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Dr., Josef Toman:
i

SVÁTOST POKLÍNÍ.
XXXXXKXAXXXXXXKKXZXKXKXXXXX

Literatura., Doporučujese zvláště:No ld in
- S e hm i t t., SummaThaeologicemorolis, III., Be Sacra
mentis, 22.vvů., Inšpruk 1934, - Č a p pe 1.1 0., De 58
oromentis, I1,1./De Foenitentia/, 2,vvd., Turin 1929. —
S cho I lig, Bie Vormaltuagder helligen Saokramente,
Frýburk 1938 /n hradarozebráné, Btejněpofnonované knihyDraFrant,X,Mutze/- Pechášek,Z < :
1897, s vvjí aj. kbaré-se změnily Kodexem,hlavně v

Jménopocení tem t ia pocházídle starších od
poena t.j., sutisfaetio, dle novějších 94 poene, penitus
t.j. něco, co se člověka vnitřně dotýká, jak to znamená
řecké metanvia, t.j. změnasmýšlení, Jméno pokání je od
steroslovenského kój - upokojitl, pokoj. Busse oď bass bj.
Gut, Gutnschung.

$ 287. MATERIÁAÁ ORMA. ,„RíiTUS.
—-G Pepé0 l man00ujl DP aku nasamdkutiistíoík

CMLy Ma Úerií
jsdwomnía p eo
říká: materia olr
teria ex 408,

Rozeznévá se: |
„A Materia necessgaria et materia 1 i be TA,

rem o ta seu půtňa3 removenda
ost boptismum ocmmisa, Také se

eo. guam, kdežto na př. u křtu vode je ma

Matěria ne ces s9ar la 1:8, poccata, gu8aeneces“
sario confitenda sunt /z čeho se musí penítent zpovídat
sunt: Peceaba mo r ta l 1 a post baptismam comnlssaeetnondumdirecteremisasaá, např,hříbky
zapomenuté nebo jen všecbecně vyznané /na př. těžoc nemoc
ný, jenž se pro nemožnost vyzná Jen zenericky, Je zavázán
později, ož bude mocí, vyznat mortolica secundum specíem et
numerumn/.

nom.potest infundi
ak se odnoušťtí ne

Teccataú 1recte remilssa , 1,8. plocatare
missavi o bsolutionis čekjsouodpuštěny
hříchy vyzněné buďdtó sccunáum spoolom, anebo pří nemožnoš
ti uúplnéno vyznání- a90.m AENETÍ0E, ,Pcconta i nů irect r miss a , 1.8, peocatéremissaví ora tinace aennotificantiis,

ionéj fun" 25 aůce r
Ý

O4sSCDer abscluti
au in omnja ve o
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př. těžký hřích, « něhož se penítent bez vlastní vlny 28
pomněl vyznít, nebo těžké hříchy secundum sneolan, které“
byly vyznány jen generice.

Materin 1 1 be ra 1.8, pedoata dunaeaceusari possunt,
sed non debent, sunt :

peccata v onialia post baptismumcommissasívenondům r.e ml ssaslve lám remi a sa
et pocesta m.ort a l 18a lemd irecoie rcmí88sa.

Z toho plyne; a/,vc zpovědi hříchů P pobol véZDOTAÍEdovolené hříchy lehké vynechat, některé nebo ohny,b/ va.20 i
„ze' všech se zpovídat,

c/v generální zDoovědi,
-která není nutnou, nemusí Se per se neniteňt :zpovídati ani.ze všech hříchů těžkých, již dřívé oůpuštěných, ani ze

všečh hříchůJohkýci, , |kle je ra dno Zpovidatise 00 nejupiněji,porě
vzdž:

a/ nezvyémoné hříchy secabsolucí / vi absolutlonis / he"nouštějí: í
n b/ těžko je penitentu vždyrozhodnouti,00 jest jen VOale, =

e/ penítent je.více uspokojen,
d/ zpovědník ho může lópe véstí,

/ Je-li dospělýpod podmínkou znovu
o ř tě :

a/ A8ka bolÍkK , musí sc vyznat ze všech těžkých
hříchů oelého života, z nichž je pak subconditione rozřešena 00

Kb/ Katolí „ musí sc vyzně*t jen z hříchůtěžkých
na poslední pletné zpovědi /Noldin III,.,n, £30//,

moteria su ftfficelenas et naterianon
4 <oosu ff lioaolengs

kateria su f f 1cide.n s. .i.e, pecouta,a guíbus
Baria,by valide absolví potesti, Vo jo aterla tunnecessaria, bumlibera, Alecnení zbytečnýmvyznávat se Z nří
chů "již odpuštěných? - Není, Týž hřích nůže býti 1 více
krát rozhřešen 8 je to absolutio ver2, poněvadž verba ab
solutlon'is non unice significent remissianempecoatorun,
sed etism infusionem gratiae: penitent dostane roznnožoní
milosti posvěcujicí, ako myse můžemezřeknouti práva ,je«
hož jsmese. již jednou zřekli, např. obnuvovánímvěčných
slib zak se může Bůn zřeknvutk vícekrát svého práva na
potrestání hříšníka, nebytého jeho hříchem, Tuké otec. mů
že "týž delikt synovi vícekráte odpustit, Mímato. jsou zde
důvodyasketické: větší pokora a lítost,Materia imnsu f £Íici en s seu a auibus valíde
absolví ncauit, sunt:

pooceta du bí.a sive gravin sive levia /peceatum
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dubie commisrnmipochybuje, zda se určítého hříchu vůbec
dopustil, pecentum dýbie peceaminosum;pochybuje, zda souhlasil /et meraeimper feat ioónes (1.6. jndclí
berat: transgresslo legis vel trarsgresslo merí consílii,

Praktické důsledky:
e/ Kdyžpřlíchází penítent e meterií nedostatečnou, t.j.

když sc zpovídá jen z nedokonalostí nebo jen z hříchů po
chybných,mohlbybýti rozhřešcnjen ex urgenticoatutnsaet cond i tiona te.. Proč?-+Nes“
oramentumperioulo nullitatis exnoneretur, Á vroto muší pe
nitent být přiveden k tomu, aby opakoval nějaký jistý
hřích z dřívější zpovědí, třebas jen veuíále, nebo abyaspoň dodol; Žpovídán se také z hříchů dřívějších protí
4. přikázání, nobo proti 6, přikézání atdj anebo aby ospoň
Čisvědčil zpovědníkuvi tázejícímu Se, zda se obviňuje alituje dřívějších hříchůno př. protí lásce, čístotě, Je

lí však takový ohučák , že ani na tolík si nemůževZpone
nout, tu jen kčyž se Aspomvšeobecně uznává z“ hříšníka 8
lituje, můžebýti conditionate /sí oapax es/ rozhřešon,alejenzřídka(8+Akrátdorokaf;bžsorůmPrezědě— pipaděbus)

b/ Zbožnédušechodící často ke zpo
vědí , mají býti vychoványták, aby v každé zpovědí
Vby ash některý nřích Z ořívější zpovědí asnoň zenerice/2by jistějí vzbudíly litost, mají onakovathřích, který
je nejvíce tíži/, - aby zde bylo. materia sufřiciens, =
kebylo by všek sprěvnýmříci Jim o materii nedostrtečné:
To níc není, hožná, Že to, co objektivně nání hříchem,subjokčívně jim je, « pak"by se tím mohl zničit zíklad
Guchovního Života, p?skora,

c/ Neuámeponltentoví br gn i ti , aby se z nedo
konalostí zpovídal, froc? - Frot.že jo žeeto s níňl sr0
jen hřích lehký / inordinotus affcetus nebo špatný úmyel/,
anebo mohoubýt hřichom propter čonselentiam orrončan,
dáls proůc, že zpovčůník„eneitenia lépe pozná a MŽ jej
lépe vésti aa konočně ZXEŘAYorotože penitent je vío2 u
pokojen, Ovšsn předpokládáme, Že venitent nezebiná 60
nějakých zbytečnýchpoodrobuuslí, že vo říká krátoc,
„ d/ Zpovídá-li se penňitent asi takto: měl jsem pokuše=
ní proti víře nebo pokušení proti úlstobtě a vyznívám se
z nich ,,jek je to přeú P. Bohem, choe tíir obyčejněinačiítí své pochybnosti o hříchu, Proto by tento hřích sá
k absoluci nestačil,

H
o

pako © c o A Fb a
+AC- peceata a tt

: zkroušené vyznání nříchů B př cvzetím poů dostiučiníti, Tríd, je nezývý Guesimaterla,í tytoaktypenitentek podstatným
á svátosti čili Jsou-linutnousoučástkousizai visábíllis?Dle 800 t is dů je algnuu

efficax gratiae in sner, poonitentíce jen =bsoluce a akty
penitenta jsou jen oonditio síne guánon, Dle tomistů

* o
ete
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jsou tyto skty s absolucí partes essaentiales sizní visi
oilis. Utrague sententia probebilis, nevra oerta est, Dle
btomistů by umírající v bezvědomí, který tyto akty nemůže
zevně / ani wzdechy, úzkostným dýcháním a pod,/ projeviti,

"nemohlbýti nlatně : 2bsolvován. Plyne Z toho pro prexi;:
n umírající, který žádným;způsobemneprojevil létost avěž, můžebýti nbsolvován jen sub ocnditione,
n poslední pomazéníje pro takoveho hříšníka jistějším
prostředkemspásy než Absoluce, MefioéninPláde Se

B.řorma/absoluce/,

1

l., Poústatná „ormaje dle rituálu“ Ego te ab =solvo a ? ccatis tuíe in nomíneFatris e6 Filil et Spiritus San
t i A Mu H 6

stě je také platná forma: Absolvote a pecoatisonís ro“ ah i li ter ju platnátéž forna:
4DBOL7Itů, ekozé 4voviž užívají Florentinem schválenéformy: Fabev te absolutum /boz dodatku: A peceatis tuls/,
vŠLK ve 63 zkrácených forem neemí se sub gvavi užitomě ší“ nutnosti; sotva kdy sa však
stane, Že Dy kněz nemohí vyslovit též: in nomíne Patris

Vůýříraděnutnosti v onebeznečií
s'm r t 1 „mohlby kněz říci krábact Ego'lte absolvo ab
omnibus censuris et peccatis in nomínePatrie etóz%Vořípaděsr olečné nutnosti , např
při srážce vlaku, při ztroskotání loúi, dovoleněa plat
ně se dá absoluce mnohýmnajednou ve formě plura
l u > Ego vos absolvo apeceatis vestris in nominePo*tris ete.Jenvpřípaděnejkrajnější nutnosti
by se smělo říci: Absolvo te 8 peecatis tuis,2, Za obyčejných okolnost í /Agen
da, str, 68, Rit. Rom,tit, III, cap.2./ absoluci z hříchůpředchází"bsolucez censur, tak zv.,a bsolutie
a d 02a u te la m: Dominusnoster Jesva Christus te
absolvat et ego auctoritate ipsius te absolvo ab. omní
vinculo excommunicationis, /suspensionis - říká se pouze
při zpovědi kněze nebo majoristy/ et interdioti in guan
tum poseum et tu indiges, Veinde ego te absolvo a peo
catis vdíu.

Deindo nepatří k rubrikán, nýbrž k forně /DA 2764/:
„ r iu s a čenseuriset d e inde a receatis ab20)=
vitur poenuver,

Ausolvce ad coautelám se. vředesílá proto, voněvedž se
nesluší, aby su enířel s Bohseis,kdo dříve nebyl smířen 8
CÍTEVÍ Přicně je znkázáno absolvovat z hříchů venitonta,
který je v censuře, zakazující ořlijetí ovátosti, dokud ©
ncbví absolvován Z censury, a nskldy by byla absoluce 1
3onulůsnů.
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Vlastnosti absoluce
Absolucedebet esse ©0O Salis,

e n tem direota et per se a bso
a UE
1, Ú s t n f /vocelle/, - Církev níkdy neuznala ani za

dovolenou aní za platnou absoluci danou písemně nebo po
kyne. Musímeta slova vysloviti, Protokněz, který nemůže mluviti. nemůžeani absolvovati,2,In mnoraiiter praesaenten t.j.
penitent musí býti buďto před zpovědníkem nebo na nejvý=
še tak duleko, jak ličé spolu hlasitě mluvívají nebo mo
hou mluvíti, $.j. ne vzdálenost až asi 20 kroků, zvláště
je-li penitonta viděti, 2 toho plyne: urgcnte necessitate můžemea mámepenítente absolvovati, i kdyžnentopří—
mopřed námi, jen když ho můžemevidět nebo slyšet, tře
bas bychomho sro nahodilou překážku neviděli nebo nesly
šeli. na DDoje-li zaswpán, padá-lí sé střechy, do řeky,
vidíne z okna, že je na Llol poraněn, nemůžene k nemoo
némupřistousit, nýbrž nůžcmestát jen ve dveřích - a to
absolutně, je-li vzdálen nejvýše 20 kroků, eonditionnte,
je-li více vzdalen,

Jeli Zooščdníka peulvent v raznýc
ré nejšcu s, 0lu opodeny, není j+9bo; záp„M

/uahříehů/:in r ra elute pro
ra

cŤnostech, kte
O AÁVGUÚlastě illi

4 „

O(ďtW r oF
DO

bbo=Bi řýmXr>OJEu
8%11ěplatnáVe to hlas "nmš1: ia. ©©, Pocnitentiorit 1B84

= v ES YOÓmnÁ©znáti V; d 5 Xi) i)
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ti nz oddíly.r se absolutá eds
vit, jestli nenibentparož

novam materian úecessenriam, f.jo ÚOVÉ
vý jejich LOÓet, Nové Srecics mutenbosdali již rozhřešení a penitent by tea
co jsem zapomněl: dobrovolně jsemporv*
bychor mu dát znova absoluci, poněvaž.ria necessaria,

Absolucese udílí previdelněe bsolute Pod

PA See
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nko£© aČ <8
st, museli

| Mato

podn ín kou de precsenti vel dee praeteritá se smíudělit jeanex lusta caus . Zpovědníkse řídí tímto
prav idlen. * Ebaolubiosub odondítionedariípotest
et dobet, guoties, sí non daretur, notabile damnumspi
rituslc immineret,etsi absolute daretur, nullitas et ir
revereatia saereuenti timenda esset, Tedyani ne přílišlakrě/%o kékoliv1nevatrné-přičiny/anínepřílišri
gorosrně jjen v nebezpečí smrti./ Notabile damnum:dubíepoenitcne© y umřelbez absolůuce, nomůžesine ínfa
la vynéchat příjímání nebo musí vyplnit velikonoční po
innostu., új Dukoby zůstal ve smrtelném chu,

č Aivuho Bybyí 7xiven svátostné milosti,
- bohoorůidla jává se absolutio oondítionáta: d ps.1. Př P dublum fact :
„ Ao omi vis - když je poochybnos
tě Živ

je-li nen30-=
V

n,A /
“ I . , .kdo Arx hra peehnu»kem ds G3

<
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/ si oapax €es: Kdyžpochybujeme,jest-l1

vonitent ná dostatečné užívání rozumua je-li zde tudížneteriasufflelens- : dčt l ,slabomyslní,
opili- je-li absolucenutná: tedy v nebezpečísnriil,
v době velikonoční, před prvním sv. přijíměnínm, zvláštějsou-li jejich hříchy peccata objektive gravia. Dále v
z ocGhybnost l , zda v bozvědoníumírající je svátosti schopen,t,j., je-1llka to. líkem,

si BOos 8 ua - když je penitenut, který absoluce
potřebuje, 111š daleka,S o idunmnes abs olutus , když0ali“

chybujemo, Zůz jssne penitentoví, který se vyznal z těžkýchhříchů, již rozhřešenídalí s nemůžemese ho zezt
II, Při du bílíu jiuri S OWsdo-rříPoodybnosti,

de=lizenitent. Šisponován, musí se zpovědník nejrpr =
ve snažiti psnltente disponovatí, A když ani potomainemůžeutvořiti 3isténo úsudkuo jeho disroslot, ná býti
rozhřešení per ae / t.j, nornělnímu penitentovi nu nor
vpuních oKolností/ odicžšno n Deniientovi dána doba zkouškya to ři o- čtyři neděle při zcovnějšíviležitosti, 8 - 14 dnípří vokušení vnitřím, —Alo
ureente neceseltato, 5. do když obsojuce je nuýná a rochyfinost o disposici nemů býti odstraněna, absolvují se oub.."onáíitlvne„, sí capax csděti a poloblázní/senu.fa
v něbezvečí života, před prvnín 8v, „řij
velikonoční a mino "bo jesšbě jcůánou 16bo
aby nebyly přilíš dlouho 2bavcní miloci ivátusůpokládajé, Že vyznané jejíon nříchy sou očcocataobjectve gravis, /Při dublu facti jedne3 86 O to, je-11 dítě
nebo slobomyslný sehcpen hříchu, kdežto zda o tom rochý
by není, nýbržpochybuje se o tou, lituje-lí dítě neboslabomyslný s ých hříchů, U čětí byl by to jistě vyjímeč
ný ořínad, Spíše se může vyskytnou u poloblázna./

dy Všichni penltenti s pochybnoudícposící, když jsouv nebeznečí Život., Nebezpečímživotane
ní jen nemoc, mohla by to býti teké operace, která není
následkem neuocij nebo před blivou, před popravou 2 pod,

©YKdyby= neudělení absoluce vzniklo infamia
nebo seandalun , poněvadžpenitent z jpenybnou
disposicí hneě musí přijati nejakou svátost živých: sv.
přijímání, sňutek, vířmování, Možno-li ovšem, ať k Sv,přijímání nejde;z musí-1í, naromenout ho, aby aspoň vzbu
il napředdokonaloulítost,údyž je obuva, že penitent se odložením nbsoluce'rozezlí,žebyJiž ke svátostem nešel,
Zpovědník má vždy vakovoho nenitenta upozorniti na jeho
vážný stav svědomí a naponenouti ho, aby zese brzy při

šel ke sv. zpovědí a oby před ov, přijíníním vzbudil 8konalou lítost :
Wení n u t no , aby ta zodmínkebylo vyslovene:,

t.j. při.ojen? k absoluční.forruli, Stečóí, když je při
mojens jen v nyšlénkách, Ano, dle některých, je-li v riv=sli jen inplioite a vírtuuliter, jako je u toho, kdo



=-7
chce rozhřešovat iuxta institutlionem-et intentioBgomChr4-
stí et Hocleslae,

4. Absoluci z hříchů předas olu tio Ad aa
Jesus Christus 4.. *

hází sbsoluče Z censur,t.2zv,se).
utela. :,,Dominusnoster+

o “ C O pC. Ritvse 27
“

Kněz je ve zpovednící záotusoer Božím, "a penitenta pakpůsobí 1 včel zevnější, Očekévá. žo zomnějšek kněze budewrbo
Ydůstojný, Ze bude povzníšet pob oxlidnovat: rrota mábýti zpovčůník 1 ve svém zúvuéšku a uhováním vždy důstoj

ný. uámíti čísté ruce /penišvnbi je někde libují/, má.
býti —pokvá nožna - oholon. úst? vypláchnutě / zejmena:kouřil-1i/; at nepije přeč znově 3 00 pěejné, ni př.

et sl má umýtbi ruceslivovici, "zvláště po kouření oizer
pončvadž jinak prsty půctmou, - fazé jsho chování nusí bý
ti přimířené, necní na př., tříšknout jivifřkyu zpovčůnirc,
košlat nenitentoví do obličeje mebtc.doucha, vyplívovat
dokonce ven. ze Zpovíčanlod atů.,, Zkrátka varovat se všeho,čímby na penitente nejříjenné půssobil.,.

Než vkroťčíné 80 zpově'dnice „ sl tenmouswuppetut /Agen=
da,str.66,n,6/, poklekněne u, oltáře e pomočlene.se©ASpoň
Otčenáš a Zdrávse, Modlitba před slyšením zpovědi:77Da.
míhl, Donine, sedlum tuarum assietrkecn saplentiam eto,
Je spojena s odyvustky 570 dní /Precese n. 695/ „Potřebujeme
zájisté aónmoolBoží, zvláště pří nějakéni spletlitém nří
padě, kdy bude třeba zvláštní obezřétností, Také to nadení:tenty dobře působí, když vidí, že knča se nejprve po
nodlí « *

U nás se zpovídá v taláru —-bez roc'heby /Rit.Rom.tit,III., e.1, 10/ vo fialové štole 8 obyčejněs bírotem na
hlavě = sigmumeuotoritatis Indiofalis,- Rituál /Agenta/
se o bíreté vůbec nezmiňůje, ale roricisté jej doporuču=
jí ASSDOŘmezí „rozh ením cé Donínus noster I (hr. na ©í. ne všek při Misereztur a Passio Do
nini, zdyě penitení Eleká ke zpovédnici, dává sc mu
DTO Ž € n ná NÍ s KPÍDEL.nad NÍM slovy: +„DominusE

sit in cordo510-6 pis tujis. ut ri-6 ooufitegris pec-|catgdua dn nominePatris st Píl14 čz JSoiritusSanotí
Ánen. Ložehnání 43 síce nezavazuje 1poč hřícheu, ale

„szvedne pravou ruku sněre —joko by již
ohtsl dšlat KŘÍŽ-— říká: NÁALozKi absoluticnen
ot remisgionemzeceatoruu tudruňveesrorum tribuat ti
bí /vohís/ omnirpotens et mísericors DonÍnus, Anen.f Oni«

latu: kodiakddnus nostexJesus Úhrist us če absolvat. ct ego auodoritate

není zajisté příčiny oby jc VnĚu 07omínul, úrotože me
zí tíu, 63 ponlitent „žiklebá má osti čecsu, aby je vyslovíi.,

Po vykonané zpovů: A „D nazomenuti a uložení pokání,
sí kníz sedno zpříma, 2,mé r žizár ,, Misorentur
tuí /vestri/ ounipotensLcvs et dinissíc peccatís tois
/vestris/ perducat te (vos/ rá víhomnebírnanm,Áme Mi

bě
SPsť
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ipslus te absolvoab omnlvinculo excommurnicatíonis/su
spenslonis/st interdicti, in usnbun"1ossunet tu in
dises, Delnde:ego te absolvo««"a dělá kříž. Pakse
s rukamasepjatýma nodlí ; „Passio Dominínostri Jesu
Christi, merito beatne Marie Virginis et omnlumSanoto
ruri,(aůídauíd“bónifsoeris / feceritis / et máli sustinueris/ sustinucritis/sínttibi/vobis/inrenisslone:
neocatořun, augmentumgrafiae eť přdaeňřiíunvitae aeternae,
Ánen. Slova: „„,Misereatur, Indulzenticmet Passio
nisi lusta de oauša ne omittantnr / 0.885 - lusta causa
je nedostatek času, mnohopenítentů/, nlevně slov“ posle.
dní : „„Passlo, poněvadž dle probabilní ssnutence působí
že všeohny dobré skutky, které poniteňt vykoná vé stav"
milostiposvěcující, mají ráz Sr inéhodostiučinční;t.j. mají mocex opero„operatSoděíníti 8
které zbývajÍ za hříchy odpuštiné v té „zrovčdl,

Pozdvižžení ruky pří ,, indulecntink "a kříž"pří 10
te absolvo' může £ býti bez hříchu vynecháu, ale sluší $
aby se vždy stulo., —-In confcsslioníbus £ reagnunenti
or ibus t.j, kdyžvíce lidí se sejdoke zpovědi,ří
tají se slova: „,Kisoreatur, Indulgentiam jenu prvního
Jenbonén v plurálu a modlitba „Paselo“"jen u posledníhov plurálu Takéjn confessionibus breví r i bu s
t.j, když ponitent často chočí kczpovědí, se moňouslova
, Misorontur, Inčuigenilam,Půsslo obča hříchu vynechat,
, Rozhřešeoní úříslušné k nín modlitby se mají říkatpotichu , /ale přecedistinsto/, abyokolostojící

jim nero?zuměli: aby nepoznali, kdybychomnemohli dáti
rozhřešení, že venitont rozhřešoní nedostal, Když .oni
tent nemůžedostat rozhřešemí, dali byžhomzu joz nože
hnání se slovy: „, Benedietio Úcí ounijotentis 2.,
nebo s, Benedioat VE 4ccy Římě vo třech kostelíc“; u sv, Peire, v iateráně
a Marie Magglore nají zvovédníci tam ustanovení pro pc
nišenty různých jazyků $, zv, vírgam penitentialem, Je
to delší hůl v podobětága, vyčnívající ze zpovídnlce,
Když sí penitent jo zpovědi pokickne přeň zpovědnicí a
zpovědník se dotkne tou holí jeho hlavy, získá zeniteut
denně 100 dní odpustků které se mohouořivlastnít L du
ším v očistai, Ve SV, týdnu uděluje takto kardinál —£oe
nitentiarius malor odpustky'500 dní./

$ 288, PŘIJÍMA TEL SVÁTOSTI
POKÁNÍ,
mnvalG7IB vujůs) dl obentb ení

/Subjeotumsaoranentí poenitentiae/,

nému přijetí je třebe nejen sohopnostil,s, nýbržtakéhodností,digniíitae
o svátosti sondátotiž ca:acitas a díisnltas v jeSř
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dno, poúsvadžakty penitenta: contritio, oonfesslo a 88
tisfactio jsou nejen-disvositio poenítomila, nýbrž ZÁDOZveňtéž na ter 12 sacrejnenti-neboasaspoňtandíkýo ;
silne gua non,Su bjectum 6apa8x est homobaptizatus;
vlator et pecoator, aul actus 3poenitentis, sel, contri+
tionem, eOnfesslonem,satisífeotíc nem vel saltéň contri
tíoneůu elicgerc potest, —Nerůže tedy býti roahřešenona
pŘ. GÍtĚ před, užíváním rozumu neba blázen od narczení,

' 1.Lítost = aontbritio,
/sžívecontritio sive sttritio/

Lítost je bolest a ošklivost duše na spáchanýmihříe.chy, Contritio generlae aceepteaest ,, anim úolor et —
detestatlo de peoecatoaoumÍssLo-Ourproposibo-non..peoocazs
di de aetero5 Srid,/ Klítosti patří tedy tří akty:
dolor, dotestatio, proposítun,Dolopr aniní est actus, auovoluntes de zeceato
tristatur /hřích ji bolí a mrží/

De te s ta t 10 est aotus, gnuovoluntas a poce
onto 9e svertit, íilud odit at dana- ot.vellet pceta
tun non esse fa0tnn,

Promposilitun emendationísseu nonanzlius
pečeanůdlsecuítur ex actu doloris et detestatlonie et
saltem im,licitum s bolestí a ošklívostí vatří ad essen
tiam lítostí, Jsou tedy v lítosti tří aktw/bolcst,
ošklivost, oředsevzetí/, jejlohž vzbuzeníje včcí vůle,
Sayslová,bolest není nutná Kpodstatě lítosti,Lítost je odpušťtíníhříchůnepvosto nutna:

D1|noenitontiamnon egeritis,otnes sinilíter peribi
bis. "Lg. 13,8, —-Fuít ouovís tempore ad impetrandam veni
ampecuatorum hic acntěritionis motus /i,e, contritioňníš
generice sumptae, též aturitionis/ necessarluse/ Trid. /.
—„ni fevit te sine te, nou iusšúiticat te slne te, Feait
nescientem, iustificat volentem/ 4%,kusustin/,

Vlastnosti lítosti
/dokonalé i nedokonaió/.

Litost musíbýti: 1, u př.ímn.á./v ni tř i,oprav
dová/a zvláštěvzbuzená- vera € forma lis.
Ve r a - nedostačí pouhé zezní odříkání formule lítosti,aní dolor solum existi imabus,(jako nestačí kw křtu aaua
axistimata /domnělálítost by penitenta sice uchránila
svatkrádeže, ale nemůžezpůsobit, aby absoluce byla účin
nou/, ani nestačí pouhé desideriun doloris et Absolůtio=
nis, nebo dolor de poena solum,nýbrž je nutna holest nadhříchem,- Formalis seu explicíta - positivněvz
buzenýakt litosti poněvadžje pars essaentialis saoramenti
nebo asponconditio, sine gua noň;znestačí contritio impli
cita et virtualis, jaká je obsaženav dokonalé lásce

a
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/dokonalá láska bez aktu lítosti stačí k odpuštění hří=
chů extra saocraneutum,nestecí však k odpuštění ví 8á
oramenti, ale ve skutečnosti je těžko možno, aby hříšník
vzbudil dokonalou lásku a při tom nelitoval svých hříchů/
aní nestačí contritlo implicita, jaká je obsaženav opravě
dovám předsevzetí, poněvadž je možno, aby někdo měl vůLÍ
už nehřešiť a při tom přece by mohl:míti zálibu ha hří
ších minulých; předsevzetí však můsí býti v lítosti as
poň implicite obsaženo: explicite je obsaženo, když sl
penitent vzpomenena živoř budoucí, Předsevzetí je zku
šebnímkamenemopravdovélítosti, Stěžuje-li si penitent,
ženecítí lítosti, ač ji chcomít.a oní se pokouší, má
ji, chce-li se opravdově varovat těžkých hříchů, Ponšvadě.
lítosh Je ve vůli, necítí se vždypři ní dolor intensuset sensihílis, . íO,Našdevšechno. appretiative
/rozumově/su nmě nemusívšak býti intensíve nebo
sensitive suma, toj héíšník musí hřích uznávat za větší
zlo než kažlé jiné a musí býti generaliter odhodlán vše
onno jiné vytrněti než byznova hřešll, gulim-comnparatio
neminstituat inmtor m et nartioularia mala PřÍ Jjdou-li, samyodsebe myšleakyv praxi. je má kají
oník zapudit tímta zh m a pevnýmúmzslem: už něchal.
hřešiů a doufám, že 8 ocí Boží nezhřeším,

Pozn. ám k a.: a Byl o by nerozumnoa nebezpečno
v tomto ohledu penitentovi ukládat spscifikovanou Zkou
šku„pro Okolnosti, které nemají vstaža ke skutečným po
měrům,né př, byl bys úyní ochoten dát se spálit, od'
lvů rozsrhat atd., nežll by zes zasa dosustil těžkého
hříchu? ŽÁŽ$8mpenitenta hnavi nesmíme, Zše platí slo
vo sv, Filipa 8 jeri: když příjdou mimořádnánebezpečí,příjdou také větší milosti, Rroto také nejsou vhodny
formulolítosti- na př. chtěl bych raději tisíckrát ze
mřítí než Tebe, Bože, opět uraziti,

b/ Při náb. vyučování musíme dát
pozor na to, Žesdolor más“ býti eppretiative summus,
ne však sensitive summus. abychom snad dětí nějakým ne
vhodnýmpříkladem nežmátli. Bolest musí být hlavně ve
vůlí /dolor spiritualis/, nikoliv 7 citu. Rozummusí uzná
vat, že hřích je největší zlo, a vůle ho želí a oškliví
si jej a proto si uminuje, že již hřešiti nebude, Sensi
tivní -bolest /vzdechv, slzy/ není v naší mocia také aník dokonalosti lítostí není nutna. Můžese stáť, že ten,
kdo necítí sensitivní bolest. mávětší lítost než ven,
kdo je svwu povahou náchylným k cltům a slzám, Obyčejně
však jsou slzy u těok. klaří doopravdy litují, známkou
vysokéhosbupaělítosti,

3
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O,Vše obecná. universalis,t.j.musíse vzta
hovažGxoiicite vel impijcíte aspon ná všechny dosud ne
odpuštěcě hříc"„ čěžké otuží slce, je-li si penitent při
lítosti vědom, Že vé dopuškůil více těžkých hříchů, a všech
tak, jak ja in confnso pounazá, jodním aktem /ex motivo
universali/ litvoja, jest všax ra2.0, aAb7si na jednotlié

— ©
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3 jednotlívých litoval. Kdybyse někdo zpavídal jen z
hříchů lehkých, musel bv litovat aspoň jednoho z nich,
Avšak pří vyučování nebudeme zachézet do takových po
drobností; řeknemeprostě, aby všech svých hříchů lito
valí,

4,Nad př ro Z%ená - ve svémprincápua ve
svém motivu, | |Ye svém principu 5.j, misívycházetz
milosti Boží /gratia elevans/, úémetedy poučovat lid:
„„BezBoha není lítosti, musímese k Bóhu o lítost mo
dlit““, a upozornit, jak lehkomyalné je říkat: Mazpověď
mámčasu dost, obrátím se až na smrtelné posteli, Gož
pRítost závisí jen oďtehe? Závísí předněna milostíBoží,

Ve .s vé m ú oo4 lvu /ex motivo,aguodrelationem
habet ač Deum/t.j., musí vycházetl z motivů-nadpřiroze
ných, t.j, známýchz víry, ne z motivů pouze přirozemých,.
na př. že hřích odporuje rozumnépřirozenosti, žepĚínÁŘdYškodu na cti, na zdraví atů.

