla giž wečeěePáně wyobrazena?

Siž we wěku Patrtarchálnjm. w čaſechAbra
hamowých tžil w Chanaan gaky/-skněz a knjže
Mklchifedech ckrál ſprawedliwyſo/ o gehož rodu
pjſmo fw. niěehož neprawj a niěchožmo geho
ſmrti/ gakoby bez otce a bez matťysbyl a gakoby
žiwot geho počatťu a konce neměl a ten ohě
towal chléb a wjno Bohu. CC.Mogž. CC.J
SLT. Cať nazycwáprotofsžalmiſta ſw. Dawid

Krtſta P.?

Knězem ho nazýwá podlé ěádu Mklchtſe
dechowa.

sz
SLS. Kým byla giž w ſtarém zákoně wescſeěePáně
pěedpowěděna ?

Proroťem/ Malarbiáſſem. uwádſt Boha
taťto mluchjho: -Nemám zalsjbenjna wás a
žádných darů z rukan waſſechpětgjmati nebuduc
neb od wsžchodu až do západu weliké geſtgmé-h
no mé mezi národya na ťaždém mjſtěoth ětſtá
mt obětowána bude. CC-Co. n.ž
Ass. Proě neplatj temo prorocťyſ.nwzžroťto krwawě oběti

Krtſtowě?

Ponse/wadžKriſtus/ an toliko gednau a na
gednom mjſtě na hoi.ſeKalwarti uměel/ gednau
genom a na gednom mjſtě.fe obětowal; ale
platj o weěeěi Páneſ/ kterau cjrkew po celém
ſwětě rozſſeťenáneťrwawěo na oltáějch ťoná.
zzo. Co pěikázal Kriſtus pěi poſlednj wescſeěiſwčm

apoſſtolčm?

Aby apofſtolé tuto geho weěeťsiopětowali/

totiž aby chléba wjno Bohu obětowali. w tělo
a w krew Páně Proměňowali as wěějcjmiPo
žjwalt.
g

Cinilt;

KC. činilt tak apoſſroklě?

w

ſkutcjch apoſſtolſkyſýchkolsikráte

ěteme/ že chléb lámalt a ſw. Pawel k zidům
pjſſe: -sMangeeoltáě/ z něhož ti gjſti nemohau/
ťtkěj ſtánku sſlaužj.ec Ctž/ Co.z Kde ottals:ſ/ tu
oběk.

gak

žzg. činili tak kněžj w pwmjch ckechcjrkewnjch ſtoletjch
a děge ſe tak poſud?

w prwnjch ti/.ech cjrkewnjch ſloletjch fe
ťněžj s wěějcjmi ſcházkli/ wěějcj kladli na oltáě

wjno a chléb/ knéžj to Bohu na oltaěi oběto
wali a w tělo a w krkw Paně pron:ěňoſkwali/
naěež wſſeckniPoſpolu obého požjwali a tak
ſe děge až poſud.
ſlawj.

Wkčei./kPáně

fe ſlawila a

zzz. Sať byla wečeťePáně od ſtarodáwna gmenowána
a proč?

Dle wýſlowné wůle Pánsé ſe weěkěe geho
obětugk a ſicena oltáčjch/ progwž ſlaula od ſta
rodawna obět oltáčnj; gmenuge ſe také mſſe
ſwata- poněwadž DolbětoItáěnj o pěidanýmik

občady a modlitbami ſwými ſe zawjrá takto:
Ito- wissu ost n

gdětc- poſlána gkſl.

žža. Co geſt redy mſſeſwatá?

Mſſe ſwatá nenj ant powčra/ ani modlasr/
ſtwj- gak si proteſtanti zlehěugj- nýcbrž geſt

obět a ſice obět nekrwawa nowého zakonat
wždy trwagjcj památka oběti .krwawé/ kterauž
Kriſtus Ježjč na kějži doťonsal.
žzz. Prosč geſt mſſeſw. obět?

Poněwadž geſt pěi nj wſſecko-ěchož k oběti
těeba: obětugjcj- kněz totiž w fpaſitelſtém ko

nánj Kriſtowě poťračugjcj/ n

obětnj dary a

gz

ſice chléb a wjno;n. proměna těchdarů- a ſice
chléb a wjno w tělo a w ťrew Paně ſe pro
měnj a požjwá; n a pějěina/ proč ſe obětuge/
abychom Boha důſtogně poctilt a s ſebau ſmj:
i/.ili/a abýchom za dary obdržené Bohu podě
kowalt/ a nowýsch ſi na něm wyproſili.
SKS. w

čem ſe rozeznáwá

obět meſſnj od osěri ťi/.jžeK

Obět meſſnj nenj giná dbět/ nýbrž tatéž
oth

ťi/.jže/ ale s t-j-mfsrozdjlem/ že ſe Kriſlus

nckrwsawséo/newtditelněý poſwatně/
w nj obětuge.

tagemně

žzuc. Nečtnj ſe ſkrze obět meſſnj ugma oběti ťčjže?

Neěinj n alebrž obět meſſnjpi-edſtawuge
nam obět ki/.jžesa gegj owoce pěiwkaſtňuge.
KKS. Proč pťigjmá ťněz pěi mſſl ſwaté pod obogj/ ťdežto
pčigjmá-lt co ťagjcj/ pod gednau roliko způſobau pťigjmái?k

Pěi poſledle weěeěiKriſtus občtowal/ apo
ſſtoly kněžmi nowého záťona učini!/ pod obogj
ſe gim k požjwánj dal;

pět mſſeſw. kněz obě

tuge/ tělo a ťrcw Paně od febe dělj a proto
pod obogj Pěisjmá.
Sžs. Když wſſe ſchckeme- co o oběti nowozáťonnj

čmo bylo- kdo iná praa:du/ ťatoljct čili proteftanti?

Katoljci magj prawdu.

že

VIII. D obcowánj Swatůch.
sI záo. Co učj proreſtanti o obcowánj Swatých ?

Proteſtanti učj/ ze ťreſtanéwěrau w Kriſlu
ſpogent gſau ſpoleěnj djl na geho ſmrti berauce/
ſkrz kterasuž od treſtu hrIchu wyťaupeni gſme.
zan. Co ale upjragj ?

žeby ſiwěějcj ſkrzſwé záſllchy weſpolek pro
ſpjwali a žeby žiwj. a zeměelj na ſebe půſobtli.
za:. Proč to upjragj ?

Proto žeprI/ýſamotnálera oſprawedlňuge/
doběj ſkutťowé /že možnj a zaſlužnj negſau a
že Bůh beze wſſeho ohledu na ěiněnj a opu
ſſtěnj naſſe gtž od poěátťu některé k ſpaſenj a
giné k žatracenj pčedzějdil.
záž. Kolik tedy mjſt I/:ěigjmagj proteſtantl na wěčnoſti?

Toliko dwě mjſta; nebe a peklo.

Oěiſtec

zawrhugj.
zg.

Co usčjproteſta.tlri o pocrě Swatých?

uěj ſice/že ſeSwatých pi/.ipomjnati můžeme/
abygchom ge náſledowali: ale že ge nemáme ctIoti/
tjm mén.k gegich obrazy a oſtatký.
žás. Proč ſwaté a gegich obrazy a oſtarky ctjti nemáme!