"Dle motivů a dle účinku se rozeznává litost
dokonalá /oontritio per fecota., agu8aedim
plicíter a on tr l ti o dioztur/a lítostnedokonalá /oontritloimperfeocota,
guaeproprio nominea tt r itio vocatufý,| 2 aa

Lítost dokonalá vycházíz dokonalélásky
k Bomysitujene hříchů, že jsme jímí Boha, nejdokonaláj«
ší a lásky nejhodnější dobro urazili. Ale také 51 můžem
grít$ dokonalost Boží jen s jednoho hlediska - kterýkoliv
attrfbut Boží, na př. $oží milosrdenství, Boží dobrotu
fPBůh.námtolikrát odpustil, tolik dobrého prokázal - amy
sme muza vše urážkarí oďplatili/ nebo Krista Fána na
křížť z lásky k nám trvícího. atd —toto je šaké motív
lidu úejpřístupnější.,Contrit: 10 dumvožčo(confessio0e
n is působíihned odnuštěníhříchů. Remittunturej
/karli agdaleně/':pecoata multa, auoniamdilexit multum
/10.7,47/ - 91 auls diligit me,...,et Pater meugdilisiít
eum, ct.a4 cum venliemya ců mansionem apud eum Žacienus
/50.14,25/,

Votumoonfesslonís nemusí být expiicitum, stačí 1m
plícitum, které je nnině obdsuena in notu contritisnuias
a ve všeobecné vůli činit vše, co ja ice spáse nutna, 2
to vočumuusÍ být vyplněn? teirporeopportuno, t.Jf. až
bude povinnost zpovědi, sal cm infra anní spatium,

Dokonalálítost je kc sní unu hna necessitate
medii et praecept1 tum naturš..8 tum důviní positivi,
nem Í —11 příležitosti ke sv, Zpověči: “1,VYnebezpečí smrti, persepatet,
Edo v nebezpečí smrti přijal svátost pokání cumattri
tione,,nemusí sice už Gokonaloulítost vzbuzovat, máme
však umírající, pokud možno, povzbuzovat ke vzbuzování
lásky a dokonalélítosti,



€.| s“ nů

RaKdyž je nutným sta v mllos tí,
na př, má-li kněz udělit svátost, mě-li někdopřljat svá
tost živých; má-li kdo vážnoupoch bnost, není-li vé sta=
vu těžkého hříchu a má jít k sv, přijímání /nemůže-lí ne
bo nechce-li jít ke zpovědi/.

Duchovní správce ná věřící ve škole 1 na kažatelně o
dokonalélítostí, o tomto „,zlatém klíčí k nebí pouřit;
říci jim, že je to často jediný prostředek ke spáse aprakticky je naučit ji vzbuzovat-v“ on] dech 8každýden90 večernímodlitbě, k

Lítost ned.ok:) na. lá vycházíz nedokona
lé lásky k Bohu: litujeme hřícnu, že jamejím nebo.ZhtBm,
till e pekla neboočístcoejakož1 jin h trestů zaslou- r
Žili, nebo že nříeh ve světlé víry Je něčímvolice ošklivým.Motivyty jsvu dle Trident.: tr spí tudopeccati ne tus gzehen a © et p35a=narum, ,

Iur pitudo pecoaoa ti nepokudhříchje
proti zdravému rozumu, nýbrž pokud je proti Bohu: je
neposlušnosti, nevděkem, pohrdáním a potupou Bohaatd,,Metus ge€ehena e: ztráta:zásluh, ztrátá nebe,
peklo,

45an

g£narum: časnétrestyposmrti1
v tomto životě, ale ne pokud Tóou přirozenými následky
hříchu,nýbrž ppokud jsou trestem od Boha za hřích seslš
ným. —-Kteerýkoliv z těchto motivů je dostatečným pro
lítost nedokonalou, Ťyto motivy mohoubýši současně 8
motivy litosti dokonalé,

Attritio stačí k odpuštění ve ovábosti pokání,Litostěnad hříchy lehk.ým.Amsí
býii takévera, "gupéromnia, supernaturalis' aula, cau
st passlonemČhristí, displicentíam Del, poenampurg8ořii/, neuusí však být:univorsalis, |uje ad.validítatem
oonfessiónils stačí, kyž aspoň jednoho hříchu"lehkého
lituje. Zpovídá-li se penitent zhříchů lehkých žon a
ani ječnono by nelitoval, dopustil bý se těžké svato
krádeže „povidí-Ji ee penitent z hříchů lehkých častoopakoro uh=lišt“jénjejichvelikéhopočtu,jisběje
zpověl poubnů, jen když sl umíní, ŽE se jich měněkrát
dopusší, £.h lel%ýéhhřiíších je předsovzetí tím méně
učinně, Ši" 18 «šedbecnější, Veniulia, kterých penitentvelituje© onichžnečínípředsevzoti;jepravidelně
lépe wýhestnožnovídat,

„uaAe8 ones © T icoulareas douD eesné * hovoiogi č u ve praxe
ost můžebýt buzení v j díiném oka

„věřícímvšak hudene připoLínat, že lítost je
e nější úástkou pře svátosti pokéní, důložiítější
ež zpytovéní syšdomí, kterému nepotřebuje zvláštní dobyvěnovat tem, kčo chodí často ke apovědi a důležitější než

zpověď, ktérá může být vyneschána u toho, kdo hříchy vy- ,
znít neúůže, bež lítostí však že žádný hřích nemůžebýtí
odnuštěřz, A proto mi každý vénovat vzbuzení lítostí ná
ležitou dobu péči.,

SAc+
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2, Lítost musíbýti vzbuzenanejpozůějid
před absoluc k nenítvevůvnutné,abybyla vzbu
zena před zpovědi, nýbrž stačí, vzbudí-li "ji penitenb až
po vyznání hříchů, at z vlastního popudu, ať přímluvow
zpověčníka. Věřísi však budemovybízet, aby vzbudilí vždy
lítost už před zpověší o negpoléhalií 66 až na dobu zpo“vědi, poněvadž tá krátká ohvilka mésí vyznáním a absolu
cí snadno-by jim k tomu mohla nestašít,B, Lítost morálnětro7á , d ud nebylatěžkým hřích u odv ána et virtucli

2 ůú e
+

©E: popř

tor 1,e. in X1 1 G r 4. a: „g. in volun
tate confitendi. irEE BDTA LOGANENÍ, n fremertilaribus

noroálonihua eta, perdurai oáná Lisost-je odvoláno-tě29 al

U. „a

. kýmhříchem; hříchem,lehkým je odrulánu lítost aspoň na“
s 4 - "F H +:Vk lehkým hříchem právě počhuným LDitosů, není-li takto od

svolána,trvá jistě po 5 —4 kodiny, a je-li intensivně)
ší, 1 pó celýden nebo oclvu 496, áňo ve zvlášiních okolnóstech, když totiž ponitent ohce jíti ke zpovědi ne z pou
hé zbožnosti nebo z povinnosti, nýbrž. %nluboké lítosti,může trvat po několik dní, Věříaím však budeme připomínay
aby lítost před zpovědí nebo aspoů přel rozhřešením obn
vilí, V tkeorii není nvino, abypenitent, který už po nášlenám roshřešení dodu.tečněvyznávě-ješ tě nějaký jřích, £
kterého se zapomnělvýSn ŽnovavZbuzoval lítost nadtímto hříchem, poněvadž stačílítost, která zde byla už
před první absoluci. V praxi však zpóvědník takového pe
rítenta znovů neapómenek líkosti i nad tímto hříchem, Ta
ké by jedůo vzbudeňí lítosti po nějakou dobu stočílo, není-lí oúvolána, 1 pro víčšu úpovědí, duchovní správce bude
Ha vybízet věřící, aby před každouzpovědívzbudíli lí08

4. bítost, trvá-ll, zlosti 1 teakrát, kdyžbyla vzbutehasine. intbentioňe oonfitend 1,
tekže ten, Kdo be%myšlenky ná zpověď vzbudil lítost, ne
musí ji ve žpovědí nebo „řed ní zzovu vzbuzovat; kněz však
bude vychovávat věřící dnu. by ořed zrovědí vždy vzbudílíncbo obnovílí

5, Lítost usa fo Boů90Ko“.Z E Vně proj
vena. a obyhojdníta d8 Jnudtí ja projevéna už vyznáníů,záňáním©bouluce© čekáníunnůai/uocboformulíkatechismu:
to jsou ně hříchy, Bráečně jo4 31 ujl a nevně si umiňují,DoVOň

„M E . >. „Aže se polepšhy/ Má-li zDové m du
+
+£

3£
-. . . V -+0 v - „. g . m © A J. R -80mchybnost, výslovsě so né ni ponitenha

3 <

m
xe
m o litosti po
á., U dětí a 12
Onevzdělaným, vždv je riůdna sc i.os. Zeptat, nebo jaj.

léve, vabňůit ji.
Ušrum s8806r.. Počenidonti8oe possit esse siadaul validum et informneseu Žinífíructuosu

P
—óProbabiliter může va dvou vřípadech:a/ beni,lílítost bonafide unuiversalis,m.

pĚ, někdo má dva btěžké hříchy., alž na jeden ve zpovědi ú
plně zapomněla drrukěho, se kterého se zpovídá, lituje pro



nadpřirozenou ošklivost jen tomuto hříchu vlastní, tedy
z motivu, který se na zapomenutýhřích nevstahuje, Případtakový je však v praxi těžko možný, tedy skoro inasinární,b/ Není-11lítost bonafíde Appretiat ivc
su mma ,má-li tedy panitent lítost opravdovou,všeobécnou i nadpřirozenou, ne však nade všechno, nýbrž i
někud menší, takže vylučuje vůli hřešít sice značné, ne
všc.kabsolutně a při tom je penitent bona fide, t.j, není si vědom, že jeho lítost má tuto chybu,

PM této sentende se musí rozeznávat lítost, pokudjed 18 pos lo Í k ospravedlnění a lítost, pokudje
čás %í slgni visibililes. píbostjakodis=voslce k ospravedlnéní musilbýti nadevšecko ako pars
signi musí býti síce opravčovoubolestí a oŠklivostí nad
hříchem,ale nemusíbýti nadevšecko,a o roovámůžesice morálně jistě poznat, zd: lítost oprowdová

nemůževšak ťak|poznat,„ZAJemadevšecko,ZOEčtlitelno, "že tek smědnochsgluje-hříšníky, kteří i
se zpovídují jen jednou za rok, jen když je)loh Ítosž
považuje zů opravdovou, dále zpovědník, povzbuzující ka
jícníke ke vzbuzení lítosti, vždyby musel býti zanepoka=
jen o dosaženémstupmí lítostí /ermeerseh/.

Sentonco.tato není sice jistá, ale je vere probab í lis . Hájí jí mnonostarších autorů, které uvá
dí ev, Toháš, a z novějších na př. Bilot, VanNoort, Ver
mcersch, Merkelbach, Froto v praxi dle všech novějších
autorů, —-1 dle odpůrců této santenoe, —-když pří pochyb
né disýosdol ex„Kgenýi casa Ubeolvujemosub coaditione, *.
nikdy ncitámeta Piné pod podminbtouísl es d 1 8 pos lltus, nýhrvě podmínkou:sl es capaáx
/nebo: si disrostas "es s inšonzí ad saorsnentumsusoiplendun sive valide sivs fruotuose —-Per Haar/, aby svá
tost remoto oblce mohu ooělvarut Jon riviscore/, kdybyse lítost stala úodetečné, - na př. hnzů pří sy, "přijíná
ní, Super omnia,

č.

Pr oops itum
est voluntas non peceandí de cetero —0 p r avdovépředaevzetí jest upřímnávůle, životsvůjpo
levšiýí ©nikdy užnehřešitli, Předsevzetí musí-býti:l ir mumnNestačí tedypouhá ve lleceilta s
- ohřší "bych sevarovat břícsnu- nýbrž je nubtnaopravůo
vá vůle hřáhu se varovat, Není všek nutno vevné přesvěd=
čení, L CIS u slo venitenta, 'že už nrzhřeší, a
nebo Že do toho neb onoho hříchu už nepadne. Může ODrav
dově hříchu litovat a při tom přece pochybovat a obávat
se, zds později zaec nepadne, nnebo to předvídat, Pochy
bnost a předvédání jsou skty rozumu, kdežto předsevzetí
je aktem vůle, a proto obojí může současně existovat,
Když tedy penitent pro svou nestálost nebo pro svůj za
steralý zvyk úyslí, že. se neuvsruje hříchu, nesmí z toho
zpovědník žned usouditi, že nemá orravdového předsevzetí,
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nýbrž otáže se penitenta, zda hic et nune čhce zase hře
šit; řekne-li, že ne, připomeneúu, «by doufal v pomoc
Boha, u něhožnení nemožnýmto, co dle přirozených sil jc
nemožno,

A4Un iver sale, t.j, musívylučovatv šeohny smrtelné hříchy v budou č
nost £. Lítost se musívztahovatjen naony Jošíchy spáehaně-a dosud neodopvětěné,předsevaetí však
bea-nž všechny hříahytěžké, ad ofmia et singula pecoato
mortalia possibílís, etsi numguomcoommisa,Není však
nutno, aby„někdyaní radno, aby byla-vzbuzeno předsevze
tí o vaťování se jednotlivých hříchů mimopředsevzetí orest ituceií,onapraveníponňoršení ,ood nuštění „o varováníse blízké uříe«
le ž i tos ti atů, Ale í v dlnýchořípadeeh'Se 2:0vědník másnažit přivést penitenta k speolelním,>uniitým

t.j. musí mítl vůli k užívání nut
Ť varování se hříchu, zvláště k vyhýbá

ní se blízké příležitosti ke hříchu, k neapravení.učiněné
škody, k odpuštění nepřítelůn, kk modlitbě, k opatřnoštiz$d, Zpovědnik sa má všěckchráňřt, aby nepředezsal pení=
tentovi jako nutný prostředek, (o je prostředkem jen
užitečným,Zda €
tum , kberš

c+

Ču,O

ÓL proposlitium implicií
e obsažono v opravdové lítosti, anebo zda

je nutnoepropositumexplioitum? Dtačí, jest-li penitent,
magídí ojravdovou litost, nemyslí na budoucí život,
Vzpomenie-li si*však budougí svůj život, je nutno pro
nositum explicitužs Z:ovédník však musí nít jictbotu 9disposici renitentové 8 urovo, jedná-il se o hříchy též
ké a penitent své vředsevzetí neprojevil, zevtá se na r,

9 r
nů

II. Č on f S i Oo

Zpověď je zkroušené vyznání spěchaných hříchů knězi,
ke zpovídání zplnomooněněmu,oychom oú.něho dostali rozhřešení., K pojmu svítostné zpovědi patří B části;dy,Fieri debet sagerdoti eom
p et e n t 1, —není tedy svátostnou zpovědí, která se
vědomě koná u toho, kdo není Rknézam,6,4Fleri debet cumintentione.saltem implicita obtbinendiabgsolutilonem sacra nmentalemžjnení
tedy zpovědí, vyznává-li kdo své hříchy jen proto, aby
dosáhl útěchy, rady anebo aby podváděl, Kdo však se vě
domězpovídá bez disnosice, nebo vědoměhřícny zatajuje,zpovídá se svátostně: chce totiž absoluci, třebas nepla=
tnou.

© Debet man i fees ta r 1 /serio, nonficte/sa“jtem unum pe ocatum, Tedyl začatá
zpověď, třebas nebyla dokončena,je confessio saeramen
talis, Potřebujeme to vědětí při nauce o porušení zpově



dního tajemství á 0 0 sollícitetio,C on fe 8 s i o in re vel saltem in voto e s tjure divíino necessear ia adsaluten,
guia 1 oramentumpoenitentiae institutum est ad modumivdic .

1 hoo autem exerceri neouít sine cognitáone oausae,
2/ continet etiam potestaiem puniendí pecoatajtato mocvšak nemůže býti vykonávána bez vyznání hříchů,
B/ totéž praví Tridentinum,
Zpověd"musímíti určité vlastnosti co do svého o b 

sa hu , a 00dosvé formy
do obsahu musí bÝý

te gra , úplná zede„peniření se musí vy
oh hž Zoni: je vyznání-de ustanoveníučno,ÚrlnostseroreznéhmateT remÁla 77. 077070 mgzritas materialie seu

vů Ž ton, %epenitent vyznáví| o sa ri 4
M i

6 ta 1ia - žádnépříxáz
ezávazuje k vyznání hříchů lehkých, ani církev

přikázání.o roŠní “povědi se nevutabují na veníalia
A alse:

a/ secundum s pe oiemn, neboťdle Trident.
je nutno vyznat hříchy in speele infima, Nestačí tedy
zpovídat se : hřešíl jsem proti lásce, proti 4., přikázíni,

b/ secundum numerur. frádent:,,Omniaetsingulapeocata' 'adlecan.901:,,Omniamortalia,
auorumpost diligentem sul disoussionem consclentla he
betur. Ale při větším počtu nebermeto příliš rigorosně,
Netrapme kajíeníky přílišným neléháním ná přesný počet,
zvláště když víme, jak málo věrohodný je počet, ktberý pod
naléháním udávají /Vermeerseh/, Kdo vědoměudává menší
nebo i větší počet hříchů těžkých, nebo znaje přesný počas, říká circiter, zpovídá se svatíkrádežně, leč by ho
při“udánívětšího počtuomlouvalas kru pulodgí
ta , bona f ides anebostudíumma Ío0rilssecGuri ta tis 4- „„Žrelter "sesmítenkrátejen,
když penitent po svědomitém zpýtování svědomí počet ur
čitě neví, Kdyžpemášo aní pravěšpodobněudat počet, stačířiet, r“ 7. se obáze zde hřešli 22 zvyku, Do jakou dobu a kolikrát z čen l ešen, měsíc; anebo aby udal způsob
života ©příležitostí ke nříchům fa př. stačilo by,kdyby
meretrix se vyznala: .,,Po dvě léta jsem byla nevěstkou a
"hřešli= jsem, kdykoliv se ml neskytla příležitoat, ""neboconoubinorius: ři roky jsem žil v konkubinátě, nebo jiný:
Toužil jsem po různých ženách, vdaných, příbuzných 1 pas
věcenýoh;mluvil jsen při každé zřříložitosti o nečistých
včeech;e/©um elircoumst ntiis speciemecea torum mortaliummuůan tibus
/Trid, csn.901/, 1i.e, cumcíroumstentiis, auae specicm
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mora le.m peocati mutant, a to tak, že přldávají
nový těžký hřích na DĚ>: kračl vkostele; bil rodiče,smilnil s příbuznouval.gnaespedícm Uhe olo 2 1
cam peocati mutant, KOSAz okolností, které z lehké
ho hříchu činí těžký, na př ukradl VGAnepatrnou nebo
věe závažnou, chudákozi nebo bonéči., —Kateohismus (sta
rý/ praví: Jeme povinní se zpovídati 2alespo“ z tĚChk 
ností, které ; 1.druh hříchu proměnují, 2. hřích jinak
všednív těžkýkýGircoumetantia meTe AaZ
akolnosti, kte*é"nemění ani
theolaogicam, nýbrž ktere ie
lehkým nebo těžký nřích těžším
znány, penitent však musí dis prav
věděti;, táže-li se po oko]„nosteci

-ul učinil úsudek o mcavnímstavůcích atd., tedy na př kdvž 88
a blízkou příležitost ka hříchu,jednat s penitentem, šterý ukradl č
nitentem, který ukradj“3000čs; ji penitentem, kLe
rý měl po krátkou dobu těžcehřišnou.zá ť proti blížnímu
a jinak s penitentem, který jej 90 celý rok smrtelně ne
náviděl,.

Věříci se včak obyčejně zpovídají Z okolností aspoň
notabilíter „aeeravantibus a jest to též velice radno,poněvadí to přispívá ač conscientiae tranguilitetem, ad
humulitatem exercenčam ©eterrores in propria causa eví
tandos, 2d uberiorem sacranenti fructum obtirendum, ad
direetionem magis congruentem,však pří sex tu se
nesmí zpovědníkani ptát ani připustit vylišování tako
vých ckolností, která hřích jeůuzvětšují a nejsou nutny
propter periculun, uuod tum confessario tum poenitentí
inde erearebur et propter sanotitatem saoramenti:; Ko
nečně 1 penitent manifestationem talium circunstantiarum
ano reguloriter horresocit svátost nemábýt čáněna ne

ntes, t.j.
„ ani specíem

rěétším hříchem
obyčejně vy

OuÍKovi 67
cu nutny,aby
Oproske| zpětný pů

fjinak bude
a jinak s £8
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HOfUkIo:

paČSO

cOc* a ftúcíc
aĎ

p r?
ke„«mě:

náviděnov /odiosvn/
Následeňiš hříchu nemusíbys vysnůn, když nájaknebyl přečvíčán, musi však kýt vyzné , když byl RSPOŇnějakpřeavídáno netLylodvolán,naně.kdonenírně:píje

£ pří tompředvíde že se v opilosti dopustí nečistoty,
rouhání o podl.. „nebo Ze orobo zanedbá mši sv., musí se
vyznat, že se Áobrovolné ovil e předvídáním těchto hříchů,2 Ví oohnyjistě spáchané 8 jistě 6ěžŽžkéhřích

V opocavů ostí dogustil-2i s%áo břívu,j
Lt í

ve spánku nebo "Tesů.. Lůšlom, zbo jest-li pokušení
na př. proti čistotě souhlasil. se vína aeoředpokládí
inimo penitent by, kterí mají hř čěuý Z vRa k - nebo Keř ímají conscientiam l axeč Hroto ohybuje--1i penitent, zda se vůbec hříchu dopustil snebo zům de Z toho |
hříchu už zpovídal a nebo zdí hřích, kteréno se dopustil,
je těžký nebo lehký, nemusí se Z něho zpovídat, ale je

J



- 18 —

pro klid svědomí radno, aby se z něho jako z poohybného

| Z EZKÉHOněomí jako Z pochyjně-ané se někdo zpovídalz těžkého hříchu jako z pochybně-epáckaného..nebo. pochybně-těžkého a teprv později pozníl, že se ho jist
onebo, že to jisté byl těžký hřích, probabíliter se jíž
nemusí v příšťí zpovédí opravovat, j8sko se nemusí opra
vovat, kdo při udání počtu těžkých hříchů řekl cineltér
S později sl vzpomněl na přesný počet, leč by skutečný
počet hřjohů byl značně větší než udal,Zpověď je dovolena z důležitých příčin, ex STrZv1Í00usa rozdělitií „ t.j., na př.,zpovědníkovls potře
bnou lurisdikcí by se vyznal z hříchu s censuroú, oby bylod něha z censurx sbsolvován, což neni absoluce ovátostná
a proto nemsí být zpověď úplnou - a jinému zpovědníkoví
by se vyznol z téhož 1 s ostatních hříchů, nebo by ae
neznámémuzpovědríkoví, djdenvnžse neobyčejně stydí tetoI těžké hříaby-—vyznet. hysBR.VYZeKÍ.z-hřínků lebkfob— Tum «

li. Integri vAs forma lisseu subjicotiva

záleží v. tom, Že se penitent vyzná z hřícnů,auae hle
eť nunc speotetis aceusarií possunt ac debert, Je to úplnost zpovědípouze relativní, Integritas formalis postači:<i. pří nemožnosti fysloaké, jejíž

„případy Jsou;„< a/ Inf írmitas e xtrema : nemooný,kte.
rý není vůbec schopen, oby něco řekl, aneboje-li obava,
že by umřel, než by se úplně vyzpovídal, dostane absolu=
oí 1 pří neúplné zpovědi; ovšempozději, bude-li mocí,
musí zpověď doplnit, ,b/ De fectus 1looguelae omlouváodúplno
sti zpovědl němé, hluché a neznalé řečí zpovědníkovy,
N čmý , ochrnulý na řeč nz př. při mozkovémrtvicí musí
vyznat Jen to, co může, posunky, Když němý může své hří
chynapset, je radno. by to učinil, sele probabiliter ne=
musí, poněvadž nísmo jest jen mediumextraordinaríum Z2p0=
vědí a nimo to mohloby jakožto věc trvalá dáti příležitost k prozrůzaní zpovědí,Kdo nezná řečěi
z p ověňdník 0 7 ; nenůželi nalézti zpovědníkasvé řeči aní zpově“' odložit /v nebezpečí smrti, v době
velizon. .1/, vyzná svou hříšnost znameními, může s1oe
použít tlumočníka, ale nemusí/,,si velint“ „ can.908/,
Když však němý nebo nezalý BEKO 33 zvnovídá jen gene=
rícky, můžebýti rozhřešen jen ořikrát nebo čtyříkrát
do roka, poněvadž je omiuven od "clné zpovědi srmorali necessitate Hlu u ný vyzná své hříhy na
něž si vzpomene, ale zpověčník nonízavézán se ho ptát
pro velikou obtíž ptaní se a pro nebezpečí prozrazení ZDOvědí. Na h lu ch lý se můzpovídat na nistě odděle
ném, na př. V zákrástil, Pozná-li však zpovědník nahluch
lost až v průběhu zpovědi, je těžko ho tam zavést, poně
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vadž by to třeba těžce nesl, nebo by vzniklo podezření,
že se dopustil těžkých hříchů., zpovědník se zdrží otázeka uloží jen lehké pokání,o/Defeoaotus temporis in per iou-=
1 o mor tis : vojíni předbítvou, ranění pří srážce
vlaků atd,d/Ignorantia vel oblivio ineculpabília.. Kdaipřibedlíivémzpytovánísvědomísi
nevzpomene na všechny hříchy nebo ve zpovědi na ně HARO“mene, kdo pro stáří nebo slabost ducha na něoo

M.B. Je-li nemocný tak sláb, že nemůže ani-dďostate
„„mluvít nebo mysLit, nebo„je-li nehozpošíy = zenýce nežby-všeckysvátost! L,„piro,memůže-11 se úplně zpovídat bez značnéhoublížení si na př. při chrlení krve,

spokojí se zpovědník s neúplnou zpovědí, bude více hledět
na vzbuzení lítosti, ale nemocnémupro, upokojení řekne:
Pán Bůh po vás nežádá teď uplnou zpově' , až se uzdravíte
a příjdete zase ke zpovědi, řeknete v ní 1 ty nříohy,které
nyni nemůžete vyznat,2. přil neuožnost i morální., když
totiž úplná zpověď není možná sine gravi incommodo/gravi
ono spírituali vel temporali proprio vel proximivelonfessarii/ .u. Růrné případy, v ničhě zpověď nemusí bý
bi pro velíkou obtíž úplná, nemotoubýti vvkládány v kázání, aby včilcí v sebeklamusi nevymýšleli ještě jiné

a nevydávali se tak v nebezpečí svatokrádežné z
vědí, Znalost tato je nutna jen prozpovědníka, aby
ní sám rozhodl, kdy nemá šádát. zpovšů objektivně úplucu,Aleto grave incommodu m musíbýti ipslcenfessíoniex ternůu et cumca per ace 1m

d en s hlo et nune conlunotum,čili musí to výt ,, molestiase extrinsecae „Nikdy„neomlouvají
od úplnosti zpovědí ,, molestiae intrinsecáe to] jneom
modumconfessioní internum, třebas bylo sebevětší, ně př.
stud, strach z pokárání, zahanbení a ztráta dobré pově
sti u zpovědníka, Dále molestlae extrinsecae omlouvají od
úplného vyznání jen za těchto tří současných podmínek?a/Není zde jiného zpovědníka,
jemuž by se penitent mohl vyznat silne illo ineommodo;b/ Zpověď je nyní nutná a nemže"být
odložena pro nebezpečí smrti, pro velikonoční příjímání
nebo roční zpověď, - pro nutnost přijímání nebo celebra=
ce, poněvadž by jinak vzníkla difamace nebo pohoršení -=
jest-li hy penitent velmí těžae nesl, že by musildélo
zůstat ve stavu těžkého hříchu /3 dny nebo dle sv.Alfen
sa třebas 1 jen po jeden den/.

o/ Jen tg hříchy se vynechají, jež nemohoubýti vyzná
ny silne gravi incommodo,

Případy impotentiae noralis;a/Perieulu in famiae , kdyžsetotiž
penitent zvovidá na takových okolnosti, že by Jiní Jehohříchy slyšeli na CŤ, žena při nehbezpoňném porodu nebotěžce ranáná soba, musí-li i při zpovědi u ní býti oše
třovatel nobo lékař nemocnýZpovzídsjící se v nemocnici,



jsou-lí velmi t.ízko jéní nemocní, penitent v kostele,
kde je u Zpovědníče tlačenice a lidé nemohoutfti od Zpe=
vědníce odstranění rebo kdyby zpovědník byl nauluchlý,
takže by se mu nebylo možno tak. vyznet, aby i okolosťto
jící neslyšeli, V-nebezrečí infanie stačí ořícl jen hří

„ohy nezahanbující,b/periculumvíolationis stetl
li ma„Po zpovědník mluví přípiš hlasitě nebo zpovědník
sám nemůže.se úplué apovíčat, protože by něco prozradil
co VÍ ze zpovědnico,c/perieulum seandali vel lap
sus a ex parte roemitentistumex parte confessarii,na př. má-li zpovědník obavu, Že by otázkamí de rebus
ob ibnadal venitentoví pohoršení, anebo způsobil jemu
nebo sobě nebeznoží-ří smi,může vynechat otázky jinak
nutné,Dleněkterých...vi2nížela/-—Grave
ae vel tewpora
každé lixá Škoda n

(42
MZv m au od aune, spíproprium side- enum- tedy

jíž yedené periouluW'femae,vloali vel lepsvs - na př, zdyvy-pe
0 4BĚ aby ho nechotili pronásledeva—si nenocdf úp.nou zpovědí uškodíl nebo se JÍ "7amonal,o voyzpověůn.znomonlnekažkivoune

„Ana Z DUvalálí usině vyzpovídat bez nebez
' v nákazy : ačcbokčvě skrupulantoví pro škodu z

<ýjeho ugkostlivosví Nri4 zekéže opukovat minuilé zřov“
1, třebas v nich na nedderé úřicný zapomněl, nebo nv

neklade jinsk nutné obázky O CKOÁNOSDDhříchů. řě
některýcn moralistů * OTjcolum seardalí omloavalo 4
v tom případě, kdyby ctíhod ný farář padl in peocatum
probrosum conútra casti: be měl DaSS Z toho hříchu
zpovídat mladičkému kepl. ori. KdELÝ . 4tute, takže by měl ožrávi nou obgvu, Že by kaplan ten

Ú
vé

-1(0

2D 1 <
<

SE

12Bap ..

x
5p-jD ctct ©pr3O8+,

p

ho
iODkami

Ue

aň
Ú bh Či bjB

5y

B“2

dsKL
=

o

ee oH (m ví+ + ta jp

HPs:<
p

he|
i

BE58
fa

s
následoval příkladu to váčeného faráře, anebo že by
zmalomyslnělv potlačo ní pokušení proti čistotě,

18 nifeasata 5 O Gomňplicocíis .. Je penítent zavázán znovídut 1 4 takového hříchu, Z jehož
vyznáší pozná Znověáníl:jeho spolupachatele - complícem,který takto bude u zpovčáníke difanován? /hříchy mezi
manžely, snoubenci, rodiči a dětmi, sourozenci/,

Positivní zákon Boží poroučíúplnévyznání, př irozený zá kom všakzakazuje
sine gravi oauss poškodit dobré jméno blížního, Avšakpři znovědi je gravis oznsa, totiž Boží přikázání o ú
plnosti zpovědi a mimo to se úplným »jyzněním nepoškozujetak velice fama conplicis, poněvadž je vyjeven jen jedí
nému člověku., který je nadto vášán zvovědním tajemstvím,Proto dle vščobccnější scntence/sv,lomáš, sv,Alfons,
Woldin,Průnsor eto/ je „enitent po vinen vyznat soc
úplně, i když úek pre račí svého oomplika, za obdobných

©„>Ox©=napel

počmínež jak Jj výše uvečeny
' 3 « . . < -e .* A P Mo/ nomůže-li si najit síne inoonmodojiného znovědníka

který jcho. vmnlika ienozu:
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b/ nemůže-li zpověď odloží
c/ vyznášli-jen materiam necessariam, ne tedy takový

hřích, prozrazující jeho komplíka, který jest jen mate
rla libera: hříchvšední, na př, loves taotus a fratveadmiesíp WAČÍvVĚjšíApovědiyyajam: < hřích„=

je VŠěŽkÝýo == : rr ->
Jj

——inoná,:

i

Aleokpovinnostina,;gít s: jlíiného zpevědníka nebozpověď odložit omlouvá
penítente: pebezpečí smrti, příkez roční zpovědi, je-1i
penitentovi těžko vynechat celebraci nebo přijímání, je
limu těžko jinému zpovědníkoví otevříti své svědomí, má
li u svého zpovčědníkalepší naučení a útěchu, když by jí
nak musel zůstat v hříchu po několik dní anó 1 pe jcdáný
den, připadá-li mu to těžkým, když by jinak nemohl získat
mimořádnýchodpustků, Ale penitent nesmí svého komplíke
jmenovat“a pozoruje-li -Zpověník,že se k tomu sirojí, mu
sí.mu tozakázat. “Zpovědníkse naprosto nesmí ptát po

máxomplika - „, caveat omiilinone comglicis nomen in
auirat. /e.B08,$ 2/ —-dmí se však piát po věgeoh,které
musi vědět, třeb;s by tak komplíkapoznal, na př, no okol.
mestech, které drnlž hříchu mění - ženatý - svobodný, ©
kněz, řeholník? —-nebo po tlízké příležitosti ke hříchu
—byčlí v těnž domě?KErátoežptá ser.nan ouís, sed. onalis
esi o >S :
<“ Hrozí-li však nebezrečí komu n 1 ČŠ.. může penl=
tentovi též sub poena deneganize ahsolutionis ulažiti, aby
Komplikapříslušnémupředstavcnénu,úřaduudal, BApeníiteňt vážné důvody, které mubrání korplika učat, m
sí to ušlnit zZspoňskrše Zpovědníka, který si v tom „*
padě dá 4u věc vyložiti 4 jméns korplika czrámlt JješřA
Jednou po zpovědi, tedy extra confeessionem, na př.. tyby
se hoážijící v konvikté zvovíčal z těžkého nříohu nroti
čistestě spácháného se svým Svolažákem a hr-nilo byv% %olc
nebezpečí, že 1 jiní chovanci budov sv.čení, úusil by.
zpovědník žádat, eby to penivent oznámíl příslušnému před
stavenému, po případě převzal by sf vu povinnost.

Nikdy však necmlovvá od úplné zpovědi mu 1 ti t ude počěnitentiunmn.. Proč?« Někteříby sl
schválně vyhledávali takové dní magní conoursus, aby se
nemuseli úplně zpovídat a také by bylo nebeznečí, že by
někteří zpověúníci příliš gnadne zpověď při návalu, odbý
vali jen povrohně,Přijde-li tedyna takový den kajíecník,
který potřebuje delší zpovědi, objednámesl ha na jiný den;
nemůže-1i však zpověď a přijímání bez difamace odložít,
vyzpovídámeho uplně, třebas by proto někteří penltenti
nepřišli toho dne na řadu, |

Hříchy, ze kterýcn se penitěnt pro fyslckou nebe morál
ní nemožnost nezpovídal, jsou jen nepřímo odpuštěnv a musí je vyznat ů odatečně in confesslone
proxime segventi; k příšti té znovědi nemusí jít co nej
dříve, nýbrž jde k ní tak, jak obyčejně chodí, ať už je to
znověď ex devutione, aš ex praecepto,

C



— 22  „De pecceatis in genere tan tbtb-unaccu satigs,
Confesslogenerica může míti různé stupně a %a:

peničent nemůženlo říci, nýbrž dávi jen aa jeve sígna
,, doleris: vzdvchá,bije oa„Vprsa.ad... Řeknejen:
yVyznávám se ze svých“ 1 ,nebo; „„Vyznávánse zesvých těžkých křínnů nebo: „„Vyznáváémse ze svých hříchůproti spra.edlnosti, protí 4, a 6, přikázání atd,

Gonfossiogonericaposccatorummortalium-«extra casum nccoessi tatis nonsu fficeit ač valičitutenmaoco-utionisjpenitent
musil vyznat Zřícší lis ně gocná epeclem et numěrum, a
necice-li, není disponována učuzóáe byti ro .hřeše:,Ina

casu necessitatis, t.j. kKůvža: cusatio speoifioa je ne
Y,možná, suíficit na př. (8Ykvě :HOC 4 nemůže mluviti

a„jen nějakým znamenímSroioxi-prorěů, by Itbyř=vají!n u, -anebo lidé zři náhlíumzečťěstí mol.cv
nedostatek času vvenut jen gonocricxv,(o) kdví se „soví
nluchoněný a nebo peniteni, jehož řeŘi" s, ov 6 Ů

když se zpovidají lidé nánoženský.Lovalělení eneb5akoví, které 1ro stáří o. Dušťí pamě* luk, Že 31 nemohou e
zpomenoutnačádnýhříchin specie na o a aeJiného neodpovídají, než že jkou nřičnniky jako jiní ličé,

Tekoví mohoubýt roznřešeni, ale Jen zřídka, 5 - 4 krát
do roka, zvláště však v době velikonoční a v nebezpečí
smrti, poněvadž jen in casu necessitetis a confessíone
specifica eximuntur, Mohouvšak býti kčykoliv rozhřešenty
jestliže se jich zpovědník zeptá: „Zdaž se obviňuješ a
lituječ též hříchů „dříve sváchených, zvláště Iži, zZzaned
bání služeb Božích“ - /ptá se na hříchy, které můžeu M

wpenitenta předpokládat/ a penitent odpoví: Áno, ke
2. Cenfoasloprorsus-fenerlcamateriae liberae prae

sertim ven i A81 ium 44 n tu m sd validiíťtatem
absolutionis s u f Í ice re vlidetur, sed extra casum
necessitatis l ie-i%taá non est, aulaest oonbra
praxim Eoclesiae, auae vlm legis habet, Také by se tak
svétost vystavovala periculo llitetic, poněvadžmnozí
penitenti nerozeznávají mezi hříchy a nedokonalostmi,takže by v tow jejich jen všcobecnémvvzníní mobia býti jen
materia non suffliclens,

„..0O

5né
o

*,

6, Fdose úpcvídajin z hř „ch ů pochybným
nebo ji on měr š 1eh a dodávák vůli jistotě jen

nějocý 31%cdpuštěný hřích z dřívějšího života, mohl by s
to učiniti v této formě: „,Zpovidámse též z hříchů ce
lého svéno Života ', Ále je račao sby řekl aspoň zonus
h"íchu, na pře? >+opovídé u 88 WéŽz" svých hříchů dřívěj

s
šího živdta nroti Ox přika.Zání. ÚPuŘLtě

G
tehdv to z)

říel, když vyznané hříchy su. 22 noocat1. á v h



Vlastnost ZUpovědico doL armyv
Ce de forma nusí být zpověď:

l, vera, 8, sooreta, 3, vocalís,
l.Gonfessio debet esse vera

/absaue falsitate ct mendscio/,

Lež ve zpovědi.,
než olrea msterlám necešsariam je hříchem těžkým ačlní zpovéůSTAtokrádežněu.456-ram |
a/ Za ml Či $£ra ve ,anehbojetak Zea 4

aby zpovědník neporožumněl enebo je považoval za leve, L
nebo úmyslně vak sníží nlas, takže je zpovědník vřeso ká „á» séloméudávé menší počet iěžkých
„žíchůu, Ojis tý hřích udívá Jako vochybný, hříchnodáv o spáchaný udátájakojiž dřívezpo- *“
viídaný,.

c/ Kdo Zoměříká těsr“ uŽích, ktorého se nedepustil,
anebovědoučudává vě tší z oč: t těžkých hříchů,
nežli se jich dopustil; ale v touto případé peniten“
obyčejně.omlouváskrupulosite, b fides vel studium
najerTis securigatis,

d/ Kůúyžlže na otázku znovčipíka, ul ad B8ažramimnm
rite adulnistrendum vote in .crrogat děre "ravli lam ac
cusata čt remnicsa, na př o špatném vyhu, zpětném pédujblízké příležitosti, X

ndyž lež sc týká věol, kterí není <ecZpovědilnutnou,
„řeší obyčejně jen lehoe a zpověď je platná, Xdybyvšak
ta lež byla nříchem vežkým, na př, peničent řekne ve zpo
vědí těžkou poluvu bližního, byla by zpověď neplatná
pro nedostsztek dísposlce,

2, Be ©rc ta , ta Jjná /sub gravi, ale nikoliv
ač valorém/;, Při neznalosti řečl apovědníka je tlumoč
ník dovolen, ale není předepsín, poněvadžby byla eonfes
sío publíca, třebas je tlumočník vázán tajemstvím. Může
se to však tak zeřídít, aby tlumočník byl od zpovědníka
a penitenta odvrácen, překládal otázky zpovědníkovy a
penitent na né odpovídal nějakým znamením na př., kývnu=tím, stiskem ruky, vakže tlumočník neví jak oúpovídá,

G, voca 11s ,ú s tn 1 /sub graví, ale nonad
valorem/, t,j, hříchy mají býti vyjeveny slovy, n2 poky
nv, znameními nebo písmem., [lie příkazu Božího by sloe
stačilo vyznat aříchy čzkýmkoli znamením, ale dle zvvku
Církve, Zterý má platnost zákona, musí to ten, kdo můžeuvit, učínít slovy, leč by od toko omlouvala spravedli
vá příčina,Zpověď písemná /panitontpodázpovědní
kovi své hříchy napsané/ by tedy byla dovolená: kdyby
penitent pro chorobu krku nebo zaktevost go nemohl úct X

ACoh

V

m2.



vyjadřovati bez velikých obtíží, kdybypříliš stydlivá
dívka nemonla se odhodlatí k tomu, aby své nřícny řekla;
Kdybynahluchlý zpověčník jinak nerozuměl, aniž by okolostojící neslyšeli; kdybyskrupulant měl strach, že by
něco vynechalí kdyby se chtěl němýpísemně zpovídat, "Ale
ra dna je, aby penitent /není-li to němý/odevzdávaje
zpověůníkovíseznamhříchůřel: „,„Vyznávám se
ze svýcm hříchů, které mámzde napsány.““

Zxamen Gconscien ti
je podmínkouúplné zpovědí. Je k tomunutná dili «Gentia medtóocřiset 61rdinar la,
ne však diligentia summa,4. j, svědení nábýti zpytWvá

1o 5 Úakamn Déšťrýokov ě=nýe DOZVEZNÝčlověk vážnév Nesmí to jít tak daleko, aby se zpytování S !
Zvrhlo v cebetrýzeň - ,,carnificoinía unimerumÉ: tím
nilo zpověď obtížnou a nenáviděnou, K tomu se musí vycho-“*

[ovávati již děti; musímejim 4čůrazňovat, že nejdůležitější věcí j2 lítost o ne zpytování svědomí a dát jim nářod,
jak msáí svědomí zpytovat, Větší péči musí věnovut zpy
tování svědomí ven, 1, kdo nebyl již dločunou zpovědi;
2, kdo byl vystevon mnohýmnebezpečím hříchu, nebo kde
vedl pestrý živoú: 5, tl, ktelí lépe jsou vvevičení v ná
božensitví, než VENktelí jsou rudes

Nikdonění zovázár, by cl ní hy n par?rl,
i kdyby čl obava, Že ne ačkteri ve zpovedi S3pomeňopem
něvudž píBmo na se dostat do XOkouj 1 |miz poenitcniis a mimoLo by dvls diligent ia SURMAveoxtreordineric,kteránenínikterak"edcpejní| Pray
psaní hříchů vcelku nemá být ani 1 30469VÁNA„Anihována, ale připouštěna, zvláště u tóch, kteří ta
budou většího uvokojení,Kdoz těžoae nříšné nedba s osti
pří zpytování svědomí vynechá jeden neco více hříchů smrtelných,zpovídásesvatokrádežně| jepovinnenceloutu
zpově opakovat a vyznat se 1 z té neúbělosti, Nedbelost
ři zpytování svědomí je hřícnem těžkým, když člověk sal

čem in cojfusa je si vědom nebezpečí, Že Z8pomenenž smr
vwelnýhřích, nebuáúe-li se lépe zpybovat, V praxi se 90
tva stane, že by člověk, který s dobrou vůlí příjde ke
zpovědi, se těžce provinil nedbalostí při zpytování svě
domí, Kdo velíce nedbale zpytoval svědomí, obyčejně tai
ké jenuve. ve nedbale vzbudil lítost,

Penitentovi, který nezpvtoval svědoní, per ke ot
t hceor et ice by mělzpovědníklaskavě domluvíti,
aby se nevře lápe připravil a potom teprve přišel, Ale
v praxi s ním ruději otázkami svědomí ve zpovědnící vy
zpytuje. Zvláště za dnešní doby je nebespečí, žs bv pe
nitent odeslání pocičoval jako bezpr ávýÝ: znovělí úž
nepřiše l; toké zpovědník několika otárkan: . „leko wíoccČosáhne, nož trkový penitent sám sobě ponechaný i dleu
hým zpybovánín, vaboř bez vříprávy příjdou obyčejně jen
rudes nebo ličé 1 oko vzdělanější, le v náboženských
věconch nozvéědnu

bo

je
(5 pa
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Zpovědní zranůdle
je různé ceny dle své Jakosti a dle osoby, která hopoužívá,Nejlépeje ústně poučíti,v'e

š k o le dle jednotlivých ořikázání s dětní zpytovat,
aby se baknanělli tuké postupu jednotlivých okázekpří
zpytování, Velice pěknýapraktický návod vydal Píchler,
—zrno děti se nehodí zrcadla v různých modlitebních kní
hách, ponév“dž-majíjiný acřádek, který děti plete; jsou
11 krátká, nie nepomohou;jso- lo šetečno:st2přínášejí.dětemznalostněkdyiT EkodíKORt 9

<i
Pojem: Sutisfactio seorementelis, t.j., která se uklá=dá ve Spovědi, est opus poenelea oonfessario in gacre

mene pocniřentice imnposftumad compensrndamTaluriam peperpecožtě1I18T4m2K. D52ae LEení: os tisfacetio 1r
vo ba. V.Ju umyjeuložené úkání vykonat, a to je Dors
cssentialis aedrtmonti nedo ASpof-necessrrl? dinposttjo«
Kdysy pealtent úeno úmvelu neměl,byl“ by zpověď neol:tná; Satieř etio n re tsj; skutečně=vy
konnnédoziluělnění » to je pars intesrnils saeramenti,
Edyby penitent měl únysl, ule nevvkonal je, bylo by sa
orémenbynvalidum, sed integralitor incompletům,SuGundum finem o:8atisfecetic
vi nd ic 2 ti vA ,auze tendit 8Ápůnienár pocorí ;*
je to úrest zá urážku Boží, zc neayrovcdinost /ru t2i
©pohoršení,et sa tisf et Lo ne Oielin 2 +
L 1 8., guae „ená zi preorvendos rolsnsu8 - je to tedyremedium contra r CÍODSUS,Svátostné dosttučinění "2mper utrumňguofinen intendít,
poněvadž každý dobrý skutek, kberý sc ukládá k obojímu
účelu přispívá, neboť je nejen trestom, nýbrž současně 1
lékem.

B. Ú č 1n ky : Dostlučinění působí odpuštění ča
sných trestů 28 právě odpuštťěné hříchv Z toe m Oopée =re opera to t.j. vi ebsolutionis,je-li ovšem
vykonána ve stavu milosti, Dostiučíněnímvykonsným ve
stavu těžkéno hříchu se sice povinnost vyplní, ole 0dpuštění česnýcehtrestů se nedosuhuje. Suáres míní, že
dostinějnění, vykonané ve stavu těžkého hříchu, remoto
obíce reviviscit, t,)j. po zuse dosaženémstavu"milesti
časné tresty odpouští, Dopustí-li se někdo při vykonává
ní dostiučinění lehkého hříchu, ne„přeroztržitosti, da
sáhne takovebé. dostiučínění svěno účinku, poněvadě veni
ale nebrání odpuštění časných trestů ze jiné odpuštěné
hříchy.C., Zá vaznost:2 Zrprovědní je 28 =vázán uložiti pokání /e:n.887/—leč
by moribundus byl v bezvědomí ©.nemobl je vykonat a te:
sub graví pro můberio necessaric, sub levi pro venizli

é
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bus /et materie slibera/, Proč? Poněvadžpatří ud 1Integri
tatem sacramenti a také by jínak připravil penitenta a
veliké milosti: o odpuštění čzsnýchtrestů. Poen i -=teens Sub grovi tenetur sat ís face
tionem 6Gceptare /can.887/,/levemsub

levi/ —leč by bylo nerozumné, na př, vstoupíti do řádu 4
ot Aimplera sub gravi, je-lí pokání to ma m
gravis, jež byla uložena zs těžké hříchy dosud neodpuš
těné, sub levi, Je-li pokání to uloženo za hříchy lehké
nebo i za těžké, ale. již dříva odpuštěné —a to 1 tente
kráte jenvsub levi, kdvby za v7Kověto.. ohy
na materin gravis,

Jest- li penitent z 8 n am ně 1., jaké pokání muby
lo,nlašeno,má.z. znovčůníkažejtat, jestli a 0dlně možnoa jeet li se může rozumnědomnívat, že |
vědník ještě ví, Není-li to však hned pozpovědi, zpově
dník už to sotú7a vi £ také sotva Advmůže penitent 20
mode zase k němují se optát —7 druhé se z těchto hří
hhů-zpovíd2t nemí 2avůzán -—£ proto sč vyplnění pokání“
stalo morálně nemožným©jeho závaznon5 přestává, Je vše“
radno, aby si penitent sám nějeké vřimóřené vo0kání111..

4

ra.

D.Čus způsob vykoníní !:ad;pokánívyplnít?dúšejevryiníttežpřed' aboo=
l u cf . Zpovědníkukláds jící těžce nexocnémunepatrné
pokání, může je s ním hned se pomodliti © puk ho teprve
absolvovat, Určí-li zpovědník Ú a s , má se vykonat v
tom čase /3ub leví/, nevykoná-ii se v tom čase,tak musí
se učiniti i po jeko uplynutí., poněvadžse čas neurčuje
zd finiendem obligatlonen, Revurčí-li zpovědník dobu, má
se pokání vykonat 60 nejdříve, Jakýkoliv odklad pokání
lehkého je jen Žomo j odklad pokání těžkého Je grave;
1, si praovidestur impotenbir. eamposter implendi,
2. 81 immlneatperloulum oblivlionis et 3, si natabilíter
můnu:tvr substantia operis praescripbí, na př, jít každý
měsíck sv. přijínání,

Jinak je těžkým hříchem u těžkého pokání odkled 8 dní,
dle jiných půl. roku a ještě dle jiných dokonce rok,

Pokání se nemusí vykon“ ení před přijímáním, zni do
příští brzáké zpovědi, Ale je r a d no vykonat je 00
nejdříve, K toxzubudeme véřící tnké' vvonovívat,

J ak se má.dostiučínění vykonat? T:k, jak to zpo
vědník předepsal: Předepsal-lí tedy 1 určité okolností,

f. modlitbu kžsče, před evatostánkem, před určitým
obrěnem, i se vykonat s těmito okolnostmi —-obyčejně sub
levi; sub grávil jenom tehdy, Jestli tv okolností přlnáše
dí gravem mojestian, Zvovědní: však ná býti při ukládání
podobných okolností velice onatrným u obezřetným, Dosti
učlnéní se může vykonet i v době, kův peničent koná jiný
skutek předepsnný, nů př. pil povinné nedělní návštěvě
mše sw, se můžo pomodlit růsenc“ ulóžesný ze. pokání, Ko
dlitby uložené za pokání se mojí vykonut takovým
způsobem, jakýmse tyto nebogodobnémodlivorS

jinak dle zvyku církevního konávají, nz př. litenie nebo

K5

D4

„r
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žalm nestačí jen očima a myslí v knize „přeběhnoub, oně“vadžvěřiciU 3 aaL3 „Jáno VE
abypenitentb.konaje uloženépokání ml expldiotám inttentUlonem satisfeclendl;1kd
konání toho skutku nemyslí na to, aby jím vyplnil pokáry
plstí to, nekoná-li toho skutku s jinou rozlíšnou inten==
cí. Penihert. musí pokání vvkonat sám 8 nesmí sč je sát
zaměníti zní v opus evidenter msliue,

“Necebeitas, nutnost avátostápokání,
Svátost šokání je nutna /Jje při těžkém hříchu/:

Sss iba be med 1i každému,kdose
po křtu dopustil těžkéhohříchu, a to buď in re jee
li to možna. nebo aspcoů i u vo bo , nění
skutečně přijati, Votúumto může býti jen i mp 1 i cí =
tum, jake jo obecŘeno7 dokonolé lásce, ani nemusí být
anojeno s úmysl oo nejdříve se vvzpovidat, nýbrž stačí
úmvls ryzpovíl 2 et. domnore zá to bude nučno pro

oříkaz veliktu.ž. Spo VĚAEEbBOu 3 „pobezpočí smrti;DoNEGEBS2VAG nT%A? BLOKŮIu
n d-"všem,kteří jsou vé stovu bčkého hříchu,T

c/ in perioulomortis B
b/ kdykoliv jsou jiným přikánániu víziní 200, „t7áků"

sil stav milostí, tedy: maji 21 příjířm. ucb. ae20b: %,má-li <Zněgudílet ovátostí rob veříc při.. 6 Jiné svá
tosti živých a nemůže rýti "zbuzena č. ouclá lfJost „kdvě
doléhá takové pokušení, že nemůžebýti jinými prostředky
překonáno. “BoNa0essibetopasccpii eco1i
slags bio „EALYoůirld.,can, 396, aspoňjednouv
roce pro tý, Kteší se donvustiíli těžkéno hříchu; kdose do
pustil jen lehkýcn hřiCR> není vázán k roční zpovědí,
Svatokrádežnouzpovědí se ten zákon novyplní /enn.907/.
Pi, kteří chodí denně nebo skoro denně ke sv, příjímání,
mají chodit ke zpovědi čle slov Pia X. ad libítum před
pokKládaje ovšen, Že nemaji těžkého hříohu.- příměřena £k
proně Zpověďzu2 - 4 neděle, Gler ici majízoditi freguenter cean.126, r e l 4 egios l saltem
semel iu hebdomada,cano59L,"Dle cón,95l, jsou-lí odpustky
spojeny s nějakýmnor /na př. na sv, Gyrile nMetoděje/,
platí npovřá také, když je vykonána v oktávě před tím
swátken nebo v okbavě po něm,

„beC

Vzřípnůěnutnosti se můžezpovídoti všude ,ale
za obyňojnýchch.lností se zpovidéve Zzpovědní -=
oÍí ah , která jsou ih ecelosis, oratorio vel somípubli
30,00n1.408 povýdníc? nají by.i vždy opatřeny mříž k ou , 0An,6J9,0 2, která zá bzil nuctá pevná, ts/.nemábýti ne otviróání,pově čn (ce ze n mih
ti vždyin lčcoopa ten ži DA8 ui) ,
con,91" £ ©kdvž 82 nehlu. lí Zu. jí V saxri. Ull. 7
jí býti čvéče otevřeno Ženy nesní bí lo Zvovíádényrlřo
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případ nemoci nebo jiné skutečně nitnosti m
ci,can.910, kdežto úuží mohoubýti zpovídání1 V 80u=
kromých domech,can.910 $ a, Zpověťď.Ženyy-kromě případu
nutnosti mímozpovědnici nebo bez mřížky je per se gra
ve, in loco non patenti per se leve, Také zpovědimužův kostele se mají sub leví konat ve zpovědnici, ale můžetobýtjenkiekátko,AAS1980,| Zpovědnicemábýtípo
stavena tak, aby neškodila zdraví penitentovu a zpově
dnéka, a aby nebylo ohrožováno „zporšdní: ví; nemá
tedy státi na průvaně, hlízko-dveři nebo blízkokdelidé :Ssedávají;

Doba zpovědí
Zpovídat se může kdvkoliv, kněz si to má zařídit tak,

aby v určitou dobu vždy bvl ve zpovědnicí, zvláště na
takové dny, kdy s2 ke zpovědi:víče chodí,, ná p .SV.Ánna,sv. Josef, Sedmibol, P., E, atd., tím více na neděle a
svátky, Očekává«li větší konkurs lidí, ohlásí zpověď na
den před tím. Kněz má chočiti do zpovědníce rády je to
první značka kněze dle Srdóes Páně, Duchovní správae jeUzavézénex ius ít ta zpovídat,kdykolivjej
jeho věřící o to žádají; jiní kušží jsou zevázání,zpo
det exoaritate/can,892/. M7

iKinister 8acramenti
poenžtentiae. X

1, Podmínky,za kterých zpovídá platně, ©2, Podmínky,zá kterých zpovídé hodně,

8290, ZPOVĚDKÍ JURISDIKCE.
S ta rozhřešení je seatra=rd a „brecbyteralisat iuris2/,KvÍkONéMUslouženímšesv.je.-| N

vo zpověd je nutná též iurisdík
ní odocnětějí 1ror sententiam
du je vzaz lege naturelí nutnase urigátce forl eX

Eofora 1:
“

Ronlan
ny upovědníka tíZl Ge%A m /0
nutný jenn orůá3,
08; poněvašů uši

ke
—sť: Me. a:2ČO
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Žpovědní :iuriisčíkce je mo? poddaným ovátosti poká=ní hříchy odpustit nebo zadržet,
Rožeznáváse iuyisdictio ordinarla et delenata,

beIur isdietbivu arpot a r la ,řádná,ipso jure adněxaest office o 768811997,4.. kdo
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dostal určitý duchovní úřad, na př. se stal faréřem, eoipso dostal iurisdíkcí,
Řádnou iurisdikoi mají dle can,873:pro celou církev: papežakar : V
pro dlecés 1: biskup,kapitulnívikář,ge

nebální vikář a canonicuspoenitenhicriuskostela "kate
črálního 1 kolegiátního,

pro farnost : farář, kněž,ktérýhoza jeho
vice než 7 denní nepřítomností 8 dovolenímbiskupa ZB
stupuje /can,465 +474/, ndmínisirator /oaná72/, expoalka“
vicerns 275/4ex emnpůt í ř

kněžské, buje takověs“bratří laiků: generál, opat, Do i
stevený: superior, ousrdién, rektor dle řádových„KohatLoj

tucí a ovšemjen pro své poddané- nejen členyřádu,ár,
dů

ádna -nekong

pet"„„brž 1 sluhy,hosty; chovance, kteří ve čne 1 vnocí."vkláštěře, m
pro voj ínýy , jejich ženya děti! polní: m

a kurát čle zvláštních ustanovení,

B, | ur is icžt i de le g.ai$ a neníspo
jena s úřadem, čýbráje svěřena osobě can. 197/4 Udílí se

zpovědníkům.kteří nemají iurisdiko c řádné, Je delegata buď ab hom ine , t.j, od kompetentníhocír
kevního-. fcA“F0= osčnobud a jure. a bo buď a lurea. ©oommun i, 6./. „dÚLíjikoda, buďa duro par
tíicouijari, bj di 31zákonúlecesnínebole- 'Yí

ť zyovědní iurisdíkcí může
jen církevní Př terý máteré iurisdikoi fori
externi: papež, ně; up A generální vivář, ordínarius řá
dový, nemůže ji bez zvláštního Zi00Dní do„legovců Kari.
nál, kenovník penitenciář, feráš, K paoon.sji Bo2lu?je pro toho, kdo nemá iuriscikce řádné, nutná iurladikoc
ex pres se písemněnehoústně AC zovaná/caB79/;nenstačí iurisdictio prnesunpta, i kdybykněz jistě vě
děl, že by ji ofrkevní předstovený udžlil, kdyby byl o ní
vožádán, Zpovědník, který se jakýmkoliv způsobem/i privátně/ jistě dovědél,že dostal lurisdíkci, zpovídá
pletně i dovoleně,Doavěděl-líse to jen pochybně,
absolvuje slae platně, ale nedovoleně, nisi iusta egusa
oxcusat,

sitima consuzibud
PG:

i“

1, furisdikcedelegovanáa bhomiíine, b.j. abordinario:
a/ Diecésní bis kup Jí udílíkněžímsvě.

tským 1 řádovýmke zpovědi všech věřících, kteří se v je
ho dlecési zp údaj světských 4 řeholních /can.874,6 1/,

Dm„881/ Sní ji udělit jen těm kněžím,kteří P er exame n idoneíl reperti fu- ©
erint vel anorun"doetrinam oljunde compertamhabet /a,877/,
Jóoneus, t.j „ že Jepootřebně dootus /worálka, pastorálko,prudens| sancius,Z,0němžjeprokázánaídoneitas,
nazýváse 8 AC dos ©pPpprobnitus Zač to

Gněkdy znamenátot o durisdiotione pracditns/ Řeholním
C
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kněžím Ji nemáudělit bez doporučení příslušného řálovém
ho představeného /ean.874,$ 2/ a můžepo nich napřed žá«
dat exameň /can,B877/; w prakxi všek nežádá zkoušky od
těčh, kteří se vykáží, že zkoušku složili v době studíf
theologie, anebo kteří se vykáží, že už dříve jim jiný
biskup udělil iurisdikcí; musí tedy k žádosti příložiší
dřívější lurisdíkční dekret, Řeholní kněží nem.jí Surise
dikce biatupemudělonovaží tg ine- 44 :
sumptasví ioris /can.874, | fe “b/ Ordinar us řádový - generál,onat,
provinciál —udílí ji kněžím řádovým 2 světským, ale jóén
pro Zpověď svých poddaných /cen.,87b/, |

Kdo má díecásní lurisdikci ať řádnou ať delegovanou, |
hže-tedyna- Úzení oné dlédése zpovíčatí všechny, kteří

: »ke zpovědi příjdou: osoby světské 1 řeholní, domácí 4
oiulnce, Edo má iurisdikcoi řůdnou, může zpovíd:t své pole

m- danétéž oxtre-territorium ublcue borrarua/ean CBL.$2/1m Psrářmůžetedy své ferníky např, na poutl zD0Védati1
v oizí diceési, FEgplanby však v oizí dledási pokřebověi,
jurisdikce od biskupa oné díocéczo,noboř jurisdlkče de- ©legovanáje jen territorieolis, SKezpovědiklašterníoh ses ber a as.
vicek /vřádech i konoro:stofok/r 3 31 |
stečí obyčejná diecesní jarisdikoa, nýbrž j
štní jurisdikce od místníno biskupa „arn,W3",

- bakaw wvlášiní .rcisůicol nená, můžesestry Zpc
da en kdvž k néru přijdou 40 Kkootela42b vblir Hie

PTbo poloveřejné, není vylouc?nu baková xuylo ouuter/enebo.
xdvbybyl zvvolán do kláštera k sestře, ktorá je vážněne
mocná/cen.522,523/, Prač? —-Ke zpovíčání sester se ne
hodí každý zpovědník, musí býtl obeznalejším v duchovním
životě, —-Sustra můžend suse conecientiae tranauíllita=

;



tem jit tu a tam ke zpovědí jinam nebo si dát zavolkt jí
ného zpovědníka ji s obyčejnou dlecesní jurfadíkoí anebo
jit k němuke zpovědí, když za jakýmkoliv účelem do klášterapřišel/aonfessčriusocgeteseionalia,

h BAN.. 522/ .2.Jurisdíkcidelegovanoua 1ure mají:ái.lr per 1eulo mort is : všlohníkněží
fan.682, 2252/, Člověka, který je v nebezpečí smrtí ať

| už z příčinv vnitřní /nemoc/ ncbo vnější /těžký porod,
| nebezpečná operace, poprava, mobílísice/, může ebsolvo=3 vat kterýkoliv kněz ode všech hříchů a ode všecu oensur,
| i sacerdo= simplex, t.j. porajáší jurisdikcí, exeomnu=

níoatus post sententiam 1 excomnunicatus vitandus /ex
komunikovsnýdovoloněéjen tehdy, není-li tan jiného zpo

e+vědníkoaanebožílá-lí to penitent,/ íB.,Za námořní ces ty nůžekněz,který má
i jurisálkol nAsvého oráinárl“ nebo od Ordinária místa,
| odkudloá vyjel?, nebo oů Crdinária některého přístavu,
, kudy lod jede, všechny zpovílct, kteří tem ke zpovědí

přijdou,t.j, za jízdy spolucesóující, v přístevě,v němž
-—| se na cestě zastaví, i Jiné, kdo na lod přijdon, eno,

d M 4 , 4 . 2.. „vystoupí-li na nějeké zestivca z lodi, 1 ulišo Jnož Mg
- . ovary P +i délevšakpo5dni,ean,8834,,4 a| 0 , : ře dl EeB

4 23 p “% aA R p +, ' ALK.
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O.,Iurisdiocotiionenmn suppiet E0-r
c les ia 128, confert lurisdiktionemin singulis
PZAÍhusy„B-4p12DS confcesurlus jurisčictíonem non habet,
p boat: c

a/ ln errore 060nmuní: kdyžněkdozpo
vídá za takových okolností, že by byl omylemod většiny “
lidí ve farností považovánza kněze zplnomooněného/e,209/,
K čovolenosti aosoluce w takovém případě je třeba vážném*
ho důvodu, na-přo v něděli nebo svátek věřící chtějí jít
ke zpovědí, jiné ho tu není a kněz nemůže už o jurisdikci
žádat, aní nemůže zpovídéání nechat, Kdyby úplně vědoměa dobrovolněbe jurisdikce zpovídal, hřešil by těžce a
ipso facto by byl suspendována divínis can, <366/, Jeli sám ln errore,,nehřeší budvůbecneboŽěh=
čeji či tižeji pro gradu negligentice, ale do censury
jistě nepadá, |b/In cásu iurisdietlionias pro»
b a b il i s, i.e., in dubío posítívo et probabíilí sive
juris sive fagoti;T dubrrů lurTs“ Když.zpovšdník rozurmě pochybuje, zda“se
určité censura vztšhuje 1 na tento přípač;

dubium faotí: kčyž rozumně pochybuje, že hřích byl
sváchán tak, aby nastala censura, nebo zda má jurisdikci,
zda už neuplynula.