že/ prI/ý/to Bůh zakázal/ ěka: sSá gſem
Hoſpodin! tok geſt gméno mé! ſtáwy ſwé

N

sinému nedám/

ant chwály ſwé ryttnámi.cc

CC. Mogž. Ct:/ s.J
žaks. Co uſčjproteſtanti o wyznánj Swatých?

že ſeSwati o nás neſtaragj; a býtby ſe také
za nástgtpěimlauwali- že ge o gesich pějmluwu
wzýwati nemáme.
za

proč nemáme Swaté

o gegckchpějmluwuf wzý

wati?
nSedkn/ui Pryſý/..geſt gen proſtťednjk
Ježjč Kriſtus.a CC.Tim. L- S.J
bJ žis.

nád

Co usčjťatolická ihf:jrťewo obcowánj Swa:ých?

sKgatoslicťácjrkew ukj- žc kěkſtané na uťenj/

ſwátoſtech a smrtt Kriſtowě- nas ſlužbách/ po
že.hnánjgcha modlitbách cjrkewnjch- a na záſlu
hčch wěls-jcjchfpolſkečmýpode bcrau/ tak žeucmezi
ſebau w ůzkém ſpogenjsſkſlogj/ ětli- obseowánt

magj.
Ngs. tProsč fe to ofbco:žvénj atlnſenuge obcof;vánjgSwatých?

proto ſegmenuge obcowánj to obcowánj
Swatých- poněwadž wſſecknikěkſtanésSwátými
byti magj a mngozjz nich Swatými siž sſau.
Szo. Kam ſe až wztahuge obcowánj Swatých?

Poněwadž pokladowč- na nichž wěty.jcjſpo
leěnžž pode berasu/ duſſl ſe týťagj- duſſe pak ne-k

zemrau/ neťonťj ſe obcowánj Swa;yſ.ch s ž.two:

ss
tem wezdegſſem/nýbrž wztahuge fe na budaucj
žiwot a potrwá ſkrzce!au wěčnoſt.
zžt. Kterě wěějcj obſahuge w ſoběobcowánj Swatých ?

Obcotwánj Swatých obſahuge w fobť wſſecky
wěčjcj/ kteějfe gižSwatýmt ſtalt a neb Swatz-mi
ſe ſláti mohau.
zzss Kde gſau ri. genž ſe giž Swatými ſtali?

Ktei.ſj fe giž Swatý?nsů ſtali/ gſau w nebeflch.
st.

Kde gſau ti/ genž ſe Swatými gſtátimohau?

Kteěj fe Swatými ſláti mohau/ byde bud
geſſtěna této zemi/ nebo ſt w oěsiſtcikagj.
Kzá. Komu učležj pak wláda

nad nebem/ moscſiſtcemg
a

zemj?

wlada nad nebem/- očiſlcem a zemj nál;ežj
sgednomgua tomu fatſlémp Bohu.
Sž;. Kdo wypadl z obcowánj Swatých?

z obcowánj Swatých wypadl nsewsérec/genžs
od cjrkwe wykauěen geſt/ a neťagjcj w yrkle
pohěbmý

hts:sjſſnjť.

S;s. Ksolik mjſt p-čigjmá na wěčnoſtt.katolická cjrkew ?

Těj mjfta: nebe/ oěiſtec-peťlo.
W!. Co geſt pkklo?

Peklo ge mjſlo treſtu/ ťdež budau zatracenct
wěěně strápeni.g

ss
žzs. Kdo ſe doſtane do peťla?

Do peťla doſlane ſe ten/ kterýž we fmrtet
ném hčjchu uměe.
Kss. Má-li peťlo ſwůg záťlad w pjfmě ſwatčm?

Má ; Kriſlus mIuwiI o mjſlě muk- o ohni
neuhaſitelném/ o ěerwgusfueumjragjcjm- o tem
noſlech zewnitěnjch- kdež budk pláě a ſticjpěnj

zubů. žsuk. CS/ Mar. s- Mt. W.J
žso. Co tomu ějťá rozum?

Rozum ſaudj. že zle/ktreſtu zaſluhugik/ ale
mnoh.ý/ýzloſtnjk ſſťaſlvěžigk a .w hěeſſenj umťe

antž .saokého trcſtu doſſel; tsaksowébo potrefce
Bůh na wěěnoſti- a Poněwadž w hěeſſenjuměkll/
wůli otgedypěewrácenau- we zlém zarytau nam
wěěnoſt.včineſl/ nkdá fe ani myſliti ani napram

venj wůlk/ ani wyzdwiženj treſtu.
žsj.

w gaťčmſpogenjſtogj ryěčjcj na zemise zatracencem
w pseťlse?

w žádsném/ gak w pějbměbs
o Eazarowi

sa

o bobáěi- ofwědsc/uge. ;Nad to nadſč wſſeestslo
mezi nántts provaſt weliké utwv;enáſk gkſt/ sſlosj
w pjfmě- aby .ti/ kteěj chtIs- odſud ť Cwámſkgjti
nemohli- kani od nsomh:d
fem pěigygti.u cCuk:s-S- W.z
žs:. Co geſt oěiſtec?.

Oěiſlec geſt mjſto kdcžduſſegen treſly na ěas

za ſwé bějchy trpjt když ſe w žiwotětomto ne
dokagj.

žss

Coo
žsž.

Kdo ſe doſtane do osčiſtce?

Rozbinseſſenjkagjcj/ genž w mi!owánj Bo
žjm zeměeli dějwe/ nežli za ſwé bějchy žadoſt

uěinili.
shsi-k.Má-li

očiſtec fwůg

základ

w pjſlně ſwatčm.t.

Má; Kriſtussggmluwj o gakémſi ža!áči na
wěěnoſtt/ z něhož nenj propuſſtěnj- dokud fe
wſſechendluh nezaplatjo CMt.CsJ .... mtuwj také
o hějſſkchproti Duchu fw.. /genž nebudau od

puſſtěni ant w tomto/ ant w budaucjm wěku.
C/Mt. CD.J A tak

geſt propsuſſtěnj z gatébos

žaláče na wěčnoſii; z pckla ne: tedy z očiſtcr. Bu
duu-li w budaucjm wěťu hějchowé odpuſſtťnt/
Cwnebi sſaunbez hčjihů- a wk pekle fe nic wjrc
neogdpauſſtjzs:tchdy na wěěnoſti odpuſſtěnj bkj

chů gedině možné/ wtom tak nazwaném Očiſlci.
Cfrow. C. Kor. z- CLCCS.J
žss.CCo tomu ějká rozum?

Rozum uznáwá- že Cidéz wětſſebodjtu ani

ziů.plna dobějt ani zůplns zlj ntsfau/ žef rpy
agntgſk
nobes anž pkkla nezaſluhusjž magj na ťobě
bgťjcbytwſſednj- nemobau do nebo pěigjtis;g ne

magj na

fobě hčjeby těžťéa nemohau pěigjti

do peťla; ginaťby Bůb ſprawedliwý a mi
loſrdnsſýnebyI. Kam tedmýpěigdau? Pěigdau
na takowé mjſto/ kdož ſe pětměčenfými treſty
z poſſkwrn ſwých pro nebo oťiſſěugj/ n pťt
gdau totiž Cdo oěiſtce.

sos:
sss. w ěem pozůſtáwá to očiſſkowánj?

O tom cjrkew mlěj; a wſſak duſſeoťiſlcowsy

ter giž doſtt/ že od Boha láſty na čas odlau
ěeny gſau.
žst. w gakém ſpogenj ſtogj wěějcj na zemt s duſſemi
w očiſtci?

Pamatugeme na ně- modljme ſe za nět
obět oltáčnj za ně podáwáme/ na gegich aumyſl
miloſrdné ſkutťy konamet zaſluhy ſwé gim pěi
wlaſtňugeme/ atjm takčťa gich dluhy ſplacjme/
žádagjce Boha/ aby gim odpuſliti a k ſobe ge
pěigmauti ráěil. Duſſe očiſlcowy na nás též
pamatugj/

a do nebe pěi.ſſedtſſe
za nás ſe pi/.imlau

watt bndau.
zss.