K dovolenosti absoluce v takovém případě není třeba
zvláštního důvoču. jen když se zpovědník napřed enažil
pochybnost rozřešit

c/ Kdyžzpovědníkper im 8 dvertentiam,i 6norantiám vel rrorfem udělírez
hřešení v případě, pro nějž jurůsdíkoe nemá/can, 207/+
Absoluce udělená ex ignorantla ete, platí 1 pro censury.vyjímaje exkomunikaci sb řomine a exkommunikací specialls«

simo modoPontifici reservabem (on B2678 3/.n Ba.elagovaná e x. le.g i. t.i mA Go n8 u e UUů»díně:
bele E00Var

diecesi : kněŽÍ, KÚ
farnost. a Ú

„8

u jdur isdikol majív eelé
, Í jurisdikci řádnou pro svou

ul kte ji delegovanou primo loco pra
určitý kostel a 36 20

1
pr? všechna ostatní místa

diecese; ale k dozolenénu.v žití jejímu se vyžaduje licen=itla salten przosumptareotoris ecoleslce,
V pohraničzích místech sousedních díecesí mají kněží

opatření jucisdíkoil v dlecčěsi ječné, úelegovanou jurisdlk
ci 2 vro hlízzé farnogbi diecése druhé,AGB1934, str.123: faráři dlecése brněnské mohousub=
deleg-vet ke npovílání kněze cízí diecese „kteří se o prázů

s 1,

ninách zdržují v„loáTozŤarnosti,a pravidelné po předloženíjuris Žikčního dekretu vlastníjžjich dlecose
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Ztráte zpovědníjurisdikoe,
Řádná jurirdikoo se utrácí /can.,875,98/:a/ ztrátou úřadu ,na př. farářjdedopense;
b/ post se ntent iam excommunioationis

suspenslonis /ab offíció, a lurisdlotlone, ab audiendis
otnfessionibus/ vel interdiotí personalis /can,873,6 3/%Delegované jurisdikce přestává:

Da/ ele ps o te my or € , pro duoconcessafult,
na př, byls učělenas jen na rok, - kněží , konající vojen
skou službu, ji častali jen pro tuto dobu - kaplan byl
jmenován katecnetou nebo šel do pense, íb/mutz tione terr tor ii, t.j, když
epustí svou dlenésií,

o/ revoca tionmne , 6.. kdyžpříslušnýpřed
abevanýzpovřůníku nanámí,-ŽA-mujarisůlkcí odnímá,a nzmĚMmd/ post zntentilam eaamnicstisniseto,ra

Onczeníjuriadikae,
Juriadic2c můžebýti omezena:
a/ 00 do čau su, ně př. dšecésní juřísdikoe se

u nás řeholnírů.. údílý jen od tempus commorátionis, nebo
kněžím 2 cizí discése obyčejně jen na l - 3 roky,
o b/ aa 7 o mís BE, na př,na určitou farnost,
Blášter, Tek farář má jurisdikci /řádnou/ jen pro svou
farnost, právem zvvrkovýmvšnk dostáv. jí faráři jurisdik
ci delegovancupro celou diecesi /kaplaní ji dostávají
pro oelou diecéei výslovně dekretem/,

obho o do 3. 08, na gřs kdvž někdo dostene ju
risdikcl pro celou discési vyjímaje uřčité osoby, na.př,
ženy. V Italil mlačší zpovědníci dostávejí jurisdikol
jen pro zpověč mužů; proto v kočexu přecházejí někdy slo
va: oonfeosarius etlam pro mulleribus seu pro utrogue
sexu approbztus,d/ oo do určitých hříchů tím,že
papež nebo Crdináríus el absolucií 2 některých hříchů vy
hradí čili roservuje,

8295,RESERVACE VŠEOBECNĚ.

heser ve ce je omezenízpovědníjurisdikce co
do určišých hříchů, jejíchž absoluci si církevní před
stovený vyhr=dil,

Ru ser vá tb je hřích z pravomoci obyčejných zpo
vědníků vynatý, jehož rozhřešení sobě vyšší církevní přa=
dstavený vynrodil /ean,B893/, Ten, kdo ke zpovídání dává.
jurisdikcí, můsc ji dát pro všechny hříciv, ale může sí
také některé větší hříchy vyhradití, aby je mohl jen sám
rozhřešoviti, A.<lozle z oběr.nskéhoživota: zločíny ne
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projednává okrerní soud, nýbrž krajský soud /dříve poro=
ta/; ke zvláště těžké nemocibývejí voláni specialisté,

Hřích můze býti dvojím způsobem reservován: buď přímo

přímo y di
když hřích sámjc v„om niž byna něj musí
trest /censure/,Nopžímo/inádirecte,ratione
c en s ur A€ /, když je reservováne censura, která
je na hřích uvalena »"h*ích je reservován jen pro tu
censuru; dokud ponitent v té censuře je, dotud nesmí a
často enl nemůžebýti rozhřešen ani od toho hříchuaní
od jiných hříchů. ©

a SkorovšechnydněšníJ

recete,rattone sui/,
yňat z obvčejná prsvomoci zpověšní,
L býti stanoven nějaký jiný církevní

X

reservaty Jsou nepřímé, Přímým
resexvátem /papežským/ je pouze jediný hřích, a to:
falsa denuntižtio confessarií de sollioitatione/oanB894/,
ale je ne něj uvalcné též klatba speélali modoSedí
Apostoliona reservota /o0n.2363/., Kdyby někdo křivěudal
zpovědníka u jeho předstnvených, Že pokoušel vé zpověd=
nici penitents ke hříchu contra sextum, uprdá do densury
en tehdy, kdvžo rí ví 3 dovršíl=li už l4,rok, ale do

mem rešseyvatu/béz coensury/padái tehdy, kdvžneví,
že hřích ten je řeservován.,

če lem resorvu.tů je udržení církevní kázně ©.
náprava hříšníka /08r,3u7,2843,8 1/. Řádné řízení alrkve
vyžaduje, eby vellké hříchy, které společnosti věřících
jsou nebezpčůny, byly vyhrazeny vyšším soudním, kteří pro
svou zkušenost jéva mořouposoudit, jakými prostředky byv
se mohlo tomuto zivučeliti, Dále se má hříšník zaraziti
3 tímutrestem i obtížemi, které jsou s rozhřešením 8po
Jeny, má býti přiveden k vědomí,,že to, čeho s5edopustíád,
není maličkostí, když církev trestá to svýminejtěžšími
tresty, Tím má býti postovena mocnáhráz proti duchu ča=
su /produratio abortus = často již pověžovánoZa malíč.
kost, > duch čůsa/, Proto mají býti věřící a aktuálními
censurami obeznámeni, | |
7 neseřvátymůžestenovitl ten, kdo jure ordfnario udí
lí apovědní jurisdikol nebo můžestrnoviti censury, mi
mokapitulního a generálního vikáře /can.893/, tedy:

a/ pěé peň pro oclou církev,
b/ dícoeshí bí s up pre svou díecési,
c/ordinasnr iua á do vwý pro své paddané,
Ale nvívo biskupí Je v tévo věcl znočněomezeno; smějí

to býti jen erímin“ gu. dar? et atroolors, ne mnoho, tři
nanejvýše čšyří, tv změ. to být! hřícny už kodexemreser-=
vované, faráři je mohou absolvovat po oslou dobu veliko=«“'
nočního přijiLání a každý zpovědník ve zpovědi nemocných,
snoubenoů A kdvkoliv alne zrovlí poenltentis incommodo
/Jinfamia, soand+lum/ bsoluce nemůžebýti odložena,/oan,
895,897 —-200/, V českomor-vokýochdlecésích reservátů
Které by sí biskup sóm ustanovil, není, V Brně byly zru=

m, Šenyl. 11, 1917/4GE1917, str.39/, Řádovéreserváty
ýomijí" Skorofroktlokého významu,poněvadždle can.518,

CDr



může -bsofvovot kažát zzpovědník, mající obyčejnou di
océsní(durisdikccí. ,

Všeobeagná us BaAnovení
O CeEnsguTra 66h.

Rozdělení OSENnSUr.
Slovo censůra poché ZÍí oů čensere seu GOoYrriígereA ZnNAv

mená v církev mluvě trest © to poenam medioinalem, kdežto
náspř. zbovoní církevního. „pohřbuje poena“vindloativa,„„onanry še dělí:(1. L tae sentaAant lae. vraákoněstojí
ipso fact, ngo lure, dovipso Apod,, afer enidae 5 ntentianae
„Lat «©sentben' 1868 : nenípotřeba žádného
6 oudu, pů $acbo ucnsure nastele.,.Padchatel tím, že seopust“wrěo diadeliktůjehneůexcomnunicatus"nebo|
suspersucnoboinderdlotve,aie ate sententi =
AM «+4 přijžeck soudu a tej vyřkne tu exo0m=
muníkaci atč., nepůsobí ji, nýbrž ji pouze zjišťuje a

e; a pachatel Jj xcummuničatus, Suspensus,
v“
© exc

interdictus post seenten ti am /8ol. declaratorlam/čili nominatim,Ferendae se nten tie e : uněkterých
deliktů zákon zní jinak: obrací se za představeného a
ukládá mu, aby delikt ten censurou potrestal, Edo se de=
liktu toho dopustí, nepropadá tím hneů exkomunikaci/suspensi, interdiktu/, nýbrž ta musí býti teprve nad ním
vyřčena. feprve až soud exk-munikací atů, prohlásí, jedelikventexkomunikovánatd, a to post senten

t ia m/scl. condemnatoriam/.
Ve zpovědniíci se jedná pouze o censury latae senten

tiae, poněvadžferenůse sententiae jsou vždy veřojné a
patři před foruu 2xternůMe>

Censura latee oentontiae zavazuje vinníka in utrogue
foro 6,3, ve svědomí Ž před církev, veřejnosti, takže
nesmi Konab, co mu censura zakazuje, Ale dokudnebyla
censura Iajee sententiae soudněprohléšena, nerusí jívinník zachovávat, není-li to možnobez poškození jeho
debrého jména /3an.2252/SCA iure et ab hožmine.

A ju. 8., t.j. censurs stanovená v zákoně: jsou
všeotny censury latae sententige sive ante sive post sen=
tentlamdeolaretoriam.

Abho. ine., b.j, censura vyslovenácírkevním
představoným: j320uvšechny censury ferendáe sententiae
post senýentiam conůemnatoriam, a všechny censury, kterécírkevní představoný ustanovil rozkažémtýkajícím se ur
čité osoby; na př. kdyby blskup poručil, aby komkubinář
X. T. propustil konkubinu béhen tří dní "sub poena exa0m
municaticnlo ipso faobo inourréndae, Od této censury může
Běbirabeotnci jen ten homo,který ji stanovil,
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3, Čensury,které brání příljimaání svá«
tostí jkistva a osobníinterdikt/ a které nebrání
přijímání svátostí /suspense a fnterdiků ab 1lngressu00ales.1ae/,bl

Přišně ja zakázáno /cun.,2250, $ 2/ udílet exkomuniko=
venémunsbo interiikovenému svátost 1. Napřed musí býti z
censury absolvován tím, kdo má k tomu presvomoc, Kdyby
obyčesný znorčdník 28 obyčejných okolnosti absolvovalstižené o reservovánou densurou,byla by absoluce z cenv
gury neplatné a obšsuluce z nříchů byla by platná jen teh=
dy, Kčm je Denitont bonu fide a Znovídé se kroměhříohu€stiženě| 'ensurcu déž z jiných těžkých hříchů /aspoň
ŠEČNARO« st jiné hříchy se muodpouštějí directe a,
hřích oonruřovaný indivsote - jen Znsveocbe, poněvadžobyčsjný zpovědník nemá vůči tomu hříchy jurisdikci,

S20B,.PODMÍNKY, ZAKTERCTOCH WA
©%4WA1OvoPMbom:PmýPEWdne*„0500bralFESdeEB=ÚMÍDÍE000VedBd per th*-MGURS7A-AntuVPOuSRPA0éA)(0vě2070BO

4s T UNSURÁALÉTAE SENTENTIAEEEAS O 0
£LOPOUAŤŽKaa RESBRVÉT

by nestala 3E€n82r18; musí být spáchán delikt t=j,hřích, na nějž je censura stanovena,
Čen: sara panítur tantum mododelictum externum, grave, |o"nsunnatum, cucoatumažie ooniunetumum /oan.2248, 17, cer- |

tuň, a pubere petrábum,
jiusí to tody býti:a/ pecoatum externum,;, boj,hřích,kte

rý byl sloveu neb Bkutkemna venek projeven, Ha myšlenky
A Žádosti žídné censury není, Boalesia non iudicat de
internis /sel. in foro externc/.

b/ paeccatum gr: ve subjektivně1 objektivně
subjektivně čiji guoad čotum intevrnum,tj. přestoupeníg8 382

PLM “

Amzákona musí € ým poznáním zlého a s úplným
svolením /dol us/, tak že óokoliv v tomto ohledu omlouvá
od těžkéno hřídi "domost neúplný souhlas/, omlouvátaké oů censury, aspoň před Donema svědomím, - Objektivně

ex" Ý přecstouvení zákona musí

Wa

číli auoa acúum extesrnumŽ1býti nejen těžsým hříchem vaiiřním, Ele musí být zároveňitěžkýhPťohamvačšiším| uusíúčebýtmeteriagravis,
c/pecceosatum aonsgummašunm /can.2228/

boje hřích musí mísí všecíny 7 Čky, které obsahuje zá
kon, čensurou jsiStihajici, Eřích musí býti spáchán tak,
„yjak zákon kéže “„ Tak do exkomunikace reservované bi
ssupoví propadají procurentes abortum, ale jen effeetu
secuto, Kčc by tedy užil prostředku síce vhodného, ale
potrat Ly tímnazpůsobil, nepadádo kletby. Rovněžnep
dá„doklatby, ikčoby střelil po klerikovi, ale netrefil
ho, poněvadž nedocošl>k víolenta nzanvuuminfeatio, nebo

basedo



kdo by četl knihu 8 domníval se, že četba knihy té je pod
klatbou zakázána, ve skutečností by však nebyla, nepadá
do klatby, poněvad de facto nečetl Knihu tak ZAkázahou+=
Pouhýpokus bezdosažení účinku censurv nepůsobí, není-l1
to ovšem v zákoně výslovně řečeno; tak 1 pouhý pokus © '

ponáad./aíuplioiter provooantes/ je stižen klatbou/o.2351/,peceatum Gum coontunacoíla 00 =
niunetum. Contumatola=-oontemptus,pohrdání
zákonem církve, —záleží v bom, :že pachatel ví, že je ně=co pod censuvou Zářůzáno a přece se toho dopustí, Paocha
tel tedy musí vějět, že skutek, kterého se doupouští, je
brestán censurou, Aspoň u laiků může se zpovědník vždy'jditl zísačou: oensura non inourritur, nisi sciatur.Ale
není třeba. védění odborného, stačí na př. při procůúratio
abortus, kdyžpachatel ví, že skutekten je trestán ne
jen Bohem,nýbrž i církví: nemasí tedy vědět specielně,že trestem vím je klatbe aní komuje reservvována, Avšakposltea externěé wiolatione le =gis úolus in faro externo pra =
sum $bur ,docec conbrafiuuprobetur /oan.2200,62/.
Proto např. cdpedlící, vršcející se do Blrkve, vědy
jsouúbsolvování Zklžtby, třebas nevěděli, že odpad jestižen kliatbou,

e/ ĎDelikvent:nusí býsl nuber, t,j. musí mítí d o k enan ýl4, ro k /can.2200, 882/. Cose týká církevních
trestů, pletí 14, rok:pro obojí pohlaví stejně /i prd
děvčata o8n„č„5© can,83/ Propadá však censuře dospělý,který nedospělého k deliktu svedě, na př. zavede děvče le
mnišskélausury /ean.£230/.

£/ dedikt i zákon densuru stanovící musí býti j 1 e tý
fan. PZL l a 2246,%8/., Při vvážné,rozumnépochybností a to buď pří dubíum iuris /vztahuje se zákon na tento
případ?/ - anebo pří dubiumfaotl /má delikt všechny žá«
dané značky?/, zpovědník soudí, že censura nenastala,
Když se zmýlí, ivrisčictionem guppiét Eoclesia, Kdybyte
dy později se případ ten objevil jako jistý, neňí třeba
nové abso.Luce.CKtomu však, atv najúal pouhý příÍMmýÝýÝreser «
vá t , jen„nubůo pouze pečoabumexternum,, grave, consum=matum, cerbum, Ferusí to býti pecoatum cum comfnmacla
ooniunotum; pouhý res? svvát nautává, 1 když hříšník o něm
neví, Nemusíbýti Sckó růohatel aspoň l4 let stár; stačí,
když js sohopsn ičžkáho aříchu,Fávo JÁdocensury,Kdop38deliktusémnedopustil,nýbržpři něnnouzzsSpolupůsotil? 

Padá do censury, když jeho positivní cooperatio /rozkaz, ruča, svádění,jiná polvu/byla nutnou; tej.
«dyž by bez jsho účastenství k delíktu nebylo došlo /60
operstores, correl přineínales, cun.6209„$ 1- 3 a oan.
2£51/. Wapšdávšak Žo oensury, když jeho cooperatioučiní le delikt jen gnsdnějším, jeho pomocvšak něbyla
nutnou; i bez ni Drl by delikct spáchán / e0rreus 81G0eE80=
rině 081.2200,6 4-7 a SEB1/.

Dále nepadá do oensury ocrreus negativus /mutus, noaobstona. ron monif.vtane/
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Které příčiny omlouvají
od OenaguTy ?

Áby nastala censurs 1l,s., je potřebí oněch šestí pod»
mínek,žvláště však, aby to bvlo pecoatum
grave et Gum Gontumaoceil oconlunotum,
Cokoliv tedy omlouvá od těžkého hříchu nebo od contumaocle,
vády omlouvá těž od ocnsury., Ale často je čin, stižený
censurou, těžkým hříchem, a přece censura nepřestává,

Příčinyomlouvajícíod censuryjsou ge neratí1m
co čo rozumuisnoranita. /error, inadvertentia,inconside=
ratio, oblivio,can.£202,3/,c dovůle passlo /vášen/,ebrietas,metuss nn„—o lecan.2229,$3,1aoeneBí18,$olenorantia— graviter ou AžĎabil ls /t.j, zaviněnátěž
ce hříšnou nedbalostí/ je buď orassa /supina/ nebo sím=
pllclter graviter oulpabilis,Icnorahtiaje ©rassa 8eéu supina , kdyš
je zaviněná nadmíru velikou nedbalostí; nevědomecneučí.
nil nic nebo skoro nia, aby se jí zbavil, snadno ji mohl

ani překonaaeti7Ule nepoužil té příležitosti,lJgnorentiaje simpiioiter grav litef
o u l pa bil is , kdvá Je zavlněnavelikou, těžoe
hříšnou nadbalostí,

VYpraki je těžko rozbodnout, kdy je ignorantia orassa
„A Kkčyjen graviter Oulpabilis, Ale přéce má toto rozdělení
opráaktivký význam, Před kodexem platll na přs: Nevědomost

v povinnosteoh vlastního stavu, na př. u kněze při ab8o0=
lutlo complicis, je graviter culpabilís č i li erassa,
no kodexu tato nevědomost je graviter culpabllísg, ale ně«
musí býti vždy orassa,Příčiny.omlouvájícíspetiatím;

Vždyomlouváodcensur1,8, ignorant íainvinoibílías,leviter et /slmpllof=
ter/ gravwiter culpabilia /oan.2220,$8,
15/, skorovždyomlouvátéž metu Ss ravis,
Nikdy ucomlouváignorantiaa ffe tata , tj.
umyslná, na pí., nékdo pochybnje, Zda určitá kniha je 78=
kázána pod kl tbou: mohl by se přesvěděit, ale neudělá te,
aby snal nemusil četby té knihy nechat a ji spálit,Nikdy neomlouvávášen úmyslně rez“nícená 4

K dslšímu vosouzení, kdy tyto příčiny omlouvají od
censury, je Sinérodatné, zda kánon, stanovící oensuru,má
slova: P r-a e 8 u mpser lt , ausus fuerlit,solentepr,
studiose, temernarie, consulto egerit a pody, která naáznac.
čují úplné poznání a úplné svolení při přestoupení zákam
MA + .

a/ Má-li ksnon teto slova, je zákonodárce mírnější,
oá censurv omlouvá jakékolív zmenšení poznání a svobody
/oan,2289,62/0 ml ou vá tedy i jgnorantiao ra sg
SA sea -vs'uepina /can,8829,6 3,1 a 04n,8202,81,2/,

ya Pa Ka?
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omlouvá 1 dobrovolná opilost,/can,2201,8 3/ nebo
v á š e ň /can.2206/, jen když hebyla přívoděna s úmy='
slem dopustit se onohodeliktu, omlouvái lehkýstrach,

b/ Nemá-li kánon slova: praesumpserit atd, ,neomlouvá
od censurv ignorantia orassa, neomlouvá opilost nebo vVá=
šeň, jen Zdyž ten člověk byl ještě mchopentěžkého hří
chu, Omlouvávšak ignorantia /simpliciter/ graviter oul
abílic, ustvusgravis etiam relative /ca.2205,8 2,2242,
1/; ale anl eebovésnější strach neomlouvá, když delikt

směřuje F pohrdání víry a Církve nebo k obecné ě
duší /can.2429,$ 3,3/, na př, odpad, zednářství, soubej,Zdamůa?býtí někdosoučasně ve více

K rá oh? /Can.82244/,o Někdoúů.e být současně ve více censurách, na př. v
I klatbé 8 svr;cusi, může však býti součas .ně vícekrát i

v téže uonsuže, na př. v klatbě, Ovšemz církve může bý=
ti vylczícn jen jednou, ale můžebýti více důvodů, pro
něž je z Církye vyloučen, a když jen jeden důvod padne,
trvá klatba dále ješté pro druhé důvody,Kdo by se na p.
dopustil třikrát procuratio abortus a byl absolvován z
klatbypour. pro jeden případ, zůstal by v ní pro ostat=

—-ní-ůva přiíscův. Anebo kdyby někdo upadl do klatby pro
odpad a pro procuratio abortus a byl absolvován z klatba
jen pro cisač, zůstává dále v klatbě pro delikt druhý,
Když tudy 4“dáme o fekuitu k biskupovi, musíme udat vše=
chny pří, dv ©počet kolikrát se ten delikt stal,

o B SENYV P Mýde Shen

5004, D UHY A HÁSLEDKY CENSUR,

Censury jsou trojího druhu:
1, klatba čili exKommunikace/Kirchenbann/,
2, Susponse a3, interdikt,
1., Ex kom mu níka c e /can,2257 - 2267/,vylu“čujez vnějšího obcování Gfrkve

a zbavuje tedy všech práv, která členůmCírkve přísluší,
$.j., práv na milosti, ktoré Kristus Čírkví svěřil, ne
můževěak zbaviti vnitřního obcování s Kristem per gra
tiam sanotificantem, t.j, Čírkev můžestanovitl: ty ne
smíš přictoupiti ko svátostem, nesmíš míti křesťanský
pohřeb, nemíš podílu na cdpustcích atč,, ale nemůžeříci;
já ti beru milost nocvěoující, Censurou stižený by mohl
býti ve stevu milostí, kdyby byl bona fide nebo kdyby
dokonaloulítostí očistil z hříchu svou dušl dříve,než
li se zevně mohl s Čírkví smířiti,Klatbamátyto účínky:

a/ exkomunikovanýztrácí právo na aktívní a pasívní
účast na vcřejně bohoslužbě, vyjímaje kázání/can.2259/,
Neňí-l1vitandus, můžebýti připuštěn k pasívní asi

„-Btenel, U.sj, můžepři ní býti, ne však k aktivní asl
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stencí, t.j. nesmí při ní spolupůsobiti, nemůžebýti var
haníkem, ministrantem,kostelníkem, nesmí býti připuštěn
k čestným funkcím, na př. nésti- baldachýn, posvěcené ra
bolesti atd, Vitandus nesmí býti ani přítomen,b/ Jemuzakázánopřijímat svátosti =
usus pasívus secramentorum- a post sentehtiam 1 svátos
tiny /0an.2260,1/, tím však se nestává ke svátostem inca
pax: přijímal by je platně, jedině svátosti pokání je in
capax,-je-li malafide; je-li však bonafide, i zpověďje
ho byla by platnou. 7c/ Jemuzakázánoudílet svátasti a
s v á t o s t i ny - usus activus sacramentorum —a ex
komunikovr.nýpost sententiam ztrácí všechnu iur ls
d iko 1 /oadn.sZ64/, takže nemůžeplatně Tozhřešovat
/can. 873,3 3 a cen.z481/, ani oddávat/can.1095,$ 1,1/,
Ale je-li jeho klatba tajná, nebo aspon není-li dosud
soudněprohlášena, smí svátosti 1 svátostiny udílet, je
Li-to+utao"jr o-zachování jeho dobrého jména/can.2232,81/
anebo když ho o to věřící požádají /ean.2261,63/. Avšak
exkomunikovanýpost sententiam smí jen in articulo mertis
udělit absolici; sstatní svátostí a svátostiny jen v tom

řínadě, žp-Zamnení jiného kněze. Exkomunikovaný, který
mímotato ustanovení porušuje ordinem sucrum, stává se
Arregulárním/can,985,7/,Nemápodílna odpustějloh ,modil it
bách a př ímluvách Gírk ve /can.2265,
2265, 2266, 2256, 2b/,e/ Jevyloučenab acetibus legitiimís
ec0Goles ias tí o is /oan. 2256,B /, z církevních
úřadů atd, /can.:263, 2265, 2266/. --

Na př. notorický exkomuníkovaný 1 slne sententia nemů
že býti dovolené kmotrem při křtu a biřmování a exkomuni
kovanýpost sentoentlam nebo je-li příslušníkem akatolí
okóésekty, třebas i sine sententia, nemůžebýti ani plat
ně kmobrempří křtu nebo biřmování. Totéž platí o právu
patronátním, |

f/ Z exkomunikovaných, kteří zemřeli bez známek lítogti, jsouzbavenícírkevního pohřbu
/ can. 2260, 2/ :všlchnníexkomuníkovanípost sententiam,

dále notorickyznámí od padlícei cd viry, Í
ekt

hu

když nevstoupil do žádné nekty,konečně» ř ie du šnící sekty heretickéneboseniemnlickůo Zednáří,duelantGi,
1 kdyz jou excnmulkování slne sententia, je-li jen je=
dich klatba veřejní z21alaň

Hřbítov / a koelel/, v n.už byl do hrobu uložen exko
munikovaný posuvu£uiateubtiam, je vlolovén /ean.1207,1172,
A1-4-= a kostel numůž?býli cekonciliován, dokudmrtvo
la není odstraněna, dá-21í se to provést bez velíkých ob
tíží/+ k rekonoillaci hřbitova by musila býti odstraněna
mrtvola exkormunicatiwitanáí/can.1242,1175/,Odpadlíci od
Církve, např,.cechoslováci, nejsou exkomunikovánípostsentenfiám, tedyjejích ponřbenímnení hřbitov víolován,



g/ V it a nd u s = mimovšechny tresty dosud jme=nované- je též zbavenvšeho styku s věří
c Í mi „ i v ohledu společenskám /can,2267/, |

Kdotvráošíjně, t,j. po kanonickém/biskupském/ napémenutízůstávárok v klatbě, stává se podezřelým
z he re s e a mábýt dle toho potrestán /can,2340,
2315/,

2 ITaterdi kt /can.2268- 2277/.
Interdiktnevylučuje s Girkve a

z podílu na přímluvách a odpustcích, ale jinak má všechny
následky jako exkomunikace: zakazuje služby Boží, někte
ré svátosti, svátostiny, církevní pohřeb/can.2268/,

Rozeznáví se:
a/ Interdixtum pe r s o na le, , které stihá osobu,

jíž některé části liturfle zakazuje a všude ji provází,
b/ Interdictum 1 o eca le , Které stíhá místo /far=

nost, město, děkanství, biskupství, říší/, v němžněkte
ráé části l*turnie zakazuje, - Ve středověkuWwyloještě„iýťerdiotúumix tum čiliambulatorilum,
t.j., na tom místě, kde se zdržoval člověk stižený inter
diktem, nesněla se konati bohoslužba; alé toho interdiktu
po kodexu již není,c/Interdicotunm ab ingressu 80
clesiae /ean.2ž277/je mírnějšíorma interdiktu
osobního: nezakazuje příjímati svátosti, nýbrž zakazuje
jen kona“ v kostele bohoslužby nebo býti tam příl ních
přítomen a. křesťánský pohřeb,