Doťaž ze ſw. ſkpjſma/že za mrrwě ſe modliti dobre
a proſpěſſnč geſt-k

Juda Machabegſjý poſlal CD tiſjc drachem
ſlějbra do Jeruzaléma/ aby za padlé bogownjky

obětowáno bylo/ a ſtogj tam:

sNebo fwaté

ag ſpaſitefglné geſt myſſlenj/ za mrtwé

aby od hějchů zpcoſſtěnibyli.a CL.er.

fe mtodliti/

Isz

dss. Oať pbgſobjta wjra/ že mezt námt a duſſemt w očiſtct
obcowánj geſt/ na žtwot lidſtſký
?

welmi blaze- nebok nas ma k tomu/ aby
chom ſe; sssitoho

neýmenſſlho

hějchu

gchránili/

s poťánjm neodkládali- ſwy-ýmmileným i po
ſmrti fe odſluhowali a fami ſe ſkonanj ſwe/ho
neſtrachowali: ťdežto něenj proteſtantſké/ že žá

CoD

dná modlitba zeměelyſým
neprofpjway proti zdra
wému rozumu a citelnému ſrdci ſe zpauzj.
:w. Co geſtnebe?

Nebe geſtneyblaženegſň ſidlo Swatých- kde

fe Bůh fwym wernym twarj w twar zggewuge
a gegich neyſladſſkodplatau

geſt.

KT-.l.Kdo ſe doſtane dosnebe?

Kdo w miloſti Božj umi/g:e-a kdo za ſpa

chané hějchy butz w tomto/ neb w onom žiwotě
doſti učinj.
NL.

w gakém ſpogenj ſtogj wěťjcj na zemt se ſwatýmt
nebeſſtamny..

My Swaté ctjme/ my ge o gegichpčjmluwu
žádáme: nni Swatj na proti tomu nás milugj
a pobožkné žadoſti ngaſſeBohu

Pěednáſſegj.t

Nz.Prosč máme Swatč ctžti?

Swaté máme ctjti/ poněwadž na zemi ctno
ſlně žili a na člowěěenſtwj dobice ſi zaſlaužili;

Bůh ge miloſtmi naplňowai a po ſmrti ge
fw nebi oſlawil; ano Bůb ſam to poraučj.
Bůh porauěj/ angela ſtrážcectjti ſſk;.od.W/HK.J

Swatj pak gſau gako angelé- dj Kriſlus Ježjč.
CMt. N/ zo.J Kdo mne ctj : uctjm
ſtogj w knihách ſtarého záťona.
žn.

gsá geho/

Na koho padá ta scſeſt/
kterauž Swatýnl wzdá
wámek

Na Boha

ſamého/ nebok Swatj

miloſtj Božj gſau/ co gfau.

toliťo

ioz
Nž.

Kdo zaſluhuge ze wſſechSwatých neyche nam
pocty?

Panna Maria- ploněwadž ſam Bůb pěede
wſſemltdem gj pťednoſt dal/ a za matťu Syna
ſwébo gi wywolil a poněwadž fe ona ney
wzneſſeněgſſjmi
ctnoſtmi ctihodnau uěintla a nan
w nebi nade wſſeckySwaté

oſlahwenagcſt.

ſsw. Když Swaté Wcržtnetneťlanjme fe gim?

N.eťlanjme ſokgim; Bohu gen fe klansms
on ge nad Pán/ pod njm gfme- od něg z wi
ſime/ doň ſwau wjru/ naděgi a láſtu ſkládame
pťIk.dnjm fwés nicoty wědgomt gſauceg w prachu
fe ťoějme/ gemu fe zcela sna žiwot k na ſmrt

na ſpaſenj ina odfauzenj oddáwame. Pi.ſed
Swatymi ſe gen ťlonjme; poklonu činjme.
žlN. Sluſſj:li/ obrazy a oſtatky Swatych ctjti?

s
Sluſſno; nebot obrazy Swatychis nam ty
Swaté na myſluwadegj- které predſtawugj; na
božnymt city nas naplnugj; k ctnoſti nas po2
wzbuzugj a nebeſkau odměnu nam prtpomj
nasj. Oſtatťy Swatych psůfobItotéž. Mimo to
sfalut. pozůſlalé ťaſteěťytel w kterych duſſeciſta

bydlela / w kterych Duch ſwaty dary fwymt
poſwěcdwals která Bůb ſlawně z mrtwych
wzkrjſ.
za!s. Nenj uctěnj obrazs a oſtatťs Swatých proti fw.
pjſmu?

Nenj; Bůb w

pjfmě fw. rytiny z toho

obltdu dělati ;aťazuse- aby fe gim kdo klangěl.

Coat

lz.M.ogž.W- I.z My ſeneklanjme Swatým/ ne
I.cIII gegIch obrazům. OſIgatkySwatých ale ſam
Bůh uctII zázraky ſkrz ně ěIně. ſſkIIſea ťoſtI;

gfgtjsn
Petrůw;

páſky Pawlowy. . raucho Kri

ſtowo násm to doſweděIIgI.z
slw

Prožč Iklsžemea máme Swa:ě sz/swaII?

Swatj

gſau II Boha

gſau prátelé BožI/

gſau mIIowsIIcI IIdI/ ſpaſenj ſwého gIſtI gſauce
o naſſe ſpaſenj peěugI a proto potěeby naſſe

Bohu

pI-egdnáſſegI
a s pkryſtatui

naſſImI ſwé

prost

ſpoguggI;Bůh pak gemsužſetato oro

dugjcj Iaſka IIbI- radgsgěgige ſwě prately
ſlyſſ/ nežli nás hějſſksjl/ýs.

wy

žso. Dokaž ze ſw. pjſma/ že Swatč za nás otodusll a že
zaſtánj gegich plarně gsſt?

..sCentok geſt II.IIIongIIIsibratrj

ſwych a IIdu

Jžraelſtého; tento geſt ktery ſe mnoho mode

sga lItd a za wſſechno měſto fwaté / Jeremtas

prorok Božj-gatak Onigád Jeremiáſſe JudowI
predſlawowal.
ſkf. Magch. Co IC.J .ns. Když
ſlužebnjť EIIſea pro neſmjrnsěwogſto Syrſjých

ſeſtrachowal/ rekI ma prorok: ..Nebog gfe mno
hkm w-ck gěſk gěchss n/žmč než s nlmža

A an

ſe proroť modlIl HoſpodIn ocI ſlužebnjkowy
otewěesI;sa aI/ wIděI/ že hora okoIo EIIſea pIná
gezdců a ohniwych wozů byla. CI. ťnih. ťral.

s IHCII. z A ſw.Jakub prawj: ..Mnoho můžc
sm
modIItba ſprawkdIIwého uſtawiěná.a Co tsz

Coz
žss.

Ale gtťterakmohau Swaté potěeby a prosby naſſe
zwědětt/ negſauce wſſewědaucj?

K tomu ani wſſewědaucnoſtinepotěebugj;
tělskſnézáclony gſauce zbaweni

zagiſté wyséſſlm.

oſcheněgſſjm rozumem opatčent gſau a Bůh
gim ſtjžnoſti naſſe oznámiti

smůže. Sa.ťoz my

w zrcadle tys wěci fpatěugemeý...genž gſau za

hěbetemnaſſem:tak Swatj na twáě Božj ſwětlo
wsěč/népatčjce k Poznánj toto pěisjti mobau/
co fe wně n:be děge.
SSL. Sak Kricžtus Ježjs oſwědcuge/že Swatj o nás
wědj?

Kriſtus s.szzjs prawj.ss. DTak budse radoſt
vkěikdangely
ožjmi nad gednjm hrjſſnsIſkem
po
kanj ě:knjcjgm.aCiuk. CS.J A když gſau Swatj

gak3angelowé Bozj/ tak tedy také wkdfj/ když

hějſſesnťčinj pokanj.

SSS. Netrpj ſkrz wzywanj Swatých ugmguKriſtowo
proſtčednictwj ?

Netrpj ; nebot Swatj ſenkpiſutmtauwagjaby
nám Bis;h ſkrz gegich záſlugby miloſtiw byti
rWáěil/..nýbržſkrzzaſluhy Syna ſwého/ Kriſta ge
žjſſe. Proſtěednictwj geho práwěnstjm na wyěſij
ſtupeá ſe poſtawj/ an bez záſlub Kr.iſtowých

ani Swatjs na .hBohu nic wymoci ne:/nohau..
Ss:t. Proč nás ťacolická cjrťew k tomu wede/ abychom
Swatě kogegich pčjmluwu wzýwalt ?