"mec u če lem idnterdiktu je zlomít vzdor hlávně moc
ných a vlivných osob a napravit veřejná pohoršení, Po
něvadžněkteří biskupové při trestání interdiktem počí
nali sí příliš přísně, zavedli papežové různá jeho zmír
nění, která byla ještě rozmnoženakodexem/can,2269-2271/,
na př, dát do interdiktu celou říší nebo diecési můžejen
Apoštol, Stolice, pří intordiktu aspoň v jednomkostele
v místě koají se všeohny funkce a svátostí, jen se ne
smí při nich ZzvonjůAahrát na varhany, na pět velikých
svátků. /4 Joží hody, Božího fěla a Nanebevzetí P.M,/ se
smí konat bohoslužba zlavnortně jako za normální doby, 

Y čink + oscbníhointerdiktu /can.2275/: je zaká
záno: konst bonuoolvžbua jí mimokázání obcovat, aktívní
1 psat“ nons svátosti a svátostin, a post sententiam
církev, ponřet; post sententiam ztrácí se jurisdikce -te
dy tytéž učinky jako při klatbě mimovyloučení z Církve
a z podílu na odpusteich a modlitbách Církve, Zpovědní
kovi stačí o vůzných formách interdiktu vědět, že jen'ín=
terdiictumpersonale zakazuje přijímat svátosti,
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S, Su 8 pens e /can.2278 - 2285/,

Suspense je zákaz užívati duchovní moci,„přijaté svě-.cením, církevním úřademnebo obročím, Může vedy stíhnouti
jen klerika, Suspense márůzné stupně;

Suspensío gen era lis zakazujeužívání veškeré
duchovní moci, tedy mocí plynoucí ze svěcení, jurisdikoe,
úřadu i, obročí,

Suspensiones s pece ia les zakazují vykonávání
jen větší nebo menší šásti duchovní moci, Nejobsáhlejší
z nich je suspensio ab ef fieceio, která zakazuje
moc ze svěcení, jurisdikce a úřadu - tedy vše mimosprá=

vu uje a jenopříjmy;suspensdoa d ivíiniszakazujefzpověďa oddavky,suspensio acerto of- fu
f ic 10 , na př, 65missae celebratione, ab audlendis xur <
confesslonibusatd, india) free Vo *At naliofic

Suspense„pozbavuje křesťanskéhopohřbua nezakazuje ©vřijímání svátostí, Jurisdiíkce zbavuje jen suspensio ge=
neralis, ab officlo, u jurisdicotione, ab audlendis con
fossionibus, ale teprve až post sententiam Suspendovaný
ante sententiam smí vykonávat zakázané mu úkony, když je
to nutno ad vitoudam infamlam vel scandalum; kdyby však
post sententiam —-mimonebezpečí smrti - vykonával zaká
zanou mu moc ze svěcení, stal by se 1rregoulérním,

Poněvadž suspendovznému není zakázáno přijímat svátosti, můš ho Z hříchů /ne ze suspense/ každý zpovědníkabsolvovat, jo-1i dlaponována slibuje-li, že se přičiní,
aby byl suspense zbaven, '

Č
S

Se za m eng uTrf
1 tne sen ten Uiae

Censury běhemčasu stanovené a apošt, Stolicí reser=
vovené, byly ne konci 15. nebo zač, l4, stol, sestaveny
vbule In Coena Domini , zvanétak proto,
že ce předčítáln us Zelený čtvrtek v Římě a v katedrálách,ole na mioných míctooh se ba Zpři čin politíckých nedá
le, Kliment XIV, r. 1769 na přání světských zanovníků
od jejího předčívíní upustil, Mimoto však byly i jiné
censury, jejichž počet stálo rostl, z čehož vznikely ča
sté poohvbností z úZkostlivosti, Také některé se staly
za Změněnýcnpoměrů a"ctaralými, Proto Plus IX, konsti=tuci Žpos“ ol icae S$edis r.l869početcon
sur zněčně omezil, 0d jé doby se zase už poměry změnily,A proto kodex některé ze sturých.censur odstranil a ně
ktoré nevě zavedl, /Ervní exkomunikace1,9, byla stanove
ne.Later, II, r,1159 proti violentas manus, suadente di

bolo, Pmiloloutes in clericum vel monachum,
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Klatby.«
Dle Inobanot, jimž je absoluce z jednotlivých klatebvyhrazena, ozdělují so klatby na pět tříd a to:
Excommunicetlonest
A, kpostol, Sedi S p

reservatee,. 4 /5/,
B, Apostoi, Sedí s pe e 1a 1 1. modoreservatae.,18,
C, Apostol, Sedi s imp l1íiocoi te r reserv, „.ll,
Dy.98.r.dina r 10 reservatae .,, 6,
E.,Nemin l reservatae ..,, 5,
Všech dlo obvyklého počítání je G8,

cc ia lí sg mo modo

$ 296,A, BXCOMMUNICATIONES APOST.
-ě vmPDADOPUPWVM O P o 3 O 0 5 P MDO MY0DNDP O 0 MYp 5 0D00 MDM0O GD0D(ND7 NÝO O S 7 B BP

SEDI 8P n JA LISSIMO MODO RESER -=
VATAEW:
do UBbSoVe 0x0P Mbn O

o Patřísem čtyři případy,-které se jeví jako zcelaenormif-Zločínýroj i kototickémusmýšlení, Specialissimo
modooroto, Zu € dosažením fakulty k jejich absolucol jsou
spojeny větší obtíže; absoluce z nich udělená ex ignoran=je neplatna, kdežto u jiných censur je platná, V ne
bozpočí smrti se absolvují cumonere recurrendi, kdežto
jiné censury sine onere reourrendí,1.,Profrnace Euoahezri st le .Bpoocles
oonsceratas nbjícientes vel ad malumfinrm abducentes
put retinentes ./ean, 2520/,

Této klatbě prope:dá:
a/ Kdo po hodí Nejsv. Svátost na místo nedůstoj

né, mapř, ar pozn na podlahu, na stupně oltářní, nebos pobrdáním ne mensu, Nepropadá ji tedy zloděj, který SV.
Hostie z olboria vysype do tabernaklu nebo bez pohrdání
nA MeEnsSuUb/ Kdozv,Fuotic ke špatnému účelu
odnese nebo u S.Do zadrží, nn př. k posměchu, k pověře,

No bobo kintbu má kněz upozorniti již ve škole dětinakazatelné© nakřesí,ovlčenívěřící,
2,Poru Čcniprivilegia canonií s

vů čí pa péč ž i.. V lolentas manusinjlolentes in
persnnomHomoníPontifieis/ean. 2343, 1./.

Kdoporuší privilogium canonis vůči papeží, t.j. kdo
na něho násilná vztáhneruku. Vinník je ipsů facto

1 bandu s - jediný případ, kdy tato nejpřísnější
klatba nostává ipso fnoto, jinak vitandus musí býti od
se.méhopopvže zvláštním výnosem a nominatim jako takovýprohiáš.n 2

Na porušení orivilcogia ccnánis vůči kardinálovi a bisropoví Je klatbu poncží spcolali modo, vůči jiným osobám
dachovnin Srdináriovi roservovaná,

"A
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O.Abegeolventes pro Pr ium compil lcem in pecoea to tu r pl /can.2367,884/.Xko
munikacl tuto stonovíil Benedikt XIV.,r.1741 slavnou kon
stltucí SacramentumPoenitantine,. —

Kristus Pán ustanovil svátost pokání ke spáse důší;
kdyby někdo se dopouštěl hříchu nečistoty s jinou osobou
a sám ji Absolvoval, obracel by tuto srátost ke zhoubé
duší ýúronebezpečí: 1, že penitent nebude mít opravdovou
lítost © předsevzetí © uUnovědníkže ho k tomu vážně ne“
povabudí, 2, Oopětnéhopádu a větší volnosti hříchu. Proto
je eo nejnřísněji zckázáno esbsolvovat proprium complicem
in pocasto turpi,

Com p lex /v našempřípadě/ je jakákoliv osoba
(žena, muž, nedospělý, jen je-li schopen těžkého hříchy/,
3 níž se confesserius dopustil hříchu nečistoty, třebas
by se to stalo čiště ante sacerdotlum susceptum,

Peocatumturpe /pece, complicitatis/- je zde jakýkoliv
ních oontra sextum, jen když je to peccatum ex u t rasouneparte: externum,ÓGYgrave,opcer tum, nondum diíirTeocoteremi sSum. i

a/ Peocabum e x t e rnu m, guamvis non sit copula
consumetum, tedy také saspectus, taotus, amplexus, colio
Guln, ne však hřlohy pouze vnitřní: myšlenky, žádosil,

20x UuUbBr gue pa r te externum, není však
nutno, Z2byob» jednali, stačí, když jen jeden jedná,na
př, uč unus 2itorum turpiter tangat a druhý souhlasí a
souhlss ten zevně projeví třebas jen dak, že zevně neod=
poruje,

b/ Peodetum. g r A v 6 na obou stranách - nevzniká
„edypocenotumoomplicitgtis, když oonfessarius zhřešil

osobou unásilněnou, spící, úplně opilou, anebo naopak,
tovněžne, kdyby complexpropter conscientiam erroneat“
E donustil jen hříchu lehkého; ta by se mohlo stát při
rozmluvách nebo 1 při dotycích,Dálemusíto býti graveÍ guoad acctum ex..
tor nu m; kdyby sacerdos na př.,již při pouhémdotyku
nebo polib.ní ruky se těžce hříšně vznítil, není to bed
catupmcompliojtotis, poněvadžto není grave aguoadactum
externum, le6 by váše“ zevně projevil, na př, třeba jen
planoucí tviří. okem, ,

c/ Pcoooňtum6x utague perte ce r tum ; když tedy
confersrrina ro1mv'e pocňnybujeo tom, zda ta osoba těžceohbeňíle© nebozdaonsámsedopustiltěžkéhohříchu,ne=
ní Zde nécořbuýcomplioitatis,d/Peccntunnondum dir ecte remis
sum , Když be osoba Již u jineho zpovědníka se z toho
hříchu vwvuneda8 byla platně rozhřešena a nyní jde ke
svémukomplikovl a vyzná tento hřloh jakožto materlam
lJiberam, moll by ji čomplex probábiliua /Noldin,Lehmkuhl,
Vermeersch, Frůmmer, Aertnis —Dan. „, Cappelo,Tanguerey,
ABregut,ione ©j./ valide 1 liclte absolvovat, ale není
to rčdno: vyžsduje toho úota k avábtosti, a pak mohla by
sn“éůnovzniknoubi nová hebozpočí,
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Dresy
e/ Privatio lurilsdictionis,
b/ Excommunioatio,„Ef veš ť 1p T wr 1 sad10,6 ion í s : Sacer=

dos comple7žnemámimo nebežoečí smrti vůčí tomu hříchu
jurisdiko“, takže ho nemůžeabsolvovat, dokud je materla
necosaric confesslonís, t.j, dokudnebyl od jiného zpo
vědníka dirccte rozhřešen,

Jest-li všokpenitent b ona f ide se zpovídá
z dosud neodpnětěného hříchu oomplicitatis a současně z
jinýcn těžkých hříchů u svého komplika, je absoluce pro=
bobiliter platná /Noldin atd viz výše.,/: direktní co do
jiných hříchů, indirektní co do hříchucomplicitatis,
Je všek illicita a confessarius pedá do klatby,

Jest-1i penitent "1 ona £fl de se hříchu toho
ne zpovídá /zzgomnělnebosi myslí, že to není
třebs, poněvadž confessarius to ví/, je absoluce pro
babiliter platná jeko v dřívějším případě, Confessarius,
neptá-li se úmyslně, na . poněvadžse neptá, ale doklatby. nepzlá,. Jest=ki však penitenta k tomunapedl,aby..
see hříchů compifčoitetis nezpovídal, padá do klatby, čKdy nastává exkomuníihace? -=
Kdyžconfessarius - mimopřípad extraemae necessitatis,
v níž není jiného zpovědníka - absolvuje budto skutečně,
anebo fingovaně gvého komplika, který se z hříchu com
plicitatis ještě díreéote neddpuštěnéhozpovídá, anebo
kůeřý jej Z návodu zpovědníka zamlčí, a když tou absolu
cí těžce hřeší, a/ Kdyžabsolvuje anebo aspoň absolucí
finguje, trkže se penitent domnívá, že absoluci dostal;
nenastává však censurš, jsou-li v omyl uvedeny jen oko
lostojíci, kteří pouhépožehnánípokládají za absoluci,
b/ Kdvžpcnilenthříchzamlčí ex inducetione
confessorii sive direota, mapř,: to neříkejte, vždyt já
to vím, sive indireocta, ne.-př,: uvede tu osobu v omyl,
že je" to-malý-hřích-avže-proto není nutné se Z něho zpo
vídat, Dlo rozhodnutí sv., Officia ze 16,/11 1934 byla by
induetio inčirecta 1 v tom případě, když tu osobu před
hříchemnicmluvil, že je to jen leve, Stačí tedy v tomto
přípodě také jen complicitas mere materialis ze strany
ponítconta, c/ Kdyžzpovědníktou absolusaí těžoe
hřeši „ neprdá tedy do klatby, jest-1i že toho kom
plika nepoznal nebo vážně podhybuje, že je to on, když
hřích ten přaslecehl, anebo když ho rozhřešil z nepozor
nosti 7"eberosti mysli; padá však do klatby, když ho
absolvuje ex i>sorrntia orassa, poněvadžkánon praví:
absolventes n ne absolvere praesumentes, Těžko je možno,
že hy nevědonost kněze o existenci této censury nebyla
orassa; netuel věnk býti oreassa nevědomost o jejím roz
sahu, ne př., hdvů sl mvelí, že nebezpečí smrti může ab
solvov. © aoaplikr, i když je tem jiný kněz nebo může bý
ti zavolín.,d/Kdivžabsolvuje ex tra casumva 6" a e „měc o s s i ta tis., Tímje:Culus vel grave per íocoulum

is , když tam není jiného zpovědníka, nebo jiný



zpovědník /etliam non sprobatus/ tam nemůže být zavolán
sine seendalo vel infamia, anebo kdyš umírající jinéhozpovědníka nechce, Když mimotyto případy kněz umírají
rajícího svého komolikaabsolvuje, absoluce je slce vaJida, ale illicíta a zpovědníkpadá do klatby,

„KAybypřiše 1 ke zvovědí komlex, který slne infamia ne
můžo příjínání vynechat, zpovědník by ho poučil o nomož

ostí ©bsoluce vzbudil by s ním dokonalou lítost, 2DYmohl jít x přijímání, nařídil by mu, aby šel ke zpov dí
jinde a místo absoluce by u a požehnání,Abs ol u ce z tět xkomuníikaocoe:kdyby přišel ko zpovědi snoerdos, který absolvoval svého
kompliko, mie slee býti in casu urgentiorí. ihned absol
vován, ale nikdy sine onere recéirrendí /aan,2254/, Recur
rovat; t,j, dopsat o dodutečné uložení pokání za ten hříchk
a tu klatbu sc musí vždy do Říma k Poenitentiarií, poně
vadž. biskup nemá ohledně sóéto klatby žádnou fakultu, Ca
ritus ek pruden1s. radí, aby rekuroval sám zpovědník, po
něévadžsacerdos conplex Wyze strechu snadno rekurs opo
mněl. ke kdyby to zpovědník učinit nemohl, musil by toučinit sám 8232rdos complex n nemsil by se bát infamie,
poněvadáBoonitentierie neví, jestli rekuruje pro sebe
samého, nebo pro jiného,. což se stává obyčejně, Případse totiž při rchursu Oznamujevždy teoto nomine,na př,
Titius saceordoscbto, Poenitentiarle ukládá velmikpřísné
pokání a jest-li onen sacordos od své poslední absoluce
z teto exkomunikace/s.Poenit. 8/3 1925/ aspoň třikrát se
toho skutku dopustil, t.j, třikrát absolvoval téhož kom
B nebo tři různé konpliky, ukládá mu, aby se vzdalcČdu zpovědníka, Proto je ——+ v žádosti radno hned *
také udat příčiny, proč není nožno úřad opustit, na př.nedostatek kněží, nebo že jinak by nemohl býtí Živ a
prosit, aby trest tento nebyl ukládán,4, GS1gillum/ saceraementale dir e c te
ví o 12 nt s /can,2569,$1/.

Klatbě iébto propadá.confesgsarius, - ne tedy jiní -, a
to jen confese?orius prě.vý - ne aoay Ppodvodník, který se |ZE zpovědník“ vvdává/2a ten podvod by padl do jiné klatby
p vo snecí li Odo iopežovi reservované, c.2322,8 1/ =který dircktné vornší sígtllem t.j, jmennáje hřích 1 osobu

onebo osobu řesně ounečí,
Jndircot“ viclutio e231lli, t.j. když oonfessarius

něopatbruěmii, nebo s1 počíná tak, že z toho druzí po
znají oboch z ov.di, nebo když působí penítentoví grava
men dístiuctunm suspicione peccati nebo kdvě prozradí
dofecbuc oorporis vel mentis, pod klatbu nepadá, má všakbýt jínek trest ly

„2 Ceongdjgurčeex víiolatlione legumci caotione Romaní Pontifiio0ils
oan.č250/,

Kdvžw9"Lvu XIII, měl býti zvolen kardinál Rampolla,
přednesl 7 konklov? kerčinál Krakovský Pužyna veto ra
xcuské vlády proti jeho volbě, takže byl pak zvolen Plus
X, elo ten hned roku 1904 konstituci VazoánteSede pro

„©9
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hlásíti kTŘtťtbuna podání veta 8 nad jinými delikty při *
volbě papeže, ne př, nezachování tajemství o hlasování,

Ó595, B, EXEOMMUNIGOATIONES APO0
P W V) O0l dd nb 0 5 GDÝP920r OVPRUPOenÍPNDný di DPMBnl UDSDo ObSP P P URO) MD0DP M 0 P P G SU

STOLIGAE SEDI SPEGIALI MODO
ben0 BY0 MP"mpP nynů samu kkaaadkodkotkomkakuddestekamanaízů P nÝ

RESBEu VATAE esse

1, Apostatnae a fide echrlistiaánoa,heretici,schilama tie l ,/oan.2514,81/.
kpostetou a fide je pokřtěný, který opustil celou

křestbanskou víru /ndjenkatolickou/,tedykterý
popírá základní pravdy křesťanské víry, jako existencí Bo
ží, božství Kristovo, nadpřírozené zjevení, Takovýje oů
padlíkem, nejen když přestoupí náboženské společnosti
protikřesťanské - Židovství, íslam, pohanství =, nýbrž 1.
když je matcrinlistou, raolonalistou, volnomyšlenkářematů
at už formálně z Církve vystoupí, ancbo nevystoupí-,

l nd a řem je kšesťen, který tvrdošíjně popírá ne
T +fýněpochybuje o nějaké pravdě, o níž ví, že ji
Církev jeko zjovenou k věření přědkládá,

Mohoutedy tyto delikty býti zpáchány 1 od těch, kteří
uevně ještě v Církvi zůstávají, Aby nastala exkomunikace,
musí býtí tyto delikty tuké ze v ně, projeveny: slovem,
písmem, skutkem, Ale pouhé mluvení, aplaudování, které
se děje z nevědomosti, vychloubačnosti, etrachu, při-nichž
všok vnitřní oopostasíeo.nebo herese není, pod klatbu nes
podá, Kntolíci, kteří přestoupili na př. do sekty česko
slovenské, jsou bludaři a sohismatioi, Jsou odpadlíky od
G ir kv c, no od víry, Českomoravští biskupové mají
fakultu, dle níž mohoudelegovat každého zpovědníka k
obsolucí 2 klotby odpaášlíků oč Církvě, V naší dliecésl.
sjou tak delegování zpovědníci de 9 M-1852. 40k Pe u

CoApostarum hereticoorum,sohils matioornm 11bros, vel 1ibros perApostoliocosae 116 teramB nominatiímnrohibitos edentes ,defenífendentes aut seienter lezentes vel
re i. entes /ean.z3518,81/,

Knihamicc rozumí tištěné spisy, které mají asl 160 ti
svčénýchstran a býž předmět, Kninami nejsou noviny, letá
ky, uenší spiísky. Takédle kamonistů nespadají sem here
tické knihy z doby před reformací, poněvadž už nejsou ne
bhozžřočny,Kter knihy jsou pod trestemklotby zakázány?o/Knihy, sepsánéodapostatů, here=«
bi k ů, s G h 1 srm a k. 1 ků /ne tedy od židů, pohanů/,
křavé-enostTefi "ute, néjen obsahují, nýbrž hájí a čte
nářc hlcdí o ní přesvědčit; když pokřtěný autor hájí
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heresi, jc tím už heretiken,
b/ Kuínyktoróhokolivautora arpošt©,JIJistemnomuíinatinme podklatbou Zakázané,

Musí bo být list szuněhopspeže, míkoliv Officia, Congre
zoce; kniha ta i autor musí být jmenována musí býti výslovně řečeno, že kniha ta je pod trestem exkoninikece
zakázána,- lev kaíhv, které jsou na Indexu , jseu
slce všechny ackázány pod hříchem, nejsou však všechnyzakázány pod iresten klatby, nýbrž jen ty, o nichž je to
výslovně řečeno.a ty, které "nají značky uvedené sub a/.Kteréskutk y jsou pod kiliatbouzakázány?

e dere , t.j., nakladatel, ne však spisovatel nebo
tiskař, není-li též naklsdstelemjdefendere , t-j, kdohájí obsahkníhy,kdo
knáhu brání nobo zZzetějuje, aby nebyla zničena;

le gere , t.j. kdosámčte, nikobiv kdo čtené jen
poslouchá; musi zde být ovšemMateria gravis, t.j., čtenívštší čésti kniihy /usí třicet stran, při menšímfořmátě
60 stren portie, ktorí není těžce nebezpečná/ nebo 3 -4
strany tz k nebezpečných míst, že mohoučtenáře připravito víru;reů ineré8,
cizí si pojrží ssl Dř
hoven, knínoří,

Otcnáře a přeehovávače omlouvá též ignorantia orassa
/saientsr/, Jek je tomůvětšinou u vzdělanýchlaiků,kte
řÍ se 0 církcevní zákaz knih nestarají.

bovolsní ke čtení zakázaných kníh dává papež, bísku
jen sr moáuun3zotus, b,j. jen pro určité kníhy a z nalé
have příčiny, ně př, za účelem studie /osn, 140ž„© 1/.3,Non s mlíissáe celebranet s aut sacranmnenta“

o es exe lpiens /oan,
tojící se doanivají, že sloužízpovědník. Uepadá však do klat=
upřed druhými mši napodobuje

„Kdotakovou knihu ať svou at“opic, níkoliv však zřízenoíl kni= *-L
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„nou n t ian tee per selpsumvalcd 1oidtationis oridimi->
ser ium /ean.23853/,
Čóze udá, že ve Zpovědli nebo ve vstahu

sváděl ad turpia, „Řávé udéní ze salřimým papežským fre>
« Kdybypachatel nevěděl o trestu klatby,

escrvatu be%klatby však propadá, 1 když e
reserveci noví. Před kodexembyla křivá denunolace jen
rerervE rem přímým, nyní je na ni těž censura,

Censura a reservát nastávají jen za těchto podnínek:
a/ Kůyu se denunožjace stáne ma le £f 1d e - jest=

liže si níkds slova nebo chování zpovědníka klamně vyle
ž1J3.neto byl od druhého naveděn a tek bona fide křivě udal,
trestům temto ne:propedá,

b/ “čyžse donvůciscestane apuč Superío
rem. 5.4. u sv, Offioia nebo u biskupa, Těžce sloe
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hřeší, ale kiatbě a reservátu nepropedá, kdo kněze takte
pomlouvá před lidml jinými,o/ Kdyžse denunčiacesúíanain forma udi
oia li , t.j. ústně nebo podensanýmdopisemu biskupa
nebo sv. Officia, neb“ jejich delegáta s nošářem, Anony=mní dopis censary nepůsobí.Ábsoluce z této klatby a 2 tohoto reservátu můžebýti
udělens, jer když: a/ denunelant svou denunciaci u biskupa
nebo ú sv. officia formálhé odvolal, b/ dle svých sil

zpověnníkoví učiněnou škodu nahradí, c/ když se mu uloží
dlouhě a těžké pokání /can.£368/, na př. aspoň po 3 mě
ný jednou týdně kleče se modlit růženec nebo se postít,5./ a 8/ Odsor proti papežské autoritě odvoláňím se ke
konailu nebá k světské moci.5/,Appellantes aRomPontifioce

ů . e le Gong il ium , 6an.2352,uf ntes ad la ičéampote
n / / ad impe ndas

DI

4M bhU O©

28 8 pos tolíca stá“ SŠtvék eSrpro=i,
mulcoci nebo provádění papežských listů 4.. 0A1,2333. = *
Na př. 6, úv. „„plecetum regium „ / Za 1. světové války
PenečdiktXV.,vvčal Jíst plný elly a katolického přesvěd
čení,alé vláda.zaké.zalaú nás jeho promulgaoci;za této
válkynebylá k nímpřipuštěna BAS,*

7/ Porušování církevní svobody zákonodárstvím,Edentes leges.,mandate contra
l1ibertestem et%iura Eocol a e.,0a.2334,1,

Práva Čírkve jsou ná př, vyučovat náboženství, zakládet školy, kostely, abožié spolky, konst bohoslužbu i
mimochrán, udělovat efrkevní úřady bez zasahování svět.
ské mocí, vořádat manželství věřících svými Zákony, míti
vlastní hibitovy, nabývatí, míti a spravovati jmění,Kdybyzde neomlcuvals nevědomost, byla by tato klatba jistě
velmi častou,

Klstbé propadají: navrhovatele gákona. poslanci, kte
ři pro něj hlas“valí, vladař, který jej potvrdil, ministr,
který k 1ě.movydal brováděcí nařízení; ne však podřízení úředníci a soudci, kteří dle zákona tono postupují,

Kiatbe nestává teprve promulsací toho zákona,

che so+ý O

B/ ecurrentes ad l s icam potes =tatem ed impnedlenůu exeroicoiumiurisů iců ioníise eco 1es last 1icae,
CANONL5ŠE Z

Censur“ tou je stihán 6, zv. „,recursus ab usu“t.j,
stižnost u Snan kmocíxsoudu, parlamentu atd. na užití
duchov, právomcci čili dle ní zoru stěžovatele na jejionoužití,očtra entes 8d forum seculareOcrdčinc:clem Zee tum Ordinarlum
pro pr ium /i Ordináře řášžového/, can,2341, -—
porušení privilovie dorí vůšži vlastnímu Ordináři a výše
kdo by bezdovolení Anoštolské Stolice u světského soudu
ZALOVIÁSVŮN orájnoric, nunocla, kardinála. /Na porušeníprivilegia avi vuči ejzimů biskupovi je klaiúba papwži
sihpiteiter.v vhranmeňá,vůói ostatním osobámduchovním
je suspenge ab cířlclo, vyhrazené ordináři con, 2341/,



10/Violentas manus inidilicíentesin pers nam6 růiinalis ,legati,Faúxrdiarcehae,Žrohiepisceopii,Epnpí«se, op li atliamti ularis tantu m/ecn,
2545 8 8 2,2/- porušení privilegia oenonis vůci bískupo
vi a výše /na porušení tohoto privilegia vůči nižším než
biskup je exkouunikzce reservováná ordináři/,11/Uasurnentes et detinentes
bona aut jura Eeceolae Romana ee/oan,
2549/s

Klatbe tato bylc původněvyslovens proti uohvatítelům
Dapežského státu m ohréní majetek římské církve /papež,
paláce>, kúibovny, sbírky a vykonávání světské pravomosi
pavežské „/aa Fnbri ce do reg vel falasaar ii

i S ÁpOao toru n Š€ č st, i lig (ůem ut e ns
t e 8 /o8ns 6390,%l.,
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Kými.obtížemi spojeno, tniEže by byla obsvs, že penitent
A oo omne, zpovědník by ho ponechal in bona fide, abyhříšníke meberielního neudělsl hříšníkem formálním,2e/Soubo jj., Bucellum perpetran=tes oonplices et fnautores /0.23518 T/

E pojtu souboje patří zápas dvou osob, úmluva o místě,
čacu 8 zbrcních, =mrbící zbraně /sečné a 'střelné/. Nespedá pod tuto klatbu 6, . americký souboj) ané souboj pě
stml, holcml atů,, ani (Záons nebezpečnými zbroněmi, pří

němž'ušak jsou zápasníci bezpečně chráněni, Spadaji všakpod censury wansury akademiků, při nichž „je sloe tělo
chráněno, obličej de věck těžkému zranění vysteven,

Klotba se týká jen souboje, který se děje ax autoritote privata, ně však souboje "konaného se státním zmocně=
ním v zájmu Obscného čobra /David a Goliáš, sv.Vávlav a
Radslavslický/Klatně prop.dojí:a/ kdok scuboji vy zvou nebovyzvánípříl
mou , 1 kůávák němnedošlo;

b/ kdosouboj kona jí, i kdyžnikdonebyl raněn
o/ kdo jz:kýmkolívzzpůsobemk souboji pomáhaj Í,

ale vivo jen tehdy, když k souboji skutečně došlo, Tu pro=
podají i ccopčrutorcog-nocesorii: sekundanti /patrini/,
lékář“T-knéz 1 který z úmlůvy byl nablízku utd,3. PUrotlorávní zbsotuce z papežských censur. A b S02
vore pr Cs umentes ab ex communi -=catlone apeeiseliissíimo vel spe =cialili modo Apoet%. Bad lí reservata
/etn.e558, š 1/.

Klelbě Vóto propadá zpovědník, který ví, že nemá potřebné prrvomocí, udělené buď zvláštní fakultou nebovše
obecnýmprávem / oashs urgentior periculum mortis/, který
vi dále, že uboeolucet4 je pod kletbou zakázána a vzdor
toru absolvuje A klsatbwČčela zvláště nebo zláště papeži
vynrazené, Odkletby onlouvá však i isnotantia crassa ;/„spraesumentes“"/, “ od. A44ITnmnpesdente Auxilium vel fas=s'
vorem vitondo "/oan.2338,€8/„Kdovitendapod
forujesv tom eby v vám vzdoru vytrval ja klerik mající
sorávukostel“ při:zystí-li hoke konání boh)=Ne VX WCDA2
5 l u %b V + Donau daWa i le55Lrehentces ad ludicem Jaícum
Ep isceomnu m /ežzího, ně svého Ordinária/, Abbatem,Praelatun nuliiuse,Gereralem vel
Pr.v aucia lem /oan.s841/,

6/ Poručeníklevspužy.Glausura monír:líum vel rěevsuil riium virorum víolu nt cs non iz les e monnasteria
ex 8 nní c S / očn,£B40"/sKjsusuru mojímít tež kongregece, čle ki úbou je ohrá
nínmJeRkicueurařádůso elavnýnmi sliby čii „„klausur“papalis“ „ Fřísnější je kladsura ženského
kláštera. poněvsdž do ní JE zakázán též vstup žŽsnám,kdežto
do.Klausuryklfšterá míiského je zakázán vstup jen Ženám,



Pod klatbou je zakáz
a/ Co do klausury ře

dení tam ženy jekóhokol
i dítéte, Nedospělé d
ho kláštera, nepropaš
je tam uveěl, |

b/ Co do klousury řeholnio: vstup zekékoliv dospělé
osoby - i Ženské - , uvedení osoby nedospělé není stiženo
censurou, illegitinní vyjítí z klaumury.Řeholnice smějí
vyjítí z klausury jen © dovolením papežským, dále v ne
bezpečí shrti /nožár, zátopa, vpáů nepřátel atd/ nebo s
dovolením hiskupa k vypinění volební povinnosti, když je
to nutno k odyrácení obocného zla,7/Usurpantes bona ecolesiliase
u 1 c a /can.,5348/, Censura tato byla původně stanovena
proti knížatlu a státům olupujícím Církev, Censuřetéto
nepropadá obyčejný zlcděj neho lupič církev, majetku,
nýbrž: l, Kcosi ke svémuAcbru.církevní statky osobí,
jakoby mu práven p a tř 11l vy,„ tedy poů záminkou ně
jakého tibuln právního, na př, poslaňoí a ředitelé státu,

4

a
kteří způsobí. že s t á t vo sebe zabere církevní pole,:
jesy, budovy zádušní ssaĎ tél, kostelní nádoby, zvony k

u
+

áno;
holníků; vstup dospělé ženy, uve
iv věku /euluscumaue aetatis/ tedy

2yóa, vstoupivší doklausury mužské=
oecnsuře, propadá ji však ten, kdo

C)HdcOD4%;

M

OWG

atd, též osoba s onu krom á která předstírajíz něja- ©
ké právo, ná př, zákon o dlouholetých pachtýřích nebo ©
pozemkovéreformě, církev, statky sl osobí.