Proto/ aby nás pokoěe wycwiěila- nebod
noſt naſſi na

ſamsébo Boha

ſe okg:srátiti nam

Cos

pěipomjnagjc. Kdo ſeale toho bodným cjtj/ nebo
cjrkewnj obled uznati nechce/ na ſamébo Boba
ſe obrátiti může.
Tss. Cak půſobj ta wjra na lidſtsýžiwot/ že mezi námi
a Swa:ými/tw nebi obcowánj geſt?

we!mt blaža; ma nas k tomu/ abychom ge
w gegich pějkſkaonémžiwotě naſledowali a tgjm
fe gegich pějmluwy ho;:nzſ.mt a gegich ſláwy
ůěaſtnz/ýmt ſtalt.
žss.iw

gakém ſpogenj ſtogj mezi ſebau wěčojcjna zemi?

Sednu a tu ſamau wjru wyznawagi- ge
dna a ta fama naděge ge blažj/ tak ſe tedy lá

ſtau oprawdowan/ auětnliwau milowati magj;
magj fe Poſpolu wzděláwati a ſnáſſeti/ magj ſi
poſpolu pomáhati a odpauſſtěti/geden druhého
wezdegſſj blabo

roz:/nálžskatia geden druhébo

k wěěnému blahu wéſti má; gak námgto prwnj
kěeſtané na ſobe uťázali.
ssakſ.ěemu Pěipodohňnge ſw. Pawel obcowánj Swatých?

Kamenému ſtawsenj/winnému kmenu/ lid
ſtému tělu. My wěťjcj na zemi/ w oěiſtti/
w nebi a Kriſlus Ježjě gedno tělo činjme; Kri
ſtus Ježjč geſt geho blawa/ my Pak geho roz
ltsc/njaudowé ; co profpjwá gednomu audu/
profpjwá wſſem.
sss. A když wſſeshrneme/ co o obcowánj Swatých ěe
čeno/ kdo ma prawdu/ ťatoljci čili iiproteſtantt?

Katoljci magj Prawdu.

Co:

IR.
sz sss.

D obhěegjch o občapechg cjrťewujch.
zasc/poťládagj proteſtantt obyčege a obťady cžr

ťewnj?

z/A wěci Powěrečně- asproťo ge zawrhugj.
w Stso. A vwč gich Cužjwá karoltcká cjrkew?

Proto/ že ant proti rozumu/ ani proti wůu
Božkž negſatg:/ alebrž k wzdělánj naſſemu gich
potty.ebsa geſt.
Ksj. Oať pěicházjme k poznánj

pozemſkých wěcj ?

Doitýťcſmjm ſe ſmyſlů těleſných;

kz těla a duſſe pozůſláwáme/

nebok

pauzj duchowé

negſme.
žs:.

Sať nabýwáme pozncſmjnebeſjých wěcj?

Též widomy/ým/ zračny/ým způſobem ſkrze
zewnttin.nž znamenjm/ genž do nhaſſtmyflt prawdy

náboženſté uwáděgj a w naſſemſrdci city ná
božné wzbuzugj.
Ksz. Co proto

naějdil Hýoſposdingiž w zákoně ſtarěm ?

Naějdil/ na gaký způſob a s gaťau ſláwau
se ſlužby Božj konati magj/ pi/k.itompčemnoho
obſluh uſtanowil/ nimiž djlo wykaupenj naſſeho
wyobsráziti chtěl.

ios
Kg-:. A co učinil w záťoně nowčm Kriſtus Ježjž?

Kriſtus negen ſlarozáťonnich ceremonij za
chowáwagl/ nýobrž pět ſwém fpaſitelſťém konanj
i giné nwedl. Nechal ſe oběkzati/ nechal ſespo
kčtiti/ poſlu ſe podrobil/ gjdal welikonočſnjho
beránka/ a na každé fwást!čy ſſel do mchrángmJe
ruſalémſkého; ſam také kleěe ſe modlil/ hlafu
pozdwihowaI-hrukau fwy/ýchna ltdi swzťládal/

djtťam žehnalc w ſlawném průwodu do Jeru
faléma pěigel/ nohy ſwýmy apoſſto!ům umyl
atd. A proto usžlwá cjrkew ťatolic;lá rozltěſný/ých
obyč/egů a oběadů.
h
ng.

Seden

z cjrťewnjch obmyčegůſe gmenuge psſt; co
geſt to psoſtitis ſe ?

Poſtiti ſe geſt- w giſlém ěafe od maſitých

pokrmis: fe zdržowati/ nebo w gjdle a w Pitj
ugmu ſi učiniti/ a nebo obé fpolu zachowáwati.
žss. Proč uťláda ťatoltctá cjrťew wěčjcjm půſt?

Katolická cjrkew wěčjcjm půſt ukžadagjc
t. chcenás w tom neytěžſſemuměnj- w zakpěenj
ſebe wýcwičiti;
D. dawá nam pějležitoſti- Kriſtu ſwau láſku a
wděěnoſt ůěinně ofwěděiti;
s. dáwá nam proſtěedek/Bohu za ſwégbějchy za
doſtuěintti;
a. ťinj nás wolněgſſi a způſobněgſſek ctnoſlt;

Cos

S. chce nás k náſledowánj Spaſitele powzbuditi/
ťterý ſám fe poſtil a nás pouěil/ gak fe
poſtiti máme.
s. a že fe w pátek poſtjme- to pro žaloſt
nad ůtrpenjm Kriſtowyſým-a že Kriſlus
Pán o gapoſſtolýchfwžžch prawil- že ſe bu
dau poſtitt/ až gim ženich odtymt bude; a
to byio na weIiťy/spátheť a bjlau fobotu.
SN. Sat ſe máme gpoſtiri?

lMáme ſe mgen od .phoťrmů/ſnzžbrž zároweň
od hčſeſſenizdržoivati; ěas weſeloſtem ugmutz/s
máme w pobožgnoſti ſtráwiti; penjze poſtem
usſpoěené máme na msiloſtdné sſſm;ťyobrátttt.
Ws. Proč ſwětj ťatolická cjrkew wěci a oſoby ?

wěct fwětj ťatolická cſjrkewk nábožnému
éužjgwánj/ofoby k duchlownjmu ůěadu.k
zsg.

w ťatolick.žſ.chchrálsnjch ſe fwětla a ťadidlo páslegj/

Proč to?

.Swětlo wyznamenáwá wjru- kterážs náě
rozum oſwěfcuge/ťadidlo ale pobožnoſt- kterauž
w ſrdci ſwém kozněrž máme
Coo. Katoljci celo ſwč ſwěcenau wodau ſtropugj a ſwe
ceným popelem poſeypagj/ proc to ?

Swecenág woda pripomjná obmytj na ťi/.tu
ſw. a ěiſlotu fédce: popel ale fwr: g poťánj.
WC. Karsljci gtdau w proceſi do potle a na paumj mjſta
wyclžázegj/ proc ro?

Aby ſi ůrody na Bohu wyproſili a w ná
božnoſti ſe rozborlili.

no
ao:. Katoljci fe ſwarým ťťjžem žehnagj/ pročntto?

Kladau fe do ochvaný Kriſtowy.
aož. Katolické wěžſtwo pťi ſlužbsáchBsshoztch
uſſyá.rnj

raucha noſi/ proč w ?

K wětſſemu oſlawpnj ſlužpb Božjch- an
raucho Pofwamž rfaucho ťťalowſté geſt- .nn.mimo
to ſkaroby!goſlcIrkivp dokazusť a mknttjc ſe nedá
kdcžto fe ťrogg.každým roťem měnj.
aoa.. mKatolickč kněžſtwo a pěi ſlužbách.Božjch uz gázyku
lariuſkém modl.j/ proč to?