20 kdo pod nájakým právním títulem zabrání oprávněné
mu/faráři, klášteru atd/ v užívání výnosu církevních
statků,na př, kdo statky ty od usurpatora koupil, zdědil,
Nepropauávšek kletbě kdo replatí povinné dávky, štolu,
nájemné, Onlouvá od klatby i ignorantia crassa nebo me
tus levis /pracsempserit/.

Aosoluce Z tuba censurv nemůza býti udělena, dokud
vinník statky ty nevrátil anebo, nemůže-li t: hned učí
nití, aspoů to vážně ucelíbil, Je-lí nutno zmírnění ná
hrady /comrositio/, uaii by se zpovědníkobrátit ná 0r
dinária., Biskup,vé v It-l1ii a Franeii mají zvláštní fa=
kultu absolvovat a 8bsolusi usnadniti těm, kteří nemohou
delikt tento napraví,

sté této klaťtbě,Nebylo byvji reůd0 uěvo Řikati lidem vB,ÚUler licí u 88 er is, regularessolennií er pracífasgasai matr ímonií umcontrahentes, compare s/e.8338Ul/
Klatbě této npropašáklerik, který jest žapoň podjáhnem

nebořeholník /řeholnice/, složivší už slavný slíb čisto=1
by, kčyž savře monželství, a rovněž ten; Kdo s ními man»,
želství uzavir“é at před farářem, nebo coram ministro acatholico, až cívilně,

Nepropadá však kixtbě pouhý konkubinát, ani ten, kdo
při uzavírání manželství neví, Že druhý je vázán SVĚce=„nímnebosižhbyo Seprvepozčéjisedoví,alevzdortomu
ve svatškrále“ném epojeLi Úrvá,ve! s

MO.ouea tum fneaeienties ex indul=
gentiila „zůnž5žyr svatokupectvís odvustky,

Pod klutbbouuje unkázáno nášliv nebo prohlásit odpustky
za čnsnou cemu, i kčybv výtěžku mělo býti použito ke zbo
žnému účelu.



s církevní uřad sensu-strioto t.j. úřad
n le zřízený, kanonidieky udílený, s úča

stí na moci ověcení nebo iurisdikce, ne př. uřad kapitol
ního vikáře — nevšak zpovčůníka, rektora nebo učitele
semináře, kaplana.

Digníí tas je na př. kanonikáts určítýmipřed
nostmi, ne p?. kapitolní děkan, arcijáhen - ne pouhé če
stné tituly jako monsignore, konsistorní rada,

Kespadají ser většinou úřady a hodnosti v řádech, Cír
kev, uřad, ocbrcčí, hodnost svntokupecky udělená nebo zí
skená je udělena /získána/ neplatně,11/DcoeumentumGuriae Episoepalis subtrahenbhés,d ruentegs,
celeantes corrumpen /can.2406/=-oů
cizení, zníčoní, ukrytí, porušení b ských listin,

Blskupské listiny jsou uřední ložená v konsi
stoři nebo na Ordinariátě,

22984 DoZXGOMKUNITIGATIONES
ORBINARILIO RES" VATAE.u... cc::Be

1,Gatholícei matrimonium Íneuntes coram milinístro acatholioce;paciscentes,ut proles educeturextra Ecelesiliam catholicam 5;1i =beros a060a*hatojiiao miniístrao Ltr8dentes bapti zandceszaut trahent es in relig ione non catholiuva
inst 1tuendos /can.23519,81/+akatolickýsnatek,
křest a výchov,Čensurámpodléhají všichni platně
pokřtěni, tedy i akatolíci, teto censuře však jen k a =
toliíicei tý. jen ti kteří patří aotu k Čírkví, ne
tedy ne př. býval“ katolíci /odpadlíci/.
Propadají tedy aehsuřo:

a/ Kotolík, ktcvý uzrvře s mí šené manželství/te
dy s osobou ketolicrou/ corsmministro acatholico /paster,
čsl. duchovní atd/. nikouiv všnk, který se dá o ddd ati
civilJrě Wecivilní mrnuelství, ať smíšené, ať dvou kato
líků, neri súčnovona oensure

b/ Estolí“, ktorý uzavře unňželství /verum seu religi=
osum, sive mixtum, sive noj/se smlouvou, že dá všechny ne
bo některé děti vychovoti Skatolicky, :

of Katoličtí rodičové, kteií dají své děti pokřtití od
nekatolického duchovního/pastor, čsl,duchovní/

d/ Katoliótí rodičové nebo jejich zástupci, kteří dají
dští vypbovet v nkaotolickém náboženství, buď ve škole
nebo privátně, Neopadá pod klatbu výchova v beznábožen
ství nebove světských přeúnětech od učitele heretika,
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Oakatolickém křtu a v ýc ho vě pravízákon „,Scí
enter —nepadl by tedy do censury manžel, terý se toho.
dopustil z obavy před druhým manželam,Fostup pří absoluoí katolíka,který uzavřel smíšený snatekcoram minijistro acathoiicoO.

uzavřen též katol1loJest rozeznávatí, zda sňatek byl
ky nebo jen coram minístro aocatholico,a/ Byl-li sňatekuzavřentéž v církvi kataog
1 1e ké , jde jen o absolucí z oensury. Delikvent musí
svého hříchu litovet a slíbit katolické vyučování svých
dětí, načež farář pošle biskupoví/konsistoři/ žádost d
fakultu k absolucí z cernsury, V žádosti té vyloží faktum
se všemi okolnostmi. jméno smiřužícího se, kdy a kde by
lo manželství, o něž se jedná, katolicky a neo oliokyuzavřeno, že dellkvent svého skutku lituje a slibuje katoa
lícké vvchování svých dětí, zda není snad v exkomuníkací
též pro akatolický křest a výchovu svých dětí, Po obdrže
ní fakulty rozhřeší farář delikventa od exkomuníkacepro
foro externo /nejlépe formulí AgendyI, str. 73,n,14 nebg
15/, načež může býtí od kteréhokoliv zpovědníka rozhře
šen z hříchů,

okto in fo r'w62e:xter no sezpravidla postua
puje, když je ekatolický sňatek veřejně známa tudíž s po
horšením spojen, Kdyžvšak je tajný, ne př. proto, že 'se
manželé zntím odstěhovali jinam, kde o něm nikdo neví,mů
že býti záležítost vyřízena in foro sSaoraAa
men ta 11: zpovědníksi vvžádáód biskupa fakultu A
absolyuja z cenegury 1 z hříchů ve zpovědí /v olomoucké ar
cidiecési mají tu fakultu všichni zpovědnící/ anebo, je-11
oasus urgentior, rozřeší dle can, 2254 oumonere recer
rendi, $ 1, popřípadě slne onere recerrendi, $ 5,b/ Byl-li snatekuzevřonjen 06oram minístro ac: th 8 ico, plati sicepředstátem,ne
však před Bohema farář kromě uvedéného sub a/musí zacho
vat všecky přadpisv církevní, jež pletí o uzavření smí
šeného manželství tak, jeko by tobo nebylo vůbec uzavře=
no -+dle dr, Kupka, Správa matrik, str,l02 —-104, s tím
rozdílem, ž> požádá biskune též o fakultu k absolucí od
eonsury A že hkonvslidace budě vykonána až po této absolu=
ei, Je-li záhodno, aby konvalidace se vykonala bez ve
řejnosti, jest žáde.ti konsistoř též o prominutí všech0
hlášek a Bonuvadidačcesc vvkoná jen před farářem a dvěma
svědkyv sk ristii neho ve farní kanceláři,o„m leas rcliiaguias confiíiocolen -=tes x„vendentibes,dia tribuentes,
e x Lo n en te s /oen, 23526/O,Violidentiz?2asmeanus inilcentes
in eclerieuml])vel re li l osu m/can,2343,
i 4/ —porušení privilegia cononiš vůči nižším klerikům

+<než bískuo A vůči řeholníkům,
Privileziem tím jsov chránění 1 tonsurista, novle,no

vicka, nejen v řádech nýbrž 1 v kongregacéch..
Kdoby těmto osobámskutky těžce uhlížil na těle



/laesio pOrPOriS/+ na svobodě /laeslo liberta„nebo„n r,© t.i /deesio dígnitrtis/ propadátéto
nes1ío co rpor i -s : zabitím,zraněním,bí

tím, kováním, srožením k zemí atů, |
ť ues io 14 be r ta t is. uvězněním,násilným

zadržením ne nějnkém místě,
Laesio dignitotis jakýmkolivpotupným

násilím: popliváním, poházenímblátem, potrháním šatu atů,Skutekúenmusíbýti peceatum grave jzto
však se neposuzuje jen dle velikosti materielní škody; 1
nepatrný políček stačí, je-li s ním spojena těžká urážkadůstojnosti, Klaatba ta stíhá jen skutky, ne slova, třeba
sebehorší,4.Procuranňes abor bum, matrenon excepta,ef £ce octu secuto /ean,
2850,8 l/a
Abyhastalo tato klátbs jé nutno;

1.,Abyšjo skutečněo potrat.
2, abypotr-.t byl úmyslně způsobenaBoebypotict se skutečně s tal,

l. Aby šlo skutečně o psŮ í 8 t ,O jen jde „ kdvž je plod vyhnán před se
měsícem Z o kdyje.obyčejněještě"životaA OOo ©LATEi /. Po sedmémměsící je plod"x
schopen žíti mimotělo matky, ač ovšem pro přílišnou sla
bost vyžuduje mnohopéče; způsobění porodu v této době
není procnrĎtio abortus, nýbrž uspíšení porodu /aocceleratioportus/,

Nena stává extomuníkase:kdyžse pří tělesném
obcování uzívá prosbředků k zabránění početí, poněvadž po
četí ještě acnestalo; s„kdyžsenéměhnedpo.obcování,napřa vvplathoa=

áÁMí-m vyžene, poněvr.džpočetí není ještě jisto;kdyš s. provede —-třobas ještě hříšnější než procuřa
bio abortus = embryotomie, Zranlotomije a pod, operace
které jiá zrělý plod v životě matkyrozkouskují a po čáá
stech odstráňují, poněvadž cmbryotomie nespadá do pojmu
93bo rtus D » .kdyžse vyženeplod, který už před zákro =
kem byl mrtvý, třebnospachatel při svémčinu ještě ne

čděól, Že jc urtvýt
když 86vyžene nějiká boztvárná hmota, která plodem

není., io, by potr nt byl úmyslně způ
3 ab n

Únyslné způsobí notrat, kdo užívá příslušných prost
ředků otín ú mvo Lem, aby vyhnsl plod, Kdotedy
VYŽ.Nbod, dnr říkají. Mnonisté ,„, studiose et ex ln
ddcbrin Něrosnočujepři ton, jakých prostředků se užívá,Zča léků, vro,íchnuií ulodových blan, úrazů, otřesů tě
lesnvoh nabo Vúorvovýchotd3 rovněž nerozhoduje, kdo to
délé. zdz w.ti anme, či někdo jíný /bába, lékař/.Neprovw dá tedy exrkomunikaci,kdo těhotnou
PpArgonda, py oa „C ta. ko
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ženuze zlosti, zášti, žárlivosti atd, tak zbíje, že tato
potrotí, třebos by bobití bylo těžkýmhříchema třebas
při tom i potret předvídní, jen když ho nezamýšlel, Po
dobně nepropadá exkomunikaci matka, ktorá si zavinila po=
trat zdvíháním těčkýmh břemen; tancem, stahováním žívota
otd, nekonala-li téchto skutků s tím úmyslem,aby vyhna
la plod byť to 1 předvidrla a byt 1 tím těžce zhřešila,5,Abvypotrat skutečně nastal,

Užitýpronižedeknusí todypotrat skutečně
způsobit s nusí být j iato ; že k potratu došlonásledkem tohoto- přostředku a
ne sned následkem jiné příčiny,

Nepadá tedy do exkomunikace: Kdoužil vhodných
prostředků k vyhnání plodu, ale potrat vzdor tomu nenastal;

mětko. ktorá © úmyslemvyhnati plod užívala různých
odvatů, horkýonkovpelí, nemírně tančíla, konala prácevelini namáhrvě cud, která však v téže době bez tohoto
úmysíuupadln nebo.20 Ščehovelicé ulekla a neví, zda
potrat n obal náskhedijemprostředků, kterých sama užívala,a nebo následkéu účel: jiných příčin,

Přiovýkladu táto ecýsurtvnemůžeme sedneash)řídití knih ni, které byl napsá= MN
ny vdobé předk odexové „ poněvadžkode
xemnastaly v této věci značné změnyA to:

a/ Před kodexcimnebyla v zákoně výslovně uvedena matka;
proto ůělttoří kononiísté a moralisté, na př., Lehmkuhl,Gury,
natku z oonsury vyjímoli kdežto nyní zákon DrAvÍ: , „ma=
tre non čxcepte s

b/ Před kodexempletila v církevním právu zásada, že
spolupůso itelé při deliktu /cooperantes/ padají do.cěnsurvje chdvo xdvžsenóájonvýslovněonichzmiňuže;'
při proourotio |oborbog se věna zákon o nich nezmíňoval,
proto v příclvšných knibácnhn2 té doby se dočteme, že dooensury pcdá jen pachotol cámA mandantes,ne však ostat=
ní cooperantes sive physice sive moraliter, V dnešnímcirkevnín právu všok platí zásada, že do oensury padají
všíchníspoluvdi.:dei nrineipales 1,í kdyžnejsou v zákoněvýslovně renování /ean.2231/ t.j. i ti,kte
ří tak spolupůzobíli, Zo beu Jejich posátivního účas en=
ství, Ať morálního /rozkozem, svedením, radou/, ať fysicského "/bweicl.ou pomocí, dodáním prostředků/ by k delíktu
nodošloZenno2:00,$ 1-3/,Dle dnecšho práva tedy propadá
2€e 7. ŘOo , jsou-li ovšem vyplněny shora: uvedené poů=mínky:

£/ m E ka, ktorá sama 8 olod vyhnala a nebo vyh
nabdulo, kdyžto všckučinila z velikého
suúra chu (pobes oravis/ před velikým zlém, o němžbyla přoav.dězm. oby iu jinak nemohlaujít/m př. vynnání 4 don, zváčdčn krubé býtí, neobyčejná janba/4
zhřešil: siče tižec, ale ůŮJpškomunikace nepadla'/cah,B2909,95, 33.Pentif. „Gomm+.dČodie,int, AAS1938, 75, M
AGE 1988, £5/o «
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b/kdo to po ru č il anebo hrozbamík tomudonutil,
na př, oteo, mu.nžel, svůdoe;

o/ kdo to p r'o vedl , na př., bába, lékař;d/ kdojirý positivněspolupůsobi i tak,že by bez jeho pomoci ktomu ne
d o š l 0 , na př, kdo pomáhal radou, dodáním léku atd,
pe takových okolností, že by bez té rady, bez toho léku
atd, potrat nobvl způsoben, |

Nepadaj.Í však docensuryspoluvinnící ne 
ga tivní ,ktoří zanedbávajícesvoupovinnosttomu
nezabránili /nutus, non irpediens, Ronmanifestans,
can.2200,$4, £231/—-a spoluvinníol accecessár li,
to jsou tí, ktcří svou pomocí to učinilí pouze snadnějším,
ale i Kdybv te% noučinili, přece by bylo k tomu došlo /eámn,
2209, 7231/.

Ira. ent LDortuáa,eff. octusecuto, jsou Í rr e=gu l rní /ezň,985,4/;klerlcipraetereadepone ntur /e.n350/
Vdiccósi. br ně nes ké můžekaždýv díecési apro

bovený zpov.dník od 24,ledna 1931/zatím/ do +4 *084Át if%
53 ubLolvovatz klatby propter pro- U

cu r. otionem a.b.o r 6 us v mezíchúásledující X
"feku.by uvořojužné v AGE1931, 2, a:

řenorovu ne.bíto ad iteraba voúa clerí Ordinarius Bru
nenais oresibro confoosarlís pro díeofsim Brunensí appro
batís G60nucuižrá cuincucenniumfaculbatem absolvendi poenitentocc70) CXGonnun icatione prop-«
ter proevuraA 51 onem a bor tu s /ean,2350,
8 1. GT;1. ee: zů ven E

MĚ..
„T*

u s et šempore G ommu =niondi >oseh. Lis,
zeVontane Gyr illi et Met hodili, pri

die ců Dir Lotzn ootavan,3, festo t 1 tEuli vel pa trooaoinílíÍ au
jus vis in diecésl Ecelesiae, pridíe et per 8us ootavam,
in oonfesaicre 1" hocce Šoclesla peraota,

4, sliilio fees tis de pr A e c e p t 00 eo0rum=
gue pridic, |

5, temooro S, m 1 s s i o ni s /etíam triídul et re
novotionic/ ct cx e.r 5 1 t 1o'rum spíritualium in
illa ocelcsír /ur: torlo vel domo/,ubi míssío vel exer
oitia habevtur,6, in ecelesiís,čdgu“oplae peregr'inatí -=
once Sfiuut, et ouidemin HlubokéVašůvky, Koatelní
Vydří, Kitiny, Přibvslovice, Sloup, Tuřany, Vronov,Žaro=
šíice

7 ouoti.g3ungueconfesslonesexoiplunt in fir =
mor um auoruncungue/i,e, non moraliter tantum decum=
bentiuu/ tr.m jn nosocomils vel hospitalibus aguamin do
míbuspriv..lis degentium, S po ns or um, auíl intra
octíiduummatrimoniumsunt inituri, praegnantiunmnadveníenteportu,personaruniter diuturnum,,ineredientiumnvelad militiam vocatorun,



CA3 i
detentorunin e8ň8racer íbus publícís,8,1u confessione general i de '
tota vite vel de unius sealtea annl.spetin,-siyve-spantesive ex corfaasarii consília fucta,Guotieseuníinune tamen (Conf eš SA=rius hacce facultate ut itur, semper +«grceviteronerata ipalusconsceiliechtia-poenitentem pra e=
nonezsaEkůúe pecon tí poenaeague ecG=čiesiastioae gravwvitate nec nonmnde ebsólutionis ex dBelegata tanbumab Orůdináariour iedictíioneposslibilitate ipšslueuepraetercon8suetam poéenítentianm 8aeteramentalem impnonat specoialem adhuc sectisfacotionem gravem pro
eexoomnunicaAatíšnae 8UB POENA REe
INDILENMNTIIALELir eanůdenm eengseuram
intra coaongrunvmtempus A (confes -=sario nvrecfinituním implendůam,

5.Aroatatae a religilione (98n,2585/Řcholník/*eholnícu/, který užsložil věčné
sl lby alsvné nebo jednoduché, v řádu nebo kongrega=
oi a zdržuje go bez dovolení mimoklášter s úmyslemuž
se tam nevrátit, propadá této klatbě, /Hdybyměl úmysl
vrátit se, nabyl bynpostata, nýbrž fugitivus/, Po uply=
nutí 30 mů se tin úmysl předpokládá, Klatba odpadlíka
řádu laiekéjhto,t,je V němžvětšina členů není kněžími
a řádu něexonpiního /kohgregace/ je reservována dieces=
nímu bískunovi, klatba odpadlíka kněžského řádu exeth=
pěního jo resarvwováne vrohnímunřádovému představenému
/generálovi, „rovinelálovi, opatovi/, |6,Mmtžinoníun contrahentespost professoaolionemsimplicem
/(oan.2B08/,kdosložil ednoduché věčhé
sláby v řída iLbo v Důcrčanel a abtentat matrimonium;

Gelibí Gdočě E ný h Ce šato klatba netýká,

6: I EXGOLMUNIGATIONESNEMINI
6000OBRYÚpě160)207p Be 7 6 ne medon—2.0 90, (07bv S K ČB 0700 čj SRNÍE po E sb A če 7m(lp7 RÁ82 67)Curb 00bp 07 070PÁD

p E 9 E R V Á T A E o000000000
.Aoo oaobhoresetedíitoresBaerae

Serirp turee s tne l icentia /can,2318,
6 2/- solrovětol r noňhlodateldávající tisknout Písmosv.,
poznánky © komentáře tez dovoléní /Iniprimatur/ Ordinarla
autorova Lobonakledatelova nebo místa, kde se kniha. t1
SKk28.546 U Cu bes úadr2di eocelesleaz stione ge, n litnrae in fidelem ebo./oan.
DB29/= kč vvvutí " úřední nocí katolický pohřeb pro
nevěiee, nolorického apostatu, příslušníka sekty heretic
kó nebo ca.ísrutické anebo pro post sententiam exkomuní=

s
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kovaného nebo interdikovaného,
Křestťrnsxýmpohřbemje i jen sama tumulatio,

t.j. uložení ni. posvčecnémhřbitově, třebas bez církev
ních obřadů,

Klatbě ne pro „pada JÍ osobysoukromé,rýbrž
jen osoby mající veřejnou noc“/ hejtman, starosta, patronatd/, : bene. aB.Alicn.ntes síne/Jplacecito apo
stolico (SCD -347,3/ —kdo bez dobolení papežského zcí
zí /svodá „ dnruje, „vymění/ církevní majetek, mající cenupřes 30000 Zl. lir, t.j. asi 300.000 Kčs anebo věc drahe
cennou uměním„ starobvlostí nebo mimoto 1 látkou, máli tato res pretlosa hmotnoucenu aspoň 1000zl, lir, t.j.as4710.000 Kós /ocan.534,1532,1497, 8 2/.4.Gogentes vírum ad amplectem-=dum stat tum cleriocoaliem,víirum velmulierem s tatum relig íosum/oan
2352/. |b Neaudání pro soeoliialitaci . Omit=
tentes aolličítstionis denuntiationem,

„p„WHidelis,ani s G i en ter omiserit eum, a aue ,
sollioitasus fuerit, intra mensemdenuntiare, incurrit ,
in excoocmmunicalioneml,s, nemini. reservatam, non absol=
vendus, nisi vostauamobligetioní satlsfecerit aut se sa
tisfacturum serio promíserit“"/ean, 2368,8 2/.

Sollicitace se dopouští confegsarius, "který in coenfes=
slone nebo aspoň v blízkém vžáahu ad confesslonem, svádí
svého penitenta jakéhokoliv: ženu, muže, nedospělého 
k těžkému hříchu conbra sextum,

Zěžkýmhříchem contra sextum není jen copula carnaliís,
nýbrž mohoujín býti myšlénky a žádosti, řečí, pohledy,
tactus, osonla, amplexus.Všimní si ro.dílu: pří absolutio compliois musí být
peceatum turpe e x 4 e r nu m, zde to může být 1 pec
catum turpe Ii n te r num, jen to svádění musí být
externun,

Solliuitece ee můž: stát: í
84 S lovy : kóvě oonfessarius penitenta ad peocatum

turpe přemlouvá; kdvž se 8 ním domlouvá a radí, kdy a kde
se sejuou ko ki feu, byťto i bylo třeba jen k"těžce hří
šným pohleluu nebo dotykůn; když ještě nesvádí, nýbrž kesvádění tomujcn úvod činí /,,sollicitatio Inchoata“"/.,
na př. pozve-li penitenta naurčité místo, třeba k sobě
do br“ neba půá-li se ho, kdy je sámdoma a při sejítí'
se stane parním, Že to učinil jen za účelemsollicitace;když| peniveuicmvedetčěžcehříšnéneči->
st é řeči i bez úmyslu jej svádět, nýbrž jen s úmyslem
propria2 Jlibidiní indul-endi, poněvadž takové řeč] samy
sebou penitenta ad turpia provocant, na příklad, kdyby se
ho bez potřeby vyptáva1 na ohavné jednotlivosti hříchu nese Oni? ebytečně šíiil; nenastává však delikt sollici
tace, kůví coufeosgrius, zabíhá do podobnýchpodrobností
zbytečně sic2, ele bez úmvslu své vlastní hříšné záliby,nýbrá Jen Zo všeteču sti nebo jen nerozvážnosti, Je tedy
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1 a tohoto důvoda třeba veliké opatrnosti a jemnosti příl
kladení nutnýcn otázek a pří dávání potřebného poučení,
Dle sv, Alfícuse je soilicitace: „,Tecumnuberem, sl essem
paecularis $j dle okolností též: mementomei, gula te xcorde dilizo, je-li totiž o zpovědníkovi známo, že má k
té osobě hříšncu lásku, Chválí-lí zpovědník krásu penltentky, záleší na okolnostech,zdato totiž člní, aby Ji |<
varoval před nebezpečímhříchu, nebo v hříšné náklěnostá
kterou zřejmě |nroževuje, Vudy však by bo bylo imprudens..b/ Skut k y: taotibuš, amplezibus,atds, znamení
mi, posuůky, podanýmpsaním, obsahujícím So1lioltao1,Delikťnaustívá1 v tompřípadě;když penitentnesoulh les Í a nedásesvést/= není tedykgolicitatei třeba hříchu oba->
polného, pooceun ex utragueparte, jako je tomupři esbsclutio complicie = /3 nastává také, když sollicibaceneovvoházela od confessaria,
když Te) 9 vůjcl.a confessarius s tím souhlasíl a
STŮJ č úšte/m Způsobemnajevo, na př. špatné
skuly wait.. zvyZiLotus, Zmplexus«te/ připustil, je=ho svůdné Šoól delší chvíli trpěl. a v nich pokračoval,

Abyvénikln povinnost udání, musí být sollicitace spáchánain oonfessione nebov blíz kém
vz t pu ed 4onf s 8 1,0ne, m,o In aonmnfesasione, t.j. v doběod požehnání
do absolůce - i Ldybv coiiferslo nebyla ukončena na př.
ptoto, že ov pohilent z rozhořšení nad sollicitací oon
fessionem-přerušil a odešel,Blízký vztah ad confesslionem
je dle constituce "„sboramentumpoenitentiíae „ když se
sollicitoce děje:buďbeuprostlccněante vel post confese
sionem , t.j., kdvžpenitent přiklekl ad oonfessio
nale /inte zonfessionem,která po sollicitaci následuje/
nebo když post confesslonem přichází políbit šťolu,budu příležitosti /ocoasione/
oonfessioníc, t.j. když penitent žádá confesslonemtím,
že příklekne aá confessionale a hned je solliciotován,
takže ke zpověšži nedojdej nebo když penitent mimo confes=
sionals zón| = v zpověč,která se mástát hned/- ne snaů „Ž uruhý den —/ a je při té příležitosti mís
to vyzpovídůnísollicitován,buďrod záu idnkou /pra ete x tu /oon
fesetoui“ 6„j. kádržíconfesssarlus pod záminkou confessle |,
onis tu >eobn navštíví nebo k ©oběpozve za účelem sol
licítac3,

buď s imuůulo ván ím oconfesslonis na místě urgóenéčémke zpovídání/je třeba
dvoupodmínek:eircumstantia loci et símulatie sonfessionis/, toiiěřin confeastonali , t.j,v
obvyjilézpovčdnioiníbo (in lece ad cenfessiones audlendanesedest ina to , čsl)
na mímtě, ktexč síce nemá tvaru zpovědnice, ale pravid
delně 82 damhonů Zpověď, na př. Židle v sakrištíl ke
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zpovídání nohluchlých, nebo fn loeo ad confessionen hle
eů nůne eleoto, t.j. na místě, které není tyvale, nýbrž
jen pro určitou- ďěbu. na př. pro dobu velikého návalu,
misií atd, pro zpověďvyvoleno nebo ve světnící nemoonérm
he,Shrnutí:

K tomu, aby Venikla
upovlnnost dat caenfeseariliunmsolicitantiem,)je tedy třeba $poů.mínek a t0:; | -=

a/ Abyse sbala solleitace k těžkémuhříchu o on
E ra s xtum, né k hříchůmjiným, byřbylyy sebe těžel,

Se
„5 pb/ Abysclícitacebyla těžkým hřícoha

tím je, když slova neboskutky, omížse solicitujě, jasu
už samy o osbě těžce hříšny, anebo v případě, že účénsóemyo sobě indiferentní nebolehce"hříěny směfu jí11 ktěžkámu hříco hu mohouzajisté 4 skůt=
ky zevnějen lehce hříšné Je, « taotus leviter Inhouestif
nebo na poliled | ná slova /ňa M., požvání dobyřů/mítkza účel svě . běŽkémuhříchu,c/ibvsolicitacesestéla in etnufe 88 i one
nebov blízkém vztahu al oomfešslonen:
espadá teův sem „ kdybyse stala při Jíných. příležívosteh,na př. při posledním pomazání,

d/ Abysolicitace byla J iatá, abytotiž. byly.
jistými skutky i slova confeseariíi a mimofo; aby Bylo:
jisto, že v tich skutefehnebo slěvech je sřutačná S0l1
citace obsaženaj eonfessarlus nesmí být $© SVOUdobroupověst přřípraven, nmí-li delikt úplně jistý, —Povinnost a způsob udání
K ochraně svátostí pokání a pro spásu duší stanoví círm=
kevní zákouvpřísnou povinnost udati /,,oblisatis denun«
tlandi““/ ucírkevní vrchnosti confessariumsallícítan=
tem, ktorý „,ex ooelésti medice, infernalis Vcneflous
redáitur“ Přehoř XV./.K udání tor“ jpou zavázáni:a/persona s0l1licitata pod tžžes
ký m hř Íc hem /po dokonaném7, roce/ u/pa. ůd=„
konanéml4,rcec 4 zdyž by byla sollícitována předs:l4Ta
kemtéž/ L2d trestem exkomunikace,které propadnc, nenčíní-l1 udání de měsíce ode ©
dre „kdy se o této povinnosti dozvěděla, Je zavázána kudáníí LEdyžuž někdo jiný je učíl=
nííi., pončv:'d4 mnohozáleží ne tom, aby týž delikt byl
pobvrzon novýmsvědectvím; dále 1 v tompřípadě, že 88
sollicitccí |sovhlasila, nebogamas ní začala,b/ kožčý jiný, kdo sc o sollicltaci J 1s "4 ě dově=
děl, pod těžkým n ř Í chem, ale beztrestů
exkomunikcco; nemí všěsk k učání Zavázán, kdo se o tom

dovědělDosŘicdnía tě Jeutvám /kněz, který byl tázán.©rádu/8
Fovinuor ndíní Je 1 ý-tómnpřípadě, že sollicitace sestola už před dlouhou dobou; žezů=

čo



stelonaprostotejnoužj; že confessarilus
se 0 ds 4 ě hova l do vzdálenékrajiny,Odpovinnosti udání omlouvá:

a/ strachpředvelikou škodou napově
stí, statku nebo snad 1 n“ Životě, hrozící udávajícímu
nebo jeho nejbližším příbuzným, ná př. ztráta chleba,
atrátea velikého a nutného dobrodince;b/nemožnost osobně jíti k biskurpovi a SO0učČAsněnemožnost
ps An Í , leč hy zpovědník, kterému se osoba k udání
navázaná zpovídá, sám to chtěl v některém vzláštním pří
podě jejim jménemučiniti, což však obyčejně nemí radno
pro nebczpečí omylu A pomluvy; - zpovědník by si v tom
přípodé del vše mimozpověd vypravovat a přísežně potvr
dit; po jmenuoonfesenrii sollloitantis by se však netá
zal, nýbrž vyžádal by sil je napsané v zalepené obálce,
kterou by přiložil k dopisu biskupovi;

o/ smrt confossariisollioiteantia;
d/ probabiliter a jen v případě, že se nestalo veřejné pohoršení:úplněa jisté po lep šení oonfes

saríl sollicilantis, dokázenévíce lety tek otnostného
života, že j2 vyloučen.novýpád, nebo jistá a trvalá zněmoéžost z-poví dání ,na př.proto,že B
upmětrv-lc ohlnejhl, Že je nezhojitelnou smrtelnou nemo=
cí upoután na lůžko,