Sazyk latintky geſt :en ucydžſtognegſň.
tjm že geſt-wshpc nezžfsámy obět oltarnj ſe od
naduzjwánI uchránj assedno-ta we wſſpobecgném

cIrkewnjm rjzenj gednu i mtuwu požaduge.
aos. Ale ſnad fe ſtáwá lattnau w pobožuoſtilidu ugma?

Toby aléſpoň protpſl.antt nadmjtati nemělt/
an kázauj/ kteréž blawnj kdjlprotegſtantſkýchſlu
žeb Božjch geſt/ t u nás w matpiſ.fkén: gazyku
fe pěednáſſI/ mſodlitbygale meſſnj w smoidlitebntch
knibách mile pěeséeſſtěnygſau/ neb ;pěwy meſſnj

mt fe wygaděugj.
k

.

iſk

o

.-ios. Prosč gſau obzláſſwě sspoſluhowánjm ſ:sá:oſtj tak

hognj a srozličnj obťadowč ſpogtni?

Proto/

aby C. ťažda fwatoſt w celé ťato

Itcké cjrkwi ſlegně fe udjlela.

Cu
D. aby pějtomsj k pobožnoſti pohnuti byli/
z. Kby pťigjmaě widěl- gaký.ch miloſlj Bůb mu
udllj a
C. gsakých powinnoſlj on béěe na ſebe.
W?ſ. zaſluhsgr tedy ťatoltcká cjtťew urkhánj protcſtantů/
žeby ohyčege a obťady gegj wěci powěrečnč byly ?

w né; u nás/ gak to chce ſw. PaweI/
wſſecko ſe Wsoctimey a dle ěčdu děge.es Cl. Kor.
tak Co.z
Cos. A když wſſe ſesečeme/ co o obyčechscha o obťadech
ějrťer;ynjch s;ťesc/ensos
býlho/ kdo mč Prawdu/

katoljcſi ěťli

prosckſtanti ?

Katoljci magjgprawdu.

Kůwjtťa.ſk
áos. Nuže/ kterau cjrgkewu.znáwáěggza prwwau/ katolickau

čili proteſtaa:ſtau ?

Katolickau cjrťew uznáwám ze; prawau.
ſlo. Oaťě má známky pwwoſti cjrťew ťatoltcká ?

Tyto čtyry: geſt sedna/ ſwatá/ obecná/
apoſſeolſtá.
llt.

spwč geſt cjrrkw ka:.lická gednan?

wyznáw-sá gedno ukenj- pětgjmá gedny ſwé
toſtt- a má gednu neywyséſſe
widttelnau hlawu
po celém ſwětě.

CCD

CCD. Proč geſt .cjrťew ťatoltcká ſwatá ?

zakladatel gegj/ Kriſlus/ geſt fwaty-/ uěenj
geſt fwaté/ z wěějcjch gegich ſe mnoszwatými
ſtali/ a wſſechni ſe Swatými ſtáti mohau/ gn
wſſem gſwěcugjcjch a poſwěcugjcjch proſtěedskg
hogně udjlnj.
a:ž. proč geſt obe.:uá čtli/ dles ěeckého gazyka/ kastc:lickáe

wſſecky lidi na dalekém- rozlehlém ſwěte
od posc/átťu ſwého až do ſkonánj čafu w ſobě
obſahnge/ magjc celé člowččenſlwj uwéſti
k Bohu;

magjc byſýtiwe wſſechgobcjchPos ceIém

.ſwětseſ; proto

wſſe-ohleffn.ſ;.
na:.

Proč

geſt aypgſſeoslſtá
?

Seſl wzdělána od fw. apoſſtolio: a od těch
i biſkupowé pějmau Poſlaupnoſtj pocházegj. genž

gi zprawugj.
snz. Kterau rkdsy cjgrkewumznáuzáčza neprawau?

Každau;.ginau csIagrkew/
která nenj katolickau.
ajs. Má:li

parskproteſtantſtá

cjrťew nadi./esčenéznámťy

prawoſtt?

Nemá ; gj nepatťž ani gednotat ani fwatoft/
ani obecnoſt/ ani apoſſtolſtwj.
n

ſls!. Prsſscſgegnj cžrťep proteſtangtſkángogdnta?

Každý w nj pěj a wěiſ.j-kcochcieah gak chce;

ginak učj- wěěj a ſwágtoſlmtpoſluhugj suteráni/
ginak Helweti; a poněwadž an-i neywyěſſewi

CCS

dttelné duchownj hlawy nemagi/ na mnoho
ſeťt ſe rozpadli.
ns. Proč nenj ſwatá?

Reſormatnjcisutr a Kalen

fwatoſtj ne

wyniťali; uěenj gegich o padu/ ofprawedlněnj
a pěedzťjzenj k ſwatoſti nepomáhág; a nad to t
proſlťedky k ſwatoſli wedaucj pokuſſeli a wy
zdwihli.

o
.ns. Proč nenj obeená?

Trwá teprw tré ſtoletj/ wſſude nenj ang
iwždy nebude; gako pťed nj wypuťlá kacji-ſtwj

wyhynula/

dčjw neb pozdigi i ona wsyhyne;

ſlaužsjkgen k tějběnj prawdy- ne pak k wycho
wánj člowěěenſtwa.
no. Proč nmj apoſſtolſtá?

Odpadla

od ſtaré cjrkwe- ktegI:aužapoſſtolé

wždělali/ naſtala teprw w Cs. ſtoletj po apo
ſſtoljcha geſt od paſlorů/ fupcrtntendentů atd.
ſprawowána/ genž w nepěetržené poſlaupnoſli
od apoſſtolů nepochazegj. Nema tedy cjrkew
proteſtantſka žádných .znamek prawoſti cjrkwe
Rriſtowž
ykff.f- ſſ-.
CA. Což z toho wycházj/ an cjrťew proreſtantſká žádných
známeť prawoſti do ſenemá?

ze cjrkew proteſtantſťa cjrkew prawa nenj/iſk
žc nenj cjrkew žadná.s

na
?

HW. Kde budeč ty ſwě ſpaſenj hledati a naleznegz taťé ?

w cjrkwi. katolické; ona geſt prawoſpa
ſitelná a ſamoſpaſitklna/ neb geſtsgm geden Btlh/

gedna wſta/aageden ki/..eſl
oLf-z. w gaťčmto ſmyſluſe nasywa

a

ſpaſitelnau?

katotltlcſ-žcjk:žew ſamož

Katolicka cjrkew bkrauc dobrau wůfli za
ſkutek i ginowerce za auda ſwe/ho powažuge
genž by z dobtěbo ſrdcedo nj wsſlauptf a hned ſe

Pawrsatil gak mile by fe o gegi prawoſti Pte
ſwěděil. apakigli takowy bobabogně žiw geſt
ſpaſmj geamu n-upjra.
a-o.a. Col ſ:/ žáda:

na Bohž:?

sh

Aby mne Bůh w cjrkwi katolické až do
ſmrti zachd:svati/ a wſſeckyodpadlce do nj na
zpět uwéſli ract.l a ſlal ſe ged.:n owěinesl:skgako
geſt geden psssſtyr.k

k.s

gſ

gc

ns
gſ

S t ě ſt žk
blžti aud;žm ktatvlické Sjrkwe.
CDI: Ivcnibs suguſtiua.z

Bůb Otec geſtpůwodcem-ťatoljcké er
kwe/ Bltlh Sýtg:skgjmiwyťupitelem/ Bůh Duch
ſwatý gegim Poſwmětitklem
; ſwatá Maria Panna
is;sj. Irálownau/ Angelo wé fgſau gegj ſtrážnjt
Swatj gegj pějmlmvěj/ patriarchowé segjm
ťnmmv- proroci gessjm fwatotborem/ iapsioſſtokťé
se-gjm utwržsenjnl/ ťnťžj geng fthlaſemt gásbno

wé gesjmi hofpodái.ſi-podgáhnowé gesj ſlužeb
njct/ muěedlýnjci gegjg fwědkowé- suěitelowé gégj

fwětlo/f:vyznáwaět gegj podpo:ton/ ěebolnjcifgesj
pomoc/ panny gegj gozdoba.u/wěějcžskgj ſynowé
a sce.ry; kěeſt grſtsgegj kolébkau- biěmowánj