Neomlouvá však s tu dd předudáním,a to
anl v ton prípsdě, že penitent se slollioltací souhlasil
/Po svémsouhl“s: nesmí býti pří udání tázán, a prozradí
li jej sámnesmí to býti v aktu zapsáno/, Také neo
milou vá ob va , Že se snad udanýbudena peni
tenta zlabíbl /sotva se dozví, kdo udání učinil, poně
vadž se to při ooudnímvyšetřování neprozradí, a mimoto
vinník bývá obyčejné přečvolán teprve až po třetím udání/,Go do způsobu udání másetotostáti
u biskupů míse ta , kdese personasollicitata
zdržuje nebo u sv, Offivir, Mábýti učíněno ve formě
soudní , t.j. orobně< ustně předbiskupem/respek
tive před Jeho dolcor tem, a knězem, který koná při tom
úřed notóřo, nebo /8 posoloním bískupa nebo av, Offiocia/
pouze před zpovědníkem nebo jiným knězem tomu delegova
ným /bez nobáře: «

Udání soukromým d op js ě m, ve kterémje
popsáno fnitum 1 okolností solicitace a udáno jméno 1
ndre-“ 77-niletele a confeesarii sollicitantis, není sice udáním úudním,nýbržjen úvodem a cestou
k němu,nle uolím stačí, a penitent, pošle-li tento do
pls do měsíce, může bcz obovy před klatbou a bez výči
tek svědomí klidně očekáví61, až jej biskup, uzná-lí to
za vhocdn:, zůvolá k udíní vu formě soudní, Udání dopísem
anonymnímnactečí ovšem k vvplnění povinnosti,

Zpověčdníík /jiný, ne všakoonfessarlussolll=
citrns/, ktorý z vyznání p.nitentova sezná, že mápřed
sebouporj018msollicitatem, má př ísno u „POV 1- m.nno8 tb /,,, rvíter onerota ejus consojentia ,c,904/, DO
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poučitiji o povinnosti udání ,otrestu
exkomuníkace, nebude-li povinnost ta do měsíce vyplněna a
o způsobu, jekým má udění učiniti, Nezmímí se věak o té
to povinností a ponecháosobusolicítovanou in bo
na fide: je-li nebezpečněnemocna,aby ji v pří
padě neuposlechnvtí nevystavil nebezpečí zavržení; jest
Ji ve své prostoduchostl sollivitací nerozumnělaa anl
později jí neporozuměla, aby poučenímnebyla pohoršena,

Penitent, který ví o své pováěnnostía nemápříčiny,
která by Lo o d ní odlouvala, a dosud udání neučinil, a
ani nechceaspo“ vážněslíbíší, že je učíní, ne mů žebýti pro edostatek díisposioceabs 0lvován,Confessarius sol1l1liioitanáasnení
povinnenpergonáma se sollicitatam poučit 0 po=
vinnosti udání, kdyby snad zase příšla k němuke zpovědí
/- abšak není oro něho ani radno ani slušno, confesslo
nem eius exoipere a mimoto mohlo by zde býti nebezpečíabsolutíionis (complicia le/; také
není pavinnen sám se udat, ale velice s1 tím miže pro
spět, učiní-li to; ujde tak velikýmtrestům, které by
ho v případě udání a usvědčení stíhly, a dostane místo
nich jen přivěřené napomenutí a pokání; nebude jinak .
trestán, byť i později na něho přišlo udání téhož případu,Iresty: osoba solicolitovaná,
která ví, že je pod trestem exkomunikacezavázána nejdé
le do měsíce učinitl udání, a vědoměa dobrovolně jé neu
činí, propadá e x komunikací. pouplynutí mě=
síce ode dne, kdy se o této své povinnosti dověděla,ane
bo kdy přestala překážka, činící udání nemožnýmnebo ob
tížným,Zákonpraví: „, dul se ienter omiserit
denuntlare “/can.5508,8 2/ a proto omlouvá od oensurykaždézmenšení svobody, tedyl příčiny,
které nestačí k omluvení od novinnostl a tudíž ani k
udělení absoluce, ná př, stul nebo metus levís, Nedospě
lý /před dokonaným14, rokem / je sice též vázá n k udám
ní „ ale pod censurou teprve po dosažení 14, roku, Exko
munikace není vikomu reservována a proto muže z ní kaž=
dý zpovědníkabsolvovati, jestli penitent udání už učí
nil nebo jestli v případě, že okamžité vyplnění této po
vinnosti je nemcžno,aspoň vážně slíbil, že ji vyplní,
až překážka přeslane, Zakon nepředpísuje slib stvrzený
přísahou, nýbrž Jen vážný slib,Confesarius so 1il1iei tan s dleoeoan,
2508 ©i, „,Puspendatur a celebratione missae et ab
audiendis sucramonteJibus sonfessionibus /-od těchto něk
dy i trvalel --/, privetur omnibusbeneficits, dignitati
bus.,. Alc všechnytvto přísné tresty jsou f e re n=
dae $£en ten tia c?, a protoho můžepři náleží
té disposici hu.ž3iýupovědník z hříchu solícitace absol
vovatí, s naponcnubímovšem „,„ne“personae sollicitatae,
etsí ipsa complax non fuerit, amplíns confessiones excí=
plat tum propber magnamrel indecentiam, tum propter pe
riculum relrboudi““. Také mutyto tresty nehrozíhned

n
á
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při prvním udání, Sv. Officlum postupuje totiž s velikou
opatrností, poněvadžobviněný, vázán jsa sigillem a ne
maje pro Soue svědků, těžko se může hájití, Proto dává
při prvním © druhém udání věrohodnost tohoto biskupem vy
šetřliti a udaného napomen?uti nebo pozorovati jako pode
zřelého z deliktu, před soud však jej dá předvolati te
prve tehdy, ©ž dcůlo třetí udání, Jen v zktom případě,
že už první nebo druhé nlání činí dělikt uplně jistým,
bývá soud zoveden dříve,Postup ve 8 povědí. Zpovědníku,které
mubvl vvénánpřípadsollicitace, je třeba velikéopatrnosti a obezřetnosti . Zkoumá
především, zda o 3 o ba ,„,která říká, že byla solici
tována, zasluhuje víry, zda snad její tvrzení nevvchází.
ze Záští a pomstychtivosti, zda snad to není osoba hyste
riekv založená, kůerá nezávadnéa nutné, ale ji nepří
jemné otázky, napomenutí a poučení považuje ve své pře
pjatosti za utok, Zvláště je podežřelé, je-li sama 08 S6=be ochotně k udán 1.,Pochybuje-lio její

ověrohodnosti, vižně JÍ připomenevelikost zločinu křivé
ho udání n léřký trest klatbý papeží zvláště reservované,

„ ja ně stconovený. di,-Zkoumádilo, zdaYSouzde všechný podmín
ky , ktere číní povinnost udání |j1 s t o u ; nesmí se
však při tou ptáli po jméněúanfessaríi sollicitantis,
Nemůže-li 71 o táto věci hncd učiniti úsudek, pozve pe
nitente ns jiný den, Nemůže-lipenitent přijít, na př,
odcestuje, uloží m vpovinacet, řící to jinému zpovědníko=
vi., Nocítí-li se zpovědník povolanýmk rozhřešení tohoto
případu, zvláště je-li ještě mladý,může penitenta odesla
ti k jinému zkušenějšímu zpovědníkovií, Je-li ochoten po
slechnouti a též Jihek disponován, rozhřeší jej, zvláště
jest-li ronhkřešenípotřebuje, nemůžetřeba sine infamia
vynechat sv, příjímání, |Je-li po Zralóúvazesolieoltace počhyhbnou,
neuloží penitcnboviúdání, je-li však J) I s tou, napomenéjej o povinnosti udání,

Zu ráhá-li c penitentudáníučiniti, zeptá
se ho po při o „ Zjistí-li, že je zde skuteč=
ná přičim: vd vd oň toď omlouvající, napomenejej,
aby učinil ndání, až příčina ta pomine;slíbí-li tak uči
nití, absolvvíejej.

Boj i -11 s80©m.nibent, že sc údaný dozví, že on
jej ud-l. roučí ho znovědník, že se to sotva dozví, poně
vedž jmevv udávojicíko se nikdy neprozradí a mimoto, jak
výše řečoro, obviněný bývá obyčejně až po třetím udání vo
lán k sovdu>

Odm Íf tněe- 11 penitest be z d o s 6 a t e čná omlouvaející příčiny udáníučiniti
a věcohna povubuzování, rady a napomenutí o nemožnosti /Obevlucé a o Elotbě jsou marné, zpovědník ho nerozhřeší,
povolá jej vě:k k soběna jinou dobu., Zatím se o b rátí s prosbou orečšukblskupovi
jnebo Apoštolské BStofíci, t.j., k Poenitentiaril nebo k sv.
Officin/ Lóc vylíčí všechny okolností solicitace a obtíže
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udání, zehlčí všek penitentovo jméno,Biskup buďvymůže v Římě dispens od udání
nebo dovoli, eby se udíní stalo u zpověčníka, kterém ktomu pošle potřebný návod, Zpovědník v tomto případě je«
lná, jak prřtrno extra forum saoramentale a tedy ne jako
žto zpovědník, nýbrž jakožto kněz delegovaný k příjetí
udání, Abyse nedověděl jméne confessarií sollicitantis,
připíše je do ektu udávající sám, anebo je podá napsané
v uzavřené obálce, která se k aktu přiloží,P
eg9 ký70B ja

8590, INU ERDICGCTA LATAE
(M (BSUP7 P RYDEU-df S0270009 PNDMD-M SD BDBDPly S ÚDYDEAP ED< GnÍP0 MDWD>

SENIENTIA E.
Interdicectu ab ingressu BEcocile€e=»

s ia e propadá: 1/ farář, rektor kostela, který p ř 1
pu s t 1 /sclenter admitons/ ke konání bohoslužby kle
rika exkomunikovsného, interdikovaného, suspendovaného
post sententiam /onn,2338,$ 3/4-Interdikt tento jest re
servován tomu, kdo exgomunikoval, interdikoval, suspen=ů | O o
7 8f Kněz, který povolí nebo koná /sponte donantes/
po hře b nevěrce, notorického apostaty, příslušníka
sekty heretické, eohismatické a jiného post sententiam
exkogunikovanéhonebo interdikovaného /can.2339/, Inter«
díkt teuto jest regervován Ordinárioví, Od obou těchto
interáiktů omlouvá jakékoliv porušení svobody nebo popůe
mání, tedy též fgnorantia cragsa /solentes, sponte/,

O30L.SUSPĚNSIONES LATAE
SENTENTIAE,
> duv0 RGbo = 9m> 0 MDNDSbSo PŮCeNPSDP dy

1/Susnapensí generální reservované
kpoštťolskéStollcí vu? dá klerik, který svátosti svato=
kupeckyudílí nobo příjímů /ean.2371/.
o SDBus pens t ab o ff ice io reservovaná

Ordinarioví propadá dvehovní, gul personam prívilegio
fori fruentom/nážší než světící biskup, opat, provínol=ál /cusausfnerit ad iudieceem laicum trhere 2n54l/,

Mají-li tedy dva knčáí mezí sebou spor, nesmí se bez
dovolení bískupského žalovat u soudu světského, nýbrž u
soudu církevního, |/ Suspensi ? di vín is nikomunevyhra
zenéěpropadá sacerdos, danísine cecesaria lurisdictione *
preesumpserit snoroment"lčc. confessliones audire /can.2386/,

Audire t.j. 1 kdvb: "hioluci nedal, jen tim, že tu
zpověďslvší, již je suspendován,Sn.sDensi“ „br u didendis con fes

PBVan pz 2s 1 On ibus. niťóňu novyhrazenépropadá sacerdos,gul
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sine necesscriamiurisdicti
resgrvatis —prob:bilitcr ;
absolvere /can.ssóbó/ | |

Ad 3/ ct 4/: Všimní ci „„praesumpseribt““ Dále: Kdyby
nebyl knězemproprdá exkomunikaci A,Sedi specisli modo
reservatne, c2n.2954, $ 1.

5£ Religlosus fugitivus im sacris constitutus /opustí
opravdově klíšter boz dovolení, ale má úmysl zase se tam
vrátiti/ propočásuopensí /08n.2386/.

ona praesumpserit a pecoatis
óú8nod přímých bez censury =

$ 302.A. ABSOLUGE Z OENSUR,

Cenčcurnne odtreňuje a bs o lu o Í /z oensury/,
can.2248,81, Absolucocnemá býti odepřenma,
jakmile declikveut vonech:o.lvzdorňnéneposlušnosti /contu=
macin/,can. "243 $ „ L.4.,když o absolucí pokorně proší
a nepr. vil d“ne pohoršoní znebo apon to vážně slibuje,
can,s2d?,8$ 3, K platnosti nbsoluce není nutná žádná ur
čitá £f0 r me %$stáčí jakýkoliv projev slovem, písmem
nebo znomenín, jen když je z jeho patrno, že se jím oén
sura snímá, Ve Zpovědnici má se /sub levi/ užít obvyklé
zpovědní nbcoluění formy /Dominusnoster Jesus Christus/,
v níž j+ot táž obcaženr. úbsoluce z censur, Mimozpověď
máse ení ne sub lovi/ při gbsoluci z klatby užít formy
AgendyI.,str., 73 /Rit.i', IIT,,03/,can.2250,8 3, Kabso
lu3l cecnsuryve zpovědi je se strany censurovaného třeba,
sby vyznal hřích, stižený oenaurou; absoluce z censury je

„am db Z : A- - „platue, i kdyby zpovčů byl“ neplatna. nmpř, proto, že
penitent z2mlčel nějaký jiný hřích,

B. ÁBSOLUCČCÍE Z CENSUBR LIN FORO

Eau LiLÉZNO Bf IN FORO INTERNO,
UpeMot)0000Ddub00AhoMD-ND ČIP(5000mSRbnVÍDAT60o0O>0007OBEmÝ(neeS70oniÚBmai-ons04ž7)čna5MDPPP2UP00VGDSDWČP20

ÁAbsolucein ff oro e x ter no /pro zovní obor
právní čili plátasv přod církevním představeným/může
udělit jen ten, bdo májurlsdíkei fori externi /Ordinář
a výše/ nabojubo dolegát.,Absolucí in foro lin
terno /ničbnou před Bohema svědomímmůžev některých
pří: Ae" událit táž obyčejný zpovědník nebo-šemář, alev přírodcel kroměrebczovčí sínrti vždy jen in foro
saer omen té.m11, t.,. ve svátostné zpovědí,

Absoiucoudčlcnóin foro erxterno platí
plné uúěžjúro foroc intsru» ' dyž tedy ecnsurovaný byl ab
solvován ii. for: oxl sosura bylo s něho sňata a
můžcs8x brti be. voy rŽíchu oď kteréhokoliv zpověd=nízo,Abrolnocráčlenádn foro interno platí
též. pro foro cxaborno, ns však plně; Církovní představený
může/ole nennsf/ totiž tekto absolvovaného považovat
stále z? očnrurovoněého© trvat na tom, aby následky oen=



sury in foro externo ho stijaly, není-li jeho absoluce
dokázáne nebo nedá-lí se aspon řádně předpokládat, oan,
2251, Absolvucemůže být dokázána např, lístkem zpovědníka
o vykonané zpovědi nebo svědky, kteři zpověď viděli; může
být řádně předpokládána, na př, šel-li censurovaný k při«=
jímání nebo jcost-l1i zbožně žije,

Ve zpovědnice i můžebýti pravidelněproje=
dnávána jen oensnra tejná /t,j, o spáchanémdeliktu ví jen
pachatel nebo jen několik mlčenlivých osob/, Je-li cen
sura veřejná/t.j. většina lidí v'osadě o deliktu nebo o
censuře ví nebo aspou se brzy dozví/ nebo dokonce n 0 =
tor ioká /t.j. soudcensuruuž prohlásil = notorie=
tas iuris, nebo dolíkt je nejen veřejně znám, nýbrž též
zo takových okolností spáchán, že se nedá nikterak vymlu
vit wnojuzíotns faoti, can.2197/, způsobila by její ab
soluce jen ve zpovědí pohoršení a proto patří /mimo ne
bezpečí smrti/ pravidelně před.forum externum, Ale vvjl=
mečně, nevznikne-li pohoršení a žádá,l11 toho dobro dušé,
povoluje Církcv .absoluci veřejné ceňsuby ve zpovědnioci,
ovšemsine praciudlelo forl cxterni, can.2251, Tedy incasibus urgcnt ioribus, t.j, nemůže«li
penitent consuru zevně zachovávat síne perfoulo gravis
scandnlí vel infamíne neboje-li penitentoví bolestno a
tvrdo /durum/ tak dlouho zůstat vcensuře a hříchu, až
by byl“ vyžádána fakulta k jeho absoluci /zpovědník ho
může tak disronovat, že by bolestně pociťoval odklad 1 jen
o jediný don/, může zpovědník dle can, 2254 absolvovat
/cumonere rcourrendí/:;

l, oensuru veřejnou jinde, ale v místě zpovědi tajnou,
2, též censurnuveřejnou v místě zpovědl, ano i eensuru

post sententism /nominatim/, je-li penitent ochotenna
pravit dla svých s1l pohoršení, /Cappello, DePoenitentia,
n 596/, Pohoršcní se obvčéjně napraví veřejně známou
zpovédí, sv, přijímáním, zbožnýmživotem, Aby však absol
vovaný v případě potřeby mohl in foro externo absoluci
prokázat, je záhodňo, aby zpovědník, vyžádav sí jeho do
volení /siígillum/(Í, vydal mupotvrzení, v němžuvede pl
né jméno penLitentovo, bydlišlé, diecésl a vežejnou cen
suru, 2 níž ho absolvoval, a které podpíše s udáním mí=
stu a dslů,

0. Z KŤĎERÝGH CENSUR MŮŽE KAŽDÝ
ZPOVĚBNÍK ABSOLVOVATI,

l, %consurnemíní reserva tis /oan,
2258/ avšsk jen in foro sacramentali,ZaIn er ieulo mortis /apříčiny,vni
třní: nemoc, nebězpečný porod, poranění; nebo z příčiny
zevní: vílha, osada vystavení palbě; vojíni me stavu mo
bilisace, nebezpečná operáce, poprava/ vůbec ze všech
censur tajných 1 veřejných,nejen každý z povědník,
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nýbržokoždý k ně z a to tóž in foro extrasacramentali,
can.2252/er.c. 098/, Ale při absoluci z censur speolalissinm : modo et ab hominéeé má
nemcený, uzZzdruví-li se . do měsíce od uzdravení onu gs
recurrendi sub poena reindidenšiae /coan,2258/. Zpovědník
není povínnen na tuto povinnost upozorniti, Upozorní ho
jen tehdy, není-li stav jeho ještě tak zlý a dá-li se
j ia 6é očekávat,Žeposlechne,Neu pozorní
ho, je-li u%v posledním tažení, anebo je-li obava, že
by neposlechni,zIn casibus urgoeontior bus zevšech
censur,ale Gum Cnere reGcurr end i domě
síce sub poené reinoidontiga /ean.2254/ - jen in forosacramentali,

Casus nr nzentior je, kdyžpenitent nemůže
sine infamie vel scanáalo vynechat Bv, přijímání, cele
brací otd. anebo kdybymu bylo bolestno a tvrdo -,,durum““
tak dl-uho gůcšat ve stavu hříchu, než by došla potřebná
fakulšaj upovědník jej k tomu můžedisponovat,úpovědníkje j.1sně zavůzánna povinnost
reku rs u upozornit, hekurszáleží v tom,Že se cen
sura %nninosli absolvovaná oznámí Ordináři nebo Foeni
tentiárii, nDypěnitentů dostal mandatumEBcclesiae, t.j.spasitelné uunonenáhl a pokání, V praxi nenitent sám
aspoň isik -—sobvs je schopen rekurs učinit a prcto Je
zpovědník ©: asritate zav'zán učinit to místo něho, /Pe
nitent všrk nů vyplnit roknrs 1 tak, že se obrátí nazpovědníkapr iviíi4dígo0van s ho , na př. při
oensuže kódoxcmGrdináriovi reservované na řeholníka,
jemuž vyzná spod hřích stižený censurou./ Když zpověd=ník převzal cnus recurrendí a penitentoví úložil, kdy
zase k němůnmsí přijít ke zpovědi, je penitent sub poe=na reinoidcniino zovánunke zpovědipřijít. Příjde-li,
ale uložené wurenčatun /pokání/ nevvplní, probabiliter
padá znova da c6ůsury.Je-li rekurs m orálně nemožný, t.j., jen
s velikou obtízí možný. imže zpovědník absolvovat s i -=
ne OHBneTe re on rr enádáli - mimoabsolutio 
complicint- , da včžekjenitentoví přiměřené napomenutí
a pokání, která *enio musí v době zpovědníkem stanovené
vykon: Su poeha relncidentiae, Rekurs je moraliter ne=
možný,kdyí peníteub s. ho 1emůženepsat /laik/ a ke
zpovědníkovi už pemůžep“ arské přijít, na př; zpovědník
odejde jinam /zbovšá očí misíijích, pří výpomoci na vzdá
lenem miotě. nebo ponibenl „usi jín=m očejít /zpověďdnapoutním miste, pří cxeroiciích, penit:nt se musí daleko
odstěhovat/ a písemněadšlení zandato. penít entovi by bylo
nebezpečnevro siglllur,a.,LUxi noruntia /Zinadvertent la,
6 rroreée , onnoELD5.8 8/ je absoluce ze věcoh sensur
p 1 L Hr. MnO Gčenfuryč5 homine nebo specialissímoje „Je“Neri x?s 3/

sv naří dicočsí natíac: 4.11152AtEPRE
každý emk ná prsvomoofinforo secrumentali/absolvo1. Tn3 Ci Zpterno“a censura cxkomunicatlonls
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propter2pos tas tam heres im, sch íSs
mA, omissa“abiuratione iuričíce peracta, praemlssa tA+
menAbiurationc saltem seereta ooramconfessario,íniune
otis de lure iniungendís /musí muuložiti přiměřené p8=
kání; aspon růženec, křižovou cestu/; fortiter tamenčt
suaviter eosdempoenitentes monendo,ut apostagiam, sl
fortejcorem mogistratu civili declarata fuerit, auatenus
absaue graví incommnodáfleri poterit, ad scandalí remom
tíonem retractent,-> o

Mátedy u nás“každý zpovědník, mající dlecesní luri:
dikcí, pr“-vomocsbsolvovat %klatby odpadlíky, heretiky“
a schismzltiky, kteří seu něho zpovídají, jest-l1i ae seů«
řeknou odpcdnatd, aspoň tajně ve zpovědnicí, Jeáteli
jejich odped je z3znamenýnu státního uřadu, musí jim
uložit, aby se bamze sekty odhlásili a do církve katele
ické přihlásili, je-li to slne graví incommodomožno,
připonenout jim, že by vstup jejích do katoi,cirkve bez
tohoto odhlášení = přihlášení bylpřed státem neplatný a
uložit jim, aby 5o dostavili k svém faráři,

Výklad fakulty,
Fakultr je delegovánakněžím ja“kožo Zpověď e

n Í kům, moboutedy dle ní valíde absolvovat z exkg=
munikacejen in fpnpro saceramentali „tej
jen ve svátostně zpovědi, níkoliy tedy mimozpověď, 3

Zpovědníkmůžena zákládě této fakulty ve Zzpe«
vě dí bs o l1vovat s exkomunikace/i z hříchů/z

a/ penitcuto, který pro odpad od víry, heresi nebe “schismaupadldoklntba, ale'z Církve formáile=ně nevystoupiilí íb/bývalého katolíka ,kterýz Církve
vystoupil a vstoupil do jíné nábož, společností nebo zů=
stal bez vyznání, |o/ nekatolíka , kterýbylv jiné nábož,spár
lečnosti plestně pokřtěn a jest jejím členem anebo z ni
vystoupil a je bex vyznání., Poněvadž však takový musi
býti nejdřítm: ve cv. víře vyučen a obvčejně podmínečně
pokřtěr nmsí ce při jeho přijetí zachovávat dosadadní
postup. s bin jediným rozdíle, že se nemusí žádat o fektule
tu k pcdníucir. absoluci Z klatby., Postup ten pro brněne
skou dieoc sí vdovají ÁA.C,Brunň.,1911,str.247 a 192l1l,str,
57, 33

Mena. © věak zpovědník na základě této fakulty ve
Zzpozídiz exkotujikace a b 8 0 l vovat toho, komupronějšhouzovníokolnost nemůže udělitsváíáttosivné rozhřešení „t.j rozhřešení
2 hříchů, na př, plabně sezdaný manžel byl civilně roz
loučen a znovvcovamisto acathol, nebo civilně oddán,necůcevšek Lolo druhé manzolství rozloučit a vrátit se k
prvnínu plelm..m manželství, Takový může býti z censury
absofvovůn£ GoCírkve přijnt jen mimo zpověd=
ni/o 1 in (or oocx šerno po vyžádánífakul
ty“od bisku, o,
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Zpověťdník však je zavázání/nm
ad validítaterm, solumad liíceitatem absolutionis/:

a/ Zjistit, zdakonvertentzná katolickénáb-ožena t ví ; nezná-lije, musíbýti o.něm
dříve vvučen /AGCE1638A5 nn./ a teprve pak může příjít
ke zpovědí o býti rozhřešen, zná-li je, poučí jej zpo
vědník aspoň krátce o Číržví. o dobrodiní pravé víry aa
hlavních vovínnostech katolíka, |

b/ Žádat, aby se před ním/ve zpovědhicí/ odře kibludu,c/,,„Iniunetis de iure indungen
dis „ boj, ujožit mu,aby dle svýchsil napravil ško
du a pohoršení, způsobené ne oř. odhlášením dětí z Cír
kve a uložit mudále krcmě sváštostného pokání ještě jíné
těžké pokání zs exkomunikaci,na př, bolestný
růLsnec, litanii ke všem ovatým, křížovou cestu, 7 Otčenášů a Zdrav.gu a pod,

d/ Uložit mu,aby u OkresníhoYM /megistřrátu/svéhebydlištěohlásil své vystoupení ze
sekty /nebo bezvěří/ a vs Eu p do katolioké oirkve,
„„duatenus absgue gravi inedmnodofieri poterit,“ Kdyby
tedyz toho ohlášení konvefřtentovihrozilo veliké zlo,
na pře ztráta chleba, vežké pronásledování nebo utiskování, zpovědník by je nežádal, ale připomněl bymu, že
před zákonemstátním zůstává i nadále v sektě /bezvěří/,
a aby tedy £spoň později hlášení to učinil, přestane-limutoto zlo hrozit,

e/ Zjisti * „ zdakonvertentnežijev nepla
tném měu ž/e 1 s t ví , zda neodhlásil z Církve
též své údč tí , nená-li děti nekatolieky pokřtěné ne
bo nepozřičné/u uložit mu, sby toto vše napravil, Byl“
li konvertenl pí "ed Zpovědí vvučován ve SV. náboženství,bylo potředné ce do jeho nénželství a dětí zařízeno už
při tomtoznčování,f/ Uložitim,abyse dostavil k svěmu
farář i a oznámil musvůj návrat; za tím účelemmu
dá zpovědník potrrutní © vykonané.zpovědí /není-li sám.
tím fýr5Poem

Jsést-11 ponit.nt vě. toto vážně slímí, ale při tom
disponován, u oOpĚOproto že nemá opravdovou lítost,

sub(bu e jen ne cko, ecn16.1 nějaké grave, je absoluce 2ouž ovšcm novletna, ©lo cb3oluce z klatby je platná,

(6, Dále neži uyovědníciv naší discési fakultu absol
VOVAvZu Urětbo) DOLNÍnU.. klatby nr opterpročcour Uíionar bor tu 3 /zatin/

/V olouonch č dusi nají. zpovědníci fakultu ab
solvovc 4 1 tby kodexechOráináři reservované v době ad
venutaí, v 00%. velikonočního sv, přijímění, na zasvěcené
svátky jó-dici vigilie uši generální zpovědi aspoň ajednohoroku :td/,

>., Loždý a,ovéědníks úiceesní iurisdikcí můžeabsolvovcuoensvryo reservatyŤádové,4.j,stanovené
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v kněžském exemptním řádě.
8. Zpovědníci Žřceh o l n Í c 1 /regalares, ne kone

gregace/ mejí privilegium =bsolvovaťřcensury kodexem
Ordináři vyhrr.zené,

Kdy může obyčejný zpovědníkrozhře it z řínměhoreservatu,
t.j, false č,enunt í at in, předpokládaje
ovšen , že nen abtols též klatba, kterou by mohl ro2=
hřešit jen v nebezpečí smrti nebo in casu urgentlori,1,In periceulo mor tl s /ean.882/;

2, M emo cGcné , kteří nemohou vyjít z domu,
S, Snou beéenoe předsvatbou,
4, Kdykoliv bv žádostí o příslešnou fakultu vzníklo

penitentoví veliké incotmodun, na př, nemůževynechat sy,
přijímání bez dif:mnce nebo pohoršení, je mu těžko vrá-=
tit se k těmuž zpovědníkovi „zpovědník už tam nebude,
penitent se zůtím odstěhuje/, je mutěžko zůstat ták dl0te
ho v těžkém hříchu nebo kdyby byla obava, že peniťent ze
glost1 pro odcpřenouabsolucí indispositus odejde a už se
nevrátí /ce.n,800/, Penitcont všakmusí napřed svou denun
tisei formálně odvolat nebo aspoň vážně slíbit, že tak
učíní, a nahradí škodu způsobenou zpovědníkoví a dostat
těžké » dlouhé pokání,

Absoluce z přímého Teseřvátu se udílí vždy slne oneferecurrendi,Přímé biskupské reserváe
t y /u nás žádné nejson/ přestávají mimoterritorlum,
Gin% inecei: cč se kdekoliv zpovídají, platí vždya
jedině pro jejich zpověď reservace- platné v místě zpově«
dí, 1 kdybyšel jinom in fraudemreservatlonis,

Út p M

Postup v zpovědi při ab
ý em

eZ res g r vovaných ©
l. Zpovědníknejprve zkoumá,je-li penitent sku =

tečně v cecensuřé , t.j, jšsou-lizdevšechny
podrínky nutuč k tomu, aby nástala oensura, na př.: „Já
jsém byl jinžm stavu a pomohla jsem sl od toho, -=
„+ To je hřích veliký, tek veliký, že jej Církev trestá
vyloučením z Církve, Vědélo jste o tom? Jest-lJi ano,
pak zkoumá, jsou-li zdé delší podmínky, které zákon vy
zodujestěí zd: to neučinila z velikého strachu, :

2., Zkovmá.potří-11 tin případ před forum Šex UErnu rmutbo žnter num.
Př ed for um cx tor num pravidelněpatří:

kdyžjo Vocxtoúúnikocčpost sententliamž;
když je to již ú círšovního soudu udáno /nebo je jisto,že to bude/;kůvždelikt je veřejně znám a
také 1 ta okolnest, že je na něj klatbs.,

T u by obyčojněmusil zpovíď přerišiti a penitenta
upozornili, aby se obrátíl uo faráře a skrze něhona bís=
kupot. Zby kirtban byla s učbo sňata a teprve potom, aby
přišel ko zpovčdl, Absoluce udělená pro foro exšerno sní
má oensuru i pro foro iaterno., takže jej potommůžeroz
hřešiti z hříchů každý obyčejný zpovědník /oan.2251/, Ze



zvláštních důvádů by však mohl ve zpovědi projednat též
censuru vcřecjnov/víz stréfa,/. Ale obyčejně je censura
tajná a tudíž před forumsacramentalepříslušná,Kdyžpřívodpntířípřeč forum internunm
t.j. nikdo o tom noví, nenejvýš 6 mlčenlivých osob, nebo
o skutku se slce věclicos Šušká, ale uróitého nikdo nlč
neví, nebo skutuk je sice veřojně znám, ale není známo,
že je na nj klutba nebo je klatba je známajinde, nezde - tu nek býti eelá záložítost projednávána před tím=toforem| chráičnézpovědnímtajemstvím,takžeivžá
dostech o fukultu k =bsoluci nebo o mandata smí se užít“
jen jmen dkrvéřeh /Calus,Titius, Sempromius,Petrus'atd/,

8. Zkovmá,má-il vůčí tomuto případu iurisdikoi, Má-1l1
ji, nznomeine,uloží zvláštní pokání o absolvuje,

4. Nemá-li jurisdikci, ujistí, zda absoluce můžebýti
sine infamíc ete, odžožen:, Téměřvždy se objeví c a 
Sus ur gent žor . Zpovědníkřekneasi toto :
„„Hřích, ktcrého jste se dopustil, je tak těžký, že bych
vás já sém jindy nemohl rozhřešít, nýbrž jen p. biskup
/ nebo sv. Otcc/, 8 však nemůžete av., přijímání vynechat,
dává mhěCírkcy sv, moc, sbyeh vám tentokráte mohl dáti '
rozhřešení, le jen pod tou podmínkou,že zase příjdete
ke mně ke zpovédá a že vyvlniíte pokácí, které vám pan
biskup / n-bosv., Oteo / uloží, Jak vámto v příští zpo=
vědí sdělíz,“ Lomluví ae s penitentem o době příští zpo
vědža ne př, za £. -+5 týdnů, unozorního, že by Znova p
padl do klntiby, kdyby a0.sc ke zpovědí k nému nepřišel, a
slíbféěeli to, ubsolvuje ho in forma consuscta —v té už Je
obsaženo též obseluce Z ocnsur, 8 dopíše pak biskupovi
$espe Pocnitontiarií agnandata, |

[ Jedná-li se a ecnsuru kodexemOrdinariovií resorvovanou)Jmimaprocuru.tío abortus/ ©bydlí-li penitent v blízkostí
města, kdu jsou zpovědníci ř e h o l n í , anebo v blíz=
kostž areoldiccése olougucké, kde mají zpovědníci zvlášte=
ní fakultu, může ho upozornít, aby šel tem znova ke zpo=
vědi ©řekl v ní zspoj hřích stižený censurou, Slíbi-12 t9
(mecho:-ii, nopúže být k tomu nucen/, nemusí zpovědníkčinit r-kvro < dá můsbsolnčí,

PFPorcwcuni tun 6 4 zeri i dopíše zpovědník, běžímlí
oocnsuru FSĎ co da l1iss limo modo ,nohlby
však i v to: bo případě dovssti Ordináriovi, který by pos
třebnoufobultu, reháslí ji, obstaral, Adresa:AÁli 0
Becra Pocnit zziarin, Pr.li.u%Zodel S, Offlclo, Roma, ItalfimgForn d op i8 ws EninenglssimePrincepsí Titius
sneordos „,"10cbus/ In erimon absolutionís complícis In
pocento turrni oumel lapsus est absolvendo půellam, duám
turpisslnuctcti51t, Parilecr coutraxit irregularitatem,
nic nihilonilus a206roaorůdines exercuit, Dellctorum SU=
orumginocré nocnátens, nbšolutus est per me a ocnsuris
cE peccalic .d normomG3r,5754, Nunc per me recurrit ad
Sonoten Bode .d aecisic.do mandate, Noto dlcetums2cer=
dotcm hune zbsrue infomia /nebo též:obsgue grovi ineom
modoob vit: nceessltnicu/ ct propter penuriam saoerdo=
tum otřicinu ernufossorli/ucbo parochi/ dimíttere non



ra
possetb, Dle okolností by bylo nutno ješťš přápsat: oumpocnitens zd redire neauceaab, rogo, uť mihi tribuatur fa
oultasg tronsgnittendi vir postali Řesoriptum huius S, Poe=ni tent farie:C

Místo © dstLUMa KN.,confesserius a plná adresa.