Km em poſilněnjmfwággtoſloltáěnj segjmt po
a nápogem/ pokánžgaěpoſlednjpomazánj
.scgjm léťaěſtwjm- ſwěcmj knězſlwa cjýkewnj

mwomocnoſtj-

ſlaw manželſký gksj ſſtěpnicj;

defarkto pěikázanj gsegjnhradkbau/ cjrkenmj pěiká

zanj gesjm náſpem/ ewangelické rady gesjm pěj
zdtwž tělo Páně gkssjmpokladem/i.neomylnoſtge
gim ž.nal-em25
Ewangelium sessm rukogemſtwjm;
sednota gegjm ſlěkdem/ ſwatoſt gkgjm leſkem/
obecnoſt gegjm zrcadlem/ ſwaté pjſmo gegjm
důkazem/ žtwé uěenj apoſſtolſté gegj pewnoſlj/
obecnč fněmy gesj wážnoſtj/ prawda gegjm

us
prawidlem/ tichoſlgegjm duchem/ borliwoſl gegj
pohnůtkau/ modlitba gegj zbranj- trpěliwoſl
gegjm wjtězſtwjmý wjra gegjmt dweěmi/ naděge
gegjm proſpěcbem/laſka gegjm dokonánjm- wy
ťupitelowa miloſl /gegjm bohatſtwjm; ěiſtota
gegjm kwětem/ ſprawedlndſl gegj kraſau/ opa
trnoſt gegjm okem- ſtáloſt gegjm ramenem/ ſtějd
moſt gkgjm tělem; ſprawedlin gſau gegj ůtě
chau/ hčjchowé gſau gj shawnoſt/ hějſſnjciale
pěedmětem gkgj ůtrpnoſliý poblaud:ſlj a odſſeě
Penci gſau gj k holeſti/ židé gcgj žiwj ſwkdkowé
na zemi; pouěenj tséchtowſſechněcbgeſt neuſtalau
gegj modlitbau a ůpěnjm gťBohu/ gegj žádoſt
geſl- abyk wěějcj w.sdobrém nepohnutelnj býli
soſlawenj Božj geſk gesj

taashau- ntýſswětěsſſj

Trogtce geſt věedmětěm gegj pokkony/ uťěso
waný Krlſtus geſt gcgj obětj- ioděadowé gſau
gkgj goťraſauý zngně njſtem wybnanſtwjm// ťčjž
gesgſm podekm- nebe poſlelajm cjlem geckm;

vohorſſenj gſau gegim fauženjm- pokánj gmhm
potěſſenjm- odpuſtťowé gegj ſſtědrotauý Jcžjě
Kriſlus gegjm ženichemf geho pějtonmoſt gcgj

ſlawau/ dm ſaudny-ý
gegjm ťorunowánjmi:ij
zápas geſt na zemt- utrpmž w oěiſtci-oſlawmj

w nebt!n

gAcožga? ... Cſctwlt pak žiwſýmaudemstéto
erkwe? a flaužjm:li pak gjlťe cti?. Skſllieže
pak ano: blaze mi/ nebot wětſſžhopodjlu ne
znám.
Wčibal rebat.ts.s.:.

Dbfah.
uwod . ..

Srr.

.. C. .. .. .. I

l. ucenj o pramenech wjry
II.

n

o ſtawu

ťněžſkěm/

.

.

.

.

.

.

. .

z

mogci dsuchownj a

wrchnoſtenſtwj cjrkewnjm ./ . .
. . . . n
III. ucenj o pádu a wykaupmj clowěťa . . . . LC
IV.
.s o oſprawedlnťnj a poſwěcenj naſſem . . s:
V.
.. o miloſti Božj a o pťedzťjzenj . . . . Ks
VI. Kj ucenj o ſwátoſtechwůbec
. . .
. . g
Izj
.. o ſwátoſtsch/ťterč proteſtanti pťtgjmagj Cs
W
.. o ſwátoſtech/ které proteſtanti zawrhugj
gak
M. usčenjo oběti nowosáťonnj . . . . . . . st
VIII. t- o obcowánj Swatých . . . . . . . ss
ſk. n o obyčegjch a oběadech cjrkcwnjch . . . Cot

záwjrka

. . .

. . . . . .-n

Stěſtj/ bjti audem ťatolickč cjrkwke .

.

.

.

.

. ng

Kebattsr . bt. W á c I a w žs e ſſi n a. kanswujk- tsnſlſt.tada.

Wſkm tatsljk!g
Sſcm

ťrsſtan/ wernſkýkatogstj-k/

A fwata cjrkgewma geſt máu:
g wzdawam Bohu ťoſla džť
ž: .ſynenlgrgjm ſmjm ſežwčos

Pred celym ſwětkm k nj .ſezn.ám/
než
o ſwau wjru dam. os
ss
Nad
z w;dáwágm Bohu dj.ks

že gſemsá kťeſtan kážolj !

Ktwa
ſweg
ſwohoda.
.
ts:/
Kdo ros oſſe
zd.c.wyhledawá/
Každa

ho.

tse

nehoda-sz-s

ssi

gkk

Swau po;dě ſlkpotupozntwga :
Mn:e blažj prawda

Igeng/

ſkſk

A Kſwětlofo
můg
g
a we wjry
wjry
wzdalwá
dIk

Ježžſſe
žriſtu
kucoljť.
J bud ma ſlezkafdrſnata
wjm/ že sžébrána neh;s ůhžka.
D
Mne nMI tasná prawdgata:
ceſta magrno
roz?oſſ
ſſsge
e ohod
ťlun;ka
Naže ſwťtě
j
W něm ma duck:neprodlj!
Chaulo
bud ſi rozkoſſnjť
Kapjra ſebk hs katoljť.

At poklopen g em auženjmt/
Konam bez asznſl
édale ceſtu.

že Na
nebloudjm
pasuti ;a BeožImu měſtu.
Matiěťa cjrťetsvéwede mne
Po ceſle ſtale bezpkěnť.

Té ga anii na okamžik
Se neſpuſlnn!n dj ťatoljk.

Má
A K:

z Boba půwod má
slgksngsedinýmneblaudj/

Swět ljceměrnau ſlawu ;ná/

Ca k newěže smne nepče-laudj. . .
Ssa ſlowa hos.sſkefpafy r-nam.

Těch zaf cely wět nezadam.
Ka ſlowo ožj wzdáwá dſk
Powdmečněwěmý .. ťutoltť.

S n Božj cjskťwi hlawu-dsg.gg
zčelt ! w/ému
gpj wehěžcs
ſtalcý
A k ydomu
z / lad
wzal
Na wzsdžzrnkbranam. pkkla ſtále.
O ſlagupte ſkaly podepťm
w pokuſſenjnſto jm pewmh:

Ať z.uěj:ſkmocI-: ptkelnjk/

Tich hude ſta-ťi n kávdlſk.
Mrtwák
weſkC:::jfn-ěy
lit-cra
sſk
Ač maudroſt Bozſka w něm fe ſkiádá/

Co krygei knthg wcſſecrá
Má uěitgrcka mck wykglgeidá:.
Mne 5ſwatýſým.Dgugchem i:j;ená

Nemykná uěj c.rtťew ma.
Ka. učenj to - ohu djk
Pokorně ſkladá .. ťatotjť..

Co Ježjſſem .ge ;seweno/
Apoſſktaly cof swěſtowánfo/s
Od Ohtců ſtvatých uměeno

A podnes w csrksvigzachowáno :
To ſlowo geſt prawidlo We
J heſlo wěěně wjtězné;

ij

ťlefne cjrkwe odgbosnjk/

wjtěz.ſtwj dosde .. katoljk.

Pan oſwěděil ſtvé uěmj
Pred Iidmi zazraťy mnohymt;
Apoſſtolé wywolenj
ASe
geho
zne-Imenjmt/
Agehoſtkweži
cjrkew/
wžčny
dtwý
Do dneſſka ſtogj na odiw. I

Crttm fe zmttá pombnjk
Nezwtklan ſtogj n Kaple

Proroctwj Paně w cjrťwi mé

Se wth

a pInj ſláIe:f

Stkom ; hockiuſſy ſmInIe

A..Scm
ſſjčjdal
a dáls.
yBIuſſya ſlib
nritin.hk/

o

Ss:yvětſtona- cjskav
e:
zrěſkproI-ina ſam
tstſl/
Wždy obſthsj s njsſkms
?atoljk.

. ma

Pgr.awé
ſlágcſls
cjrťwt znammi
Noſt

TK w

WwždvWſmi/měritié. magná/

..s..i;.k

Kde odpor g:ſt a -Wowěna/ sgkkII
6 S
Tam blud ſwaus Wpu znanentw
;;zžžsžžltsě
Cinať- li uťj zákonnjk/ W
zislſok

Nriti ſtn prawy .sskaryſt.gu
Ta Mſtwj
Božtch zaklriti
sd ok.smroznmu
Imhá-

g au

PIsčPckažj
fmyſlmo
CPchH
ncwěr/y
Co
ůh zakrýwá

zdssſIIjſlžběn; aěD/ssssſs
pkſl zrckkm/

Mne nenl ms.rným Pssksksm z
Co zstwj w nebI oramžſkck Hss

Po korněvěěj. n ťawljk

Trogofobnj ac gkden Buh
Trogice m.yſwětě j ſluge.

Otec i Syn t Sw

Duch

Mne -/ioſtwočiwſpaſtw- poſwěcusk.

douſám w Božj zkamj/

cdogdu
..Bus

ſwe-ho ſpaſenj.
OImeii-s

nKlaně ſk- v

u/ Duchu djkn!a e

n.. ťawljk.

Swatym fe kkjžémsznamenásmmoſtýchám;
ij J pred
ſekufwěusm
Kriſtu ſkk
Pčmgiznám

Ageſtb ritilm n

Rku: Dauſw
wſſe
Wſſem
!

lw
Boszktits.

ss

wz

neb Mk/n

it
Wsžžſkě
ms.s.f:sž
ſltt ow.. j

Ta wjra. kkmžu wyznawal

zah

wth yril
Pkoťssp
ſſgwan/ wáclaw knjže/
Jan/C
wogschbláfáwal
Mne yrl:čbsě
tk
gáſtanſkslaſky
w/jže
Cak ſwatě žtw Ctdnlilá/
o gf

g žiww wspánu ſtsněil/a.

e

Blaboſlawm geſtokamfžjkg

w němžMl pro Bsh kuwljk.
z gaz ků wſſech ! narodů

Bů

sssCo-s

záſtslwmá fwych wſſeolenčů

Kdo wyktgeghogſlau ůrddu

Té gedné ma/tký powzenců ?

RodiěkaSwatých cjrkew má

J mne ku gcmoſlt
nabádá.
-.Bud B.dbu chwála/ ěeſla djk!u
nRadoſlvěwolá ka:otſk.

Pro Boha ťčeſtan ťrale ctj
A w obct žiw k z wňle Božj:
-J zna nkbeſté ťralowſtw-j
-A w cjrkwi ma obecne zbožj:

zaſluhy Swatých bohaté/
Modlith/ oběti fwaté.

we meſtě Božjm obecnjť
J chud ma poťlad n ťatolſk.

Ti/si wěci gfau mi neydražſſj.

Tyk: wjra/ naděgk ha laſka;
Ta trogj ctnoſtssmne oblažj/
Ta nawždy budiž moge ěaſtťa!

Komu ten udělen ge dar/

Nepi/.igdk na wěky na zmar. ſk

..za miloſt Božj wzdawam djť!a
Roztaužkn wola n katoljť.

Miloſti začj znamenj
Mi duha ſedmerobarewna/
w nj ſpatěugi ſlib ſpaſenj/

Ma duſſew naděgi bus pewna!
Miloſtj Bůh tě obdaěj.
Spaſitel tebe nezmai/.j/
w žiwota ťaždý okamžiť
utěchu mjwa n ťatoljť.
Swaty/ý kěeſt winu shlazuge/
Kterau po Adamu dědjme5
A kiſ.jžmonas poftluge/

k w bogi s hrjchem wjtoézjme..

we fwatoſti ſwésuchowan/

Bljžj ſe k nam ſam Kriſtus Pan.
.-Ka chléb nebeſky/ýBohu

djť !a

Oblažen wo!a .. ťatoljk.

Než n/ů ten pokrm kněz podá/
Cbleb ſlowem Páně požebnáwá :
Cak od ſamébo půwoda
Ten ěad fe w cjrťwt zachowáwá.
Kněz můg e ěádně pofwěcen;
Pčiglmám wátoſt bezpeěen!
Hledě k oltáěi: ..Bobu djk!a
zwoláwá wraucj .. ťatsoljk.

KJž ledjm
oběinafmjrnau
kněz koná/
neyſwětěgſſj
ſtánek/
Kde dIe nowého ;ákona
Se obětuge fám beráneť/
Beránek Božj/ kter ſ tich
Na ki/:ižipně ſňal wěta hějch.

za obět wěěnau Bohu djk
we chrámu wzdáwá .. katoljť.

Ku ſpráwě Božj ypěiſtaupiw / 
zgewit ſwtlg hrjch ſe neoſtycha
A žepobnut
ge::éydtw/
k nebewůmmyſli/
taužeb
wzdychá;
Newýſlowne poteſſenj
Pofwatné geſt rozběeſſenj.

Kagjcj wzdáwá Bohu djk:
Sfem w lůně cjrkwe n katoljk!

Rád Podwolj fe pokutě/
Ochotně koná fmjrnč ſkuteť/
Odpuſtky pčigme .Pohnutě/

Senž maěj treſt t teſkny fmutek.
A bčjſſnjť:life naprawj?

Kdo radoſt geho wyprawj ?
.iža oěiſſtěnjBohu djť!a
Radoſtj pléſá n katoljk.

Pozemſké gen tělo hyne:
Dech Božj duſſeneumjrá.
Oěiſtec-li mne nemine/

utěchu poſkytá mi wjra;
Má cjrkew s láſkau newáhá/
Oběkmi duſſempomáhá.

Pěigjmá profbý ſlitownjk:
Důwěrně dauſa n katoljk.
Tělo ge kčehká nádoba/
A ſmrti bázeň duſſlfaužj:
uchwátjli mne choroba/
Kněz Páně Iéťem mi poſlaužj/
PotěſſI apoſſtolowo
w teſknoſtech nemoci ſlowo.
wTělo iduſſe má fwůg Ijk!a

Nemocen wolá .. katoljk.

Nerozpogný manželſký ſtaw
Kněz požehnáwá/ gak Bůb welj/
By zaſnaubenci ſtčehli mraw
A požehnánj s ncbe měli.
By kůr fe množil andělkký/
-Bůh poſwětil ſtaw manzelſkz/..
WStaw e můg ſwěcen- Bohu djk!a
zapléf a manžel .. ťatoljk.
utěchu Páně kčeſtan zná;
g
Sho geho lehké- bčjmě ſladké;

wěrnému ſluhu pomáhá

A činj ceſly draſné hladké.

g mne .pomůže Kriſlus Pán/
Sen gemu zůſlanu poddan.
sOtrok ge hějſſnjk.ſwobodnjť:
wěrný a ctnoſlný n katoljť.

Můg záťon/ znj mi cjrkwe hlas:
..Nade wſſe milug Boha ſwého
A žiwé wjry na důkaz
Cen dobče čiň warug fe zlého!
tnilůg bližnjho sswého též:a ſk.
Bůh wklj: Derkew poſlechneě!u
Nechts poſmjwá fe bezbožnjť/
Hlas cjrkwk ſlyſſjn katoljk.

Modlj ſe k Otci na nebi/
Cti gméno/ wůli/ den i geho
za dneſſnj den ho welkbj/

J že ho zbawil hějchu ;lého.
Ni w pokuſſenj nekleſá/
Otewčená zčj nebkfa.
Mſty nezná Kriſtůw uěcdnjk/
Odpauſſtj ťčiwdus ťatoljť.
wždy tělo s duchem boguge

wůli ťe zIémunabadá;

Swět k rozko em powzbuzuge
A duſſemzťazu sábel žada;
žoſtem
ſe ťčeftsanzanra/
adoſti hějſſneodpjra.
Bus běicha ſluhau rozkoſſnjť;
Půſt zachowáwá n ťatoljť.

Sam Ježjč na fwětě chuo byl/
Kralowſtwj Božj chudym ťazal/

saſkaw ſek chude progewil.

K almužně možněgſgfjchzawázal
Co n.eymenſſjmu učipjsy

Mně dáé/ ohláſilPan Ježjs.

Poſkyme chléb/ ſſat- byt a ljť
Chudſſjmu bratru n ťatoljk.

Kdo wywoliw ſtaw Pauický/
Po ſwěta maruoſtkch netaužj
A žiwot weda andělſjý
Sen Bohu a bsližujmuſlaužj:
Těs ten fe a-rkwe zdárny fyn..
Dědictwj twé geſt Hofdodin!
Rad Rriſtowých náſlcggdownjk

Ma s Pantm djl wI n katolIk.

Cwiěma w K-Iiſtowě ſſkolc

A sč:dy
ggchopamětliwa/
Krjdila
cIrtgew
ěkholk . 
KO ſpáſu ſtvychwž/dy Pčtbedliwá;

d:zoſſetsěug
kuenocgu
ch
o ogzu

MábužtaKuuſſy
z IIdféchudžý
hu/wI
katoIſk-kk
z
NH
MIloſtI BožIs wáſſuj tog

f

Pěaudhl.t zapsentm fe SwasII/

Sťoučiwſſena
zaui fwug
bog
ýueběſku
gſau wzati
zaDsoeſl
IclIlrI!tIsdII/n
pěIkladenI;

s

Ochra
mueſk
BshIusiſlistowntk!
pěedaupadauI
Miloſtiw
bus
O mIloſt prdſi- ťarolýjť
Než la a Swatých nezhyueý
za bk..kgogbau
w nebi trwá wěěně;

Prjmluwa gchcs uauiue
S akwa se wzywámpofpoleěně.
A prosbý la
Swých
neoſlyſſj
PokdruýchBchě BůhebIsImIsk/

wěrj a dauťá katoljk.

Co

Nade wſſeSwaté welebžm
Božjbo Sy na ſladkau Matkl.:;

Sať w Ká:!t Kaltl-sſté wjm

že proj za nas w nedbſtatku.
..Pro lá u k Matceſ/ Wžžgſſe
Kagchsch
náslidnepſl:ſſja
Modlj ſk
i
etnojk

A PamII: gwžýwtsi kaioljk.
Oſtatky Swatých cjrkcw cžj/
Swatého

Dguchaghylystchrám.y-k;z

zažtw
nimt gjt nás ckmbjzjg
/
I

a

S chžlžž
ch
zgykksrsuáž
Impo:nůt:
K
podob
bné
Na wněd
wy w nokal:::h
Se
-isgobſne
ťatoj

žiwly ſwětjwá cjr/kewná:
By pobtw:a

mým ſſesk:ksmyiſſe

z kan ſwatyá ſlowazmw.:

Popelam wodaus?ſkbvzm Oiſſe-- skk

KanImá zraksm-ſlsžgmůg ſlp.-l ?

By prswdy ťráſupriti

Slowo stzžkſn.ioběadniý

Smyſlemſe uěj

k

satoljk.s

Po rozkoſſean poklade-bkg .

Na smi ma Duſſens:ami;

DT

K Když
nebt můg
chwde
mne an.dalý-noKé
chudéba péže
faužža

w nebi m.ůgžiſkPán uchyſtá;
Marná ge waſſenmčisá:y

..za wěěnoſt nedám okamžik/h
w pokuſſenjchdj n Iatojjks.

n
Na zemi putuge nklowzkſk
A pěedce nedocbá;j cjle;n
Až pautnjka ſé kosnkj wiěk

Naſláwá hsgkmunowá
Na

wěěnoſto Pán

nčs

w lk.

sgpssč/ed.t

A brány gegs orsewěel.
znage fe bžti nſmétedlnjk
Pauts doťonáwkáms- katoljk.
A než Poſléze usmjrá

Se ſwými laſkawě fe lsučjý
Poťogls:ě w hroibt fe ubjra/

A Bohu du

Pějſnzſs ho ſau

ſwau ž:torauťj.


e nektek w

On/ cjrťwiſ ſmjčen/ faud čeťa.n

A tam e Kriſtůw ſlužebnjk
Ohláſj ned: n Sſem katoljť.

A hrislzy den ažsonsaſlane/

Den faudnf.č:po /sſtonánj ſwěta
ze hrobu tělo spc-wſtane
Po nkſſlechernémbude weta.
Na hčjſſné chs ſkály Pawng

Propaſli peťla zjwagj.

Ach- zaufá w bidě bezbssžnI/k:

w Ježjſſe dauſá n katoljť.

Pčcbl.ažen/ ťomu zazni blčw

Na oblacjch zgkwného Pánsá:.

..Ta

ěžſſe/itdežC/Cěngwlásnd ťad/

Od Otce ſwěte-Iwásů geſt dána;
Mne

wys sſſe w finchgudžžčh
-lžižvili/

Poklady u mne ſložili;u s
Na .hbgkažem/ý
tensokamsžžk
Těſſt ſe ťiceſkan n ťatoljk.

n
Nebcſté ějſſepodoba

.

c

zde na ztemt geſt mi chram Páně/
Kějž geho pr.ſt t ozdoba
t
K nebi mts káže ceſtu s bankě.

po-fwámé With

nádpbj.

Me dnſſe rozkoě půgfobj.
Na bde fwě;aggw zokamžiť
zde zapmomjna ..sťatoljť.;/
zde fe gewj

nebe.ſkzſ:dwůrt:

h

si

ng

Skn Boži na ſwagtoſl.itrnsně;

Andklſký:hsikSwgatý! zpjwa kůr/ gs
Modliitby wžbůrus pnse fe whnsét.ž

Bohu fe ſlanj Iid a kněz.

Duſſe mſkzansmásſlatdký plW ;

sMůg

nu/fsftys

msg

proſtly:ednsjk!u

zapléfá w duchu n kat;:lſk.

Deý/ Pane/ fwětlo prawdy twé
At wſſech ofwěcuget lidi !
At pozſlsglsizwau

iiscekſlgu
zdek

A ſlawu twau. na nesz widjg!

Twá wěěná sprawda neťtamná do
Má wjra -gn.tga fwět pěemáhhá!

Twůg- Pane/ sá gſem uěkdnjk/
wždý gzn-žmſe byti n ťatoiljk!i
I

we ſwém králowſtwj na nebi
Dey- Panky byt twé cjrťwe fyntu/
Kde TebesSwatj welebj.
Dey- at wes bauěi :nezahynu !
Cos pgěeweze mne-..Pen.owas

Prawice twá mne nzachowa!
Ježjſſit bus mi ſlitownjť !

Sťonáwsagesdj n katotjss