OrdínaAa r iovi dopítše,běží+li o oensurure
servovonou jemu nebo S p e ce ia 11. modo nebo s 1 m

plieiter Apoštor-Stolicií/biskupmáobyčejněfa
kultu stran tčehto nepsčskýchcensut/
Form dozpvi su 3 Koranda: Domine!Sempro=nic censurzc contraxit ob.pr„otumde zeatholica educatio
ne prolis. Čum absolutlio propšer infemiamvitondam di?
feri non potuísset ci alivmůécrite esse disposita, abso«
luta est a mé enmcucre reourrendi, Nunc vero se sistiťt
ad oboedienánmEcelesiae mandatis, ,

Místo ©dsae NN. parochus A„plná Adresa,Necobálku „ců udresu Ordinária „se připíše: Ad minus
proprias Episco.i »„,oonfeselonale „ Poněvadž však dopí=sy ordinzriátní se často otvírají v konsistoři, kde při
náv“lů pošty tito poznénka snadno můžebýti přehlédnuta,
radno je uzíti dvou obáleck Vnější s adresou biskupa a
vnitřní s cnou, poznámkovJe-lirukurs moraliter imposs4.-"
bi lis řekne ještě penitehtovi: „„Poněvadžnemůže
te Zase ke né Ke Zzrovědípřijít a těžko je vám dopsat,
mohuvm dát rozhřešení, nůvě se pomodlíte jako obyčejné
pokání 390 jeko zváštrí pokczání za klatbu, do níž jste
up=dl, 50 4 následující se „le bolestný růženec /nebo
jiné pokání dl“ w.lixos:c1l r vervátu a dle disposíce pe“
nitentn, vády vš k to uusí být materia gravis, tedy ale=spon na př. bcisstný růženea, křížová cesta/, Kdybyste se
toto polání z imdb:losti nenomodlíl, znova byste padl dotéto klabby, Slibujete mí v přítomnosti Boží, že se toto
pokáhi pomodlítc? oKovorjří,d nebyl naléhavý , takžeby
absoluce nohle býti cůjožent —což sobvakdy se stane,
del br penitenloví přá ici'ené nepomenuší, určil by mudobu., kly má Zzsc k učen přijit ke sv, zpovědi a zažádal byo fakultu bu“ 1 Or i ná r ia. Excellohtissime Do
mine$ Fetrur. rčelrč soníicae nomen dedit et in excom=
munio:bioncr. owwmidit,u delioti sui penitens humillter
petit sbsolubioucm,fcoa, jkum ad m2,infrusoriptum con
fossoríuů bzatene dázíolnrní Su Uliko U, plná sáresa,
nebou Foenudi ÚLÁAr i e: ZminentiesimePrin=
cepsí Česinopxeoranior beam colelissimo modoSediF 'Apostolicor?rero:w nel bis, ter,., / contraxit
propter nb.cdti)janem suce"'erum consecraterum, Cumipsum
fnceti porutboat humiíL: r petit absolutionem.Řeser ipbum4M, a3Vb T
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ABSOLUVCJCEÉ ODPADLÍKŮ,. + „

MEPek“
b

I, Výklad fakulty uvedenénastr. 67,60,
takulta.je delegoviníněžím jakožto Z2povědnií

x ú.m, mohoutedy dle ní velide absolvovat z exkumunikace jen in 1oro
saeramentali, t.j. jen ve svatostné zpovědi, nikoliv fedy míio zpověů,Absolucetakto udělenáve zpovědip-lati pró utreague
f o r 0; platí tedy nejen in foro interno, 6,4, před Bohema svědomi::,
ale též in foro externo, t.j., před.církevními představenými, je=11 rě
jak dokázána, na př. potvrzením o vykonané znovědí/can. £251/,

Zpovčůník mů-ž e na základě této fakulty ve zpovědí a bsao 
v -o v a t. 2 exkomunikace /1 hříchů/ jen:ažbývalého katolika, kterýzČírkvevy s tou
pi 1 a vatoup:sl do Jiné náboženské společnosti nebo zůstal bez vyz
nání a není nehočnýmsvátostné absojuce pro neplatné menželství;
o b/ ka 6 o 11 ka, který pro odpad, heresi nebo sonismá upadl doklatby, a lez Šírkvefofmálně zn.e vystoupil,

Nemů že vwčakzpovědník na zánindž této fakulby absolvovat:
af R e.ka to lí ka, který byl v jiné náboženskéspolečnosti.

okřtěn a jest jejím členen, zebo Z ná vystoupil a je bez vyznání,
Žakový.může býti z cenaury absolvován a do Církve přijat jen mímo zpo=

„vědníci in fobo externo, po vyžáčání fakulty od ordinariá a dle postu=
(pů, udáhného.v ACZ1921, str, 52 » 36; .b/ bývalého kestolík a, kterýbase rádvrátíl doCír
kve,avšaknemůže býti rozhřešenm zhhříchůprone
platné manželství, které nechce napravit neba ho zanechat, „na př. je
neplatně po.druné oddán, zatím co ještě jeho přvní právoplatná man
želka žije, nebo žije v mnželství s osobou roslončenou z platného a
před Bohem dosud trvajícího manželství.

.„ ži, Postup ve 2povědáí, . í
Vezpovědí apostaty ab Eoclesle je zpovčůníkve svědomí2 Avá zánm.: '1, Lát si odkonveřtentapředložit po 

t.w.r zen Í okresníhoRůr, výboru/nagistrátu/ jeho bydliště, že
ohlásil své vystoupení ze sektv /nebo bezvěří/ a vstup do katolické
církve. Nemá-li toto potvrzení, odešls ho S popčením, aby přišel podruhés ním, Jen ve zcela vý ji mečné m př ípad ě je zpo=
vědníku dovoleno úatrvat na předložení tohoto potvrzení, na př, kon
vertentu by z tohoto ohlášení hrozilo veliké zlo, na př. ztráta chle
ba, velké pronácle.ování nebo utískování. Musí mvvšak připomenout,
ořeů zákonemstátním zůstane 1 nadále v sektě /bezvěří/ a že je ted:
povinen hlášení to učinit espoň později, aň překážka ta přestane,2. Zjistit, zčakonvertentzná katolické nábož

t v í: nezná-li je, musí býti v něň dříve vyučen a teprve pak nůže
„řijít ke zpovědí a býti rozařešen; rná-ll je, poučí ho zpovědník aspor
(rá eoe o Církvíl, o dobrodiní prové viry * 0 hlavních povinnostech katolik,

S,Zjlstit, zdakonvertentnežije neplatném manžel
z t v i, zda neodi..ásil z Církve té čž vé dětij, nemá-li děti nekatolicky Dokř těr =,a uložitm, abytotovše
mapravíl 2 v záležiítoati této s- obrátil na svého katolického faráře,
dSyl=1ikonvertent pred 7zovědí v:učován ve sv, náboženství, bylo po
třebné co dojeho manželství u děti zařízeno už při tomto vyučdovíní,

/Ohlašuje=li se olvilnímu úřaču návreh děti do l6tí let, musí ohlá
šeného podepsat ,„,u dě*í manželských obs rodiče souhlasně, u dětí ne
manželskýchmatka, u dětí oaiřelýc:. ten z-rodičů, který žije, zemřeli
li oba, zákonnýzčsiupce dítěte,, /poručník/ - interkonfessijní zákon
Z 2544,1925, Sb,čis.,90,$ 1,Děti po dokonaném 16, roce svého věku ms
učiniti ohlášení to samy, - týž zákon $ 4,/
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4. Vyzvatho, aby se od řek 1 b luduu, Můžese to státi ag

těmito slovy, která zpovědník předříkává a konvertent opakuje:,, Upř
ně lituji, že jsem vystoupil z církve římskokatolické, odříkámse bl
du, vyznávámpravou vírů církve římskokatolické a slibuji, že zůstan
věrným/věrnou/ církvi římskokatolické,,;5.„Iniunctis de lure iniungenůi S, "s
dát mů přiměřené napomenutí a uložit mu kromě svátostného pokání ješ
jiné těžké pokání za exkomunikací, Fckne m asi toto:,,Velice jste s
bil,.že jste vystoupil z círve římskokatolické,Dopustil jste se til
velikého hříchu před P, Bohema také oírkev svatá vás za to stihla 4
největšímsvým trestem, vyloučila vás z cirkve i jejich milosti a JŠ
svatý Otec byvás mohl Z toho trestu osvobodít, Ale svatý Oteo ve st
lásce k zbloudilým ovečkámudělil nyní též nám,kněžím, tu velikou
Á tak za chvíli pi rozhřešení jménemsv, Otce. zbavím vás tohoto vel
kého trestu a přijmu vás před Bohemzase do církve sv, Pod ěku jj
t e P. Bohu, že vás svóu mílostií přívečl k návratu, že zase. budete
dítkemté jediné, pravěcírkve Kristovy, že budete mít jedině pravou
svatou víru, že budete moci chodit ke sv, svátostem a že budete mít
podíl 1 na všech jiných milostech, nejsvětější oběti mšesv, a modli
bách církve sve U m í A t e si pevně, že budete celým katolíkem e b
dete všechny povinnosti katolíka svědomitěplnit, Zvláště si uminte,
že budete aspoň každou neděli a zasvěcený -svátek zbožně přítomen mši
sv. a kázání, že néjměénějednóu Za rok půjdete v době velikonoční ké
sv, zpovědi a sv, přijímání a če bůdete zachovávat ustanoveně posty,
Kdozachovává tyto tři příkaze,' plní obyčejně též Jiné povinností ka.
tolíka., Varujte se hřlchů,., /následuje napomenutíapoučení dle vyz
nýchhříchů/. o |

Jako: obvyklé svátostné pokání se pomodlíte,,. a,mimo fo vámuklá.
dámjako zvláštní pokání za to, že jste oírkev sv, opustíl,..,,/něja
ké. těžké pokání, na př. bolestný růženeo, litanii ke Všemsvatým, Kří
žovou cestu, aspon sedm Otčenášů a Zdrávasů a pod,/6, Uložiťmu,abyse dostaví k svému katoliolř
mu farář 1 aodevzdal mupotvrzení o vykonanézpovědi,„které m
po zpovědi napíše - není-li ovšemnámtímfarářem, Potvrzení to smí
obsahovat jen faktum zpovědi,/sígilluml/ na př.:Testimonivm Confessi
onis in Zeolesia ...ln WN,.,datum a podpis zpovědníka, Lépe však i
vyžádati si dovolení pehžťentaa připsati na potvrzení též Jeho jmén
a. tydliště:,,Pro N,N, in N,,, je-li zpovědníksámfarářem konvertento
vým,není třeba potýrzení © zpoPědí, Zná-li osobní data a není«li tř:h
ještě jiné věci uspořádat/konvalidacemanželství,křest dětí/ není sj
třeba, abyse konvertent k němudostťtavoval, - ACE194655,z2vláště ups
zornují zpovědníky,aby konvertentovi velmi důrazně.uložili, aby sedostavíli k strému farář i. Stávalosetotižčastěji
za absolvovaný se k farářl nedostavil a něbyl proto pro foro externo
do katol, Církve zapsán,

7,Dám rozhřešení z censurvi z hříchůobvyklouformul
absoluce svátostné:,,Dominusroster T,Chr,.teabsolvat...,, která jev
první své části absoluol z ce-sur/,,te absolvo ab omnivinculo éxcome
municatiouis..,,,/a v druhé části absolucí z hříchů/,,Deinde ego te
absolvo a peocatis 'tuls,,.,,/.Tím je zpověďukončena,

/Jestli penitent vše nutné vážně slíbí, ale není pří tom disponová
na př. proto, že nemáopravdovou lítost, slibuje jen na oko,zamičel
nějaké grave,je absoluce z hříchů ovšemneplatná, ale absoluce z klat
by je platná,/

T. Fokyny pnro faráře.
ld,EBarář, k němuž86 dostaví absolvově

ný konver ten t se žádosti o zapsánídoCírkvea jemužse
vykáže potvrzením od zpovědníke aúdhlášením 1 přihlášením svým, po
případě l svých dětí:
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a/ z2apíšcjehonávratdoknihy náboženskýchzměn,b/ poznačínávratv matrice křestní
nebo narodil-lí se konvertita vjine farnosti, oznámíje j
farnímuúřadujo rodiště,

c/ poznamcnánávrat na jeho starém křestním
1 i s tč, byl-li odpad na ním už poznamenán, - na nově
vystaveném k'estním listě se nečiní poznámkao vystoupení
a návratu,

d/ na konci rohu oznámí konversi konsistoři,e/ jest-li sepřítétopříležitostikonvalidu
je manž el e tv Í, zapíše je do matriky oddaných
bez čísla, požnamenáv úuatrice křestní, résp. oznámí .a
ráří rodiště a dle potřebý v knizemanželství cívilních,£/ jsou-li při této p.íležitosti kř těnýy děti,
zapíše jejich křest bezčísla řadovéhodo matriky křestní,
o repertáře do roku něérození i do roku křtu, poznačí jej

vyknize náboženských změn a oznámí jej na konci roku kon
sistoři /ACEl921, str.5. nn/.o
U. Neschopní svá tostné absoluce

A., Stává se někdy, že odpaůlík rád by se vrátil do Církve,
avšak nemůže býli rozhřešen z hříchů pro nějakou zevně
patrnou překážku, obyčejně pro manželství, které nechce
napravit nebo ho Zanecnet, na př, je neplatně po druhé
oddái, zatím co Žije ještě jeho první, právoplatná manžel
ka, nebo Žije v nanželství s osobou rozloučenou z platné
ho a před Bohemdosud trvajícího manželství,

K rozhřešení z h ř íchů je nutna contritio vera,
Supernaturalis, uužverselis, Super omniaa takovou lítost
on, jak patrno, nemá,K rozhřešení z censu ry však
dle can. £548, $ 2,3estačí, aby upustil od své vzdorné
neposlušnosti /eontumacia/ čili, aby ve smyslu can.Z242,
6 3 oprevdově litovel skutku, pro nějž propadl censuře 
a to dokéznj už tím, že o abtsoluci žádá /A-rtnys-Damen,
Theologi“ moralis 1l,n1.995/ - a chtěl napravit pohoršení,
dané oním szotkem; lo nepraví veřejným odřeknutím se blu
du, yzornou nčvši.vou bohoslužby atd. Ju tedy disponován
k absoluci Z 2ensurTry, avšakŘ“í býti absolvována do Církve přijat jen „„more 1'u r id 1 eo dle
can, 2514, $ Z, Duchovní správce sl totiž vyžádá od bisku
pa delezaci a sbsolvuje ho in foro externo dle ritu Agen
dy I,, str, 71-7« po odřeknutí se bludu a vyznání vír
aspoň před dvivz svídkv /Azenda I., str.77, 78/. Přestane
li později překážka, mužebýti takto absolvovaný rozhřešen
z hříchů od kt:róhokoliv zpovědníka, poněvadž v exkomuni=
kcci už není, zeké při tomto návratu musí býti změnaná
boženství ozsénu ia Okrisní.u národnímu výboru a zapsána
v církevních kniaích, Fosiun dávají přesně ACE1921,
str, 32 - bo, s tía roudílca však, že tehdy bvlý na určí
tou dobu /do Hujev, Trojice JlYZZ—-AGE1921, str. 122/
delegováni všicini 1eráři, kacžto nýní se můsí o tu dek =
gaci uvlášiť žic £,
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Takto do „ívkve přijstý patří slce jen k jejímu tělu

a nenuže plijímati sv, svátosti, ale je zbaven vlivu ne
ketolíků, je ve spojení s katolíky á učasten přímluvCír
kve, hlavuě však jeno dítky budou křtěny a vvchovány po
kotolicku,

B. Kdo chce sice býti pařijt do Církve, ale nechce,abyjeho 3čt 1 byly katolické /chce
je dát pokřtít nekastolicky, vyučovat a vychovávat v nekatolickémnáboženství/,nemůže býti absol
vován z censurva přijatdoCírkveani in foro
e x te r no. Heboťnochae zanechatsvé vzdorneneposlhě 
nosti, ohbčje 1 nadále konat to, o0 Čírkev pod trestem

klatby zakazuje /oan.2819, $ 1,3,4/. Také by muabsolue
ta mnohonesomo3le, neboť už prvním přihlášením nebo po
sláním dětí do nezztoliokého náboženskcho vvučování nebo
prvním nekatolický křtem by do klatby padl znovu dle
6: Na,CL e

oto ovšemse netýká toho z rodičů, který by rád měl
dětí katolické, eJ2 nemůžeto učinit pro velike potíže
s druhým, pro veliký strach z těžkých rozbrojů v rodině,
nehoů zde není delikt lo can, 284g, £ 1/srov, tež oan,
2205, $ 2,3 při nekatoliokém křtu a výchově omlouvá 1
metuslevic, neboťzákonzde praví: 'aul sc1lienterTr.u,,
/acn. 2519, $ 13 3/. Rovněž mohoubýti do Církve přijati
rodiče, i kdvž jejich dětí po dokonanem160.roce nechtějí
se do Církve vrátit,

$ 295. DE GE8Sa44ri0 EBGENSURAE BC
SD0 BP"707 000GD0—eGe6 be©hadmakknkm dak kokotuuáutukuhonakouahusdiuknoudnakudo
CASU 5 DT zÚL E RES SZRVÁŤT 1.

BYSDSSADMMy0DP RS7 0 000 le n 0D00bokadet akad /£ukuukndkuiuekakukaikoku Smy(0+(20ArUD0

dReservace © Gcnsurou 1 b=z censury přestává p la tnou
a bs o lu c 1; kůyž se teúůvpenitent po druhé na př. 2
nerélní zpovědi zZpovídá%regervátu už přímo absolvované,
může ho k-žaý t.oovčeník absolvovat,

1/ Zpovícčíá-l'se ponitent neplatně nebo S8va-=
tookr ád € ž 1 é, ela z recervatu /příného nebo nepří
mého/ se vyzná © zpovědník buč. privilegovaný t.j. potřebnou
pravoroc kející, bu“ obv.cj4uý in periículo mortis, in casu
ursentorii ucbo z irgorentie cte, myúá absolvcí, r č SO TVÁ v s t á vá 't,j, ceusuru jest s'ata
nebo při příru. rose..rvetu okoinost reservace jest odstra =
něně, hrích cí: vš k odověten není, Penitent musí tedy
v příští zoovlůi oclé vyznání opakovat < ze svatokrádeže
se vvzanet, zle nů.c býti 1 obyčejným zpovědníkem rozhřešen,

2 víd“-li se všzk neplutně a při tom reservát
U

t .

b-)

st
nO

W
d

L čNN Da „nebo na něj zapomněl, rescervace ovšem nmía
odst:an ©9/Zpovída-liceu pazivlilezovanéhozpovědníkaplatněa
při tom nů XF. L neponěl, okolnost reservaoe probsbili
ter přestává, neboť zpovědník chce užívct své lurisdikoe
v celém rozsochy,

ag
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Jsou dvojí in. čůu confessionis et post confessionem,Ve 8pověti č á povinnostjako soudce,ucitel a
lékai - po zZjavěli má „ovinnost zachovati zpovědní tajemství
a nepržvit pned úciněně chyby |

S 304,A.POV T O05YI ZBOVÍĚDNÍKA JAKO
2 SPSb© ee le O 1SnyGBAměB P © AMY©GR079 > 9 005 m 0 0 6 0 75 0 7 UDP A 0 9220 če0 G00 A 6 GOÍPUD5 B BOB00

SOUDCE.

Kristus ust-.ovil eváltost pokání ve formě soudu. Zzowědánkjako soudce vuel 2i ud.lat jasný úsudek:
1/ 0 př C iaé te B ou du U.j. O stevu svědomí

pemitents /mat i. sae smenti/,
i c penite taa (lítost, předsevetí/á js/ O di 8 pos 2m

o/ 0 o t úze C, 2 b
nebo ne,

Na základě tyehto poznebků úusí výnésti rozsudek, tijrozhřešení buďto udělit nebo neudělit,

,
být oluce udělemabo ©CÉ Nů a a

5504., PoOoš0UL +PÍ LÁTDKĚY SVÁVOSUJ,MMP00l000027B©©-0%OPfn©00BSbrnGPVÉR— > e0v0 T"> 005,lePlehom"620ENVÝPDONDA©PGoiero
/v zrání 8 otázly/.,

Zpovědníkmusí dobře pozna tkajícníka
t.j. jeho vnitřní stav a někdytaké i vnější poněry /na př:
ženatý, samosi:tný/ Musí tedy pozn“t Jeho schopnost a Inpdnosš
/úplnost zpovědi,lítost, předsevzetí/,jeho hříchy,
jejich pří Ů j ny i následky, např,povinnost
restituce, nf věEKjeho ASO, byt a jiné okolnosti, kterénemají Žádnéhovzděhuke hříchu, Plísně je zakázánoptátisepoď juénu.komplika:(a
veat confessariu? omůinone nomencomplicís inguirst *
/o08n.BoB8,%2/.

Pros sůkv oktomuto. poznání
jsou:1/vyznání, zpověď kajícníke,
Zpovědníkmáupovčětposlouchat mlčky, pozorně,trpělivě a pokorně.a/ Ml <ky. žověú“neaná nikdy přerušit
bez nutné. př i či ny, abyse penitent mezmátl
a na něco nozopomněl, Tou příčinou můze býki: penitent mluví
příliš hlasitě nebo příliš potichu, s příliš sklopenou hlavou;žaluje na jiné ne na sebe, vvprevuje věci, Jež do zpovědi
nepatří; mluví nestoudněŽzeine-li příliš podrobnělíčití
hříchy contre soxtum tek, jzk to není třebs, řekne mu:



7 .
„„Já již tomu 19 imín, 210ji4 dál nepovídejte“ /; kdvž skru
pulant neustále k hříchům jíž vyznanýmse vrací,

b/ Po 0 rně , kusí dávat pozor na hříchy, jejich pě=
čet a ok:lnosti. V či, které budoupotřebovat dalšího pro
jednánía vyjasnění,musísi zvláště pamatovat, naa
DŤo penitcní se zpovídá: „ řechodil jsem do kostela =
(ma mši SV,7, neděle © svátxy? koli krát? „- „„Zetl jsemšpatné knihy 7-- /jaké? proti víře ? proti estému přikázání?/=
nebo řekne něco lak, 4č zpovžůník tomu nrozuměl, nebo na př,
mladého opiilce NOTE nizdy úcehat bez důkladného napomenutí,
Pro případ únavy de dobie ponáhat si nějakou mnemotechnickou
pomůckou, ne pí, : vyunený hřích.na př. proti 2, přkázání
naznačit si stlečeným nebo ohnutím čruhého prstu, ovšem tak,
aby to nikao nepozorovsl, řeké musí pozorovat celý způsob achování se kojíceníka, »bv Z úohomohl soudit o jeho dispo=sici,

o/ 1 r pě 11 vč o Nesmínaléhat na rychlé zpovídání nebe
jinak projovovs“ netrpělivost nébo nelibost, zvláště se musí
varovct, aby nedal najevo známkypřeky "a pen ínebo

od ivu , eby takpenitenta od aplneho vyznání neod=
strašil, ať ce též vcuje posvňků rukama, tělem prozrazujících podiv, Irpelivosti l"skávostl a soucitu je třeba hlavněu většího iiÍšníko; toho nežinká strohostí, nýbrž laskavostí
= do jeho r a nesmí dát ocet sůl, nýbrž olej a balzám, "4
Někdybude !i02:, 8by bázliívémon 3 P.z bu dil » Ne? 1, 2 b
bojte se, Bůh de nilosrdný, +%echnovám chce odpust ití" Cel
někdyaby o t á z kou poowuoh l, ule nená zse bez
nutnosií Zj0v4í panrazovsvi ctazkamis když někdo příjde a
řekne; „,irvosín <c, velobný pane, pomozte mí,ptejt e se mne ,
odpoví: ,,Áno, p). obouvám, ale řekněte nejprve sám,co vite,
nač jsi vzpomínáte,

d/ Pokora ourání vpověůníka,aby s kajíceníkemnejednal s hrdou povýšenostu nebo s nohrdavosti, K pokoře ho
nejdnou pobídne vhled do «„vláště omilostněné a o dokonalet

se snažící duše kajicníkovcya mvšlenkana PE ubohost,Máse teké posilovat vzpomíukouna Bož í ř ít .
mn ost, hlavně rdyž ce jedná ohříchy oontra sextum,aby
snad sál neměl velíponí v těchto hřiíších, Zpovědník má býti
jako zlaůo, jež čitác jinou vřamětýysamo se tím očištuje,ane jako vods, kt:srá © 02 č i ale nečistotu přijímá čo se
be,

Bo Druhýu prn3ť cáken json č 6 á
prosiicúkeu Úepyvesekurdárnin a podm opředpokiúají, -eje uúa p sitivní čůvodpro
domněnku, „dání 37 úoúpiné, Z pouhě,t,j. na positivnímdůvodunozelosenéU kost .iivostií,žeby zpo
věďmohlebýt sandnedylná, nebojen ze zvědavosti
se 2 povZdník ptít nesmí; tím by činil zpověď nenáviděnou amohl1 y způzobíti velilou škodu duším, Zidé také nemají rádimnohodtézek. "vlště při sextu musí býti v tomto ohledu
opatrný, počeat coujesaarius, Keouriosis aut inutililsguaesticnibné, aenlme ciran sexdumdecalogi praeceptum,
guemcGusmdetincnt Ci; „evuc ne iunioóres de 11s anuaeignoraní ji. rue“ iuterro. t'"/ean,B880,8 2/,

«= 2..
©+. „s., *VLK U

©
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Pos itivní dů vo d,.abyse zpovědníkptal,
je dán na pr.: penitsut nemí materiam sufilelentem :
- neudává speclem et numerum:Hřešil jsem proti či
stotě- /j2k? čím?/ - ; nechodil jsem na mšl sv. 
/kolikrát?/ - , říká mechanickyzrcadlo /děti/; mlu=
ví nejasné a dvojsivslně (bn je „třebá znát také způsobřeči lidu, na přeš, „,hřeš.l jsem znamená únohdy :
bral jsem jméno Boží nadarmo a, klel nebo:,,ByE jsem
sprostá znamená: naůávala jsem Z«4nemluvío hřícn,
který zpovědník zná„oújinná, na př: zpovědníkví,
že se pen. vent opíjí a on 0 tom nie; --dlouho nebyl u zpovědi 8 2povídá sez několiks maličkostí ;
-zpovídá s“ z nečistých skutků nebo řečí, ale o myšlenkách
a žádostech se nezmiňuje, dospělý svobodný člověk

(častěji dospívající děvše/ neříká nic o sextu; nezmižuje se o sovidnostsch stavu /manželka a mat
ka neříká nic o svén životě v nuanželství a o výche
vě dětí/; - bojí se, vymlouváse eto,

Zoovédníx se tedy ptá, jen když je toho třeba,
ale prak je k tomu povínnezm,

Závaznost k oj Ázk ám. - ZpovědníhPmáuřsdtípovinnost /apravedlnosti/stamt
se o ů5dnost zoovědla oplatnost svátosti, již
udílí, a o spásu svého penitenta, a mlmoto má
povinnost lásky pomoci nenitentoví, když mupro
neobratnost, stud atd, je úplné vyznání přílištěžké,

a/Per se sub gravi je zavázínseZita
'když je positivní pochybnost: 1/0 tom, 60 patíí ad
in bez rí1 te %e m coufesslonis'na př, spesies
numerus, oiroumotenjice mabantes, předvídané násled
ky hříchů, £/ 7 v č.A e 4, které musí vědět, aby,
mohlsouditi o těžko. tí řícdhu /ad
vertentia, consojentia erronča, na př. půst, mše
sv./, 3/ o tom, co musí vědět, abv mohl poznatúisposiei jenitenrta/např. chce-liopustit
příležitosiů, emĚvit se, rostituovat/ a předepsat mu
apta remeůúida /2da je zde zvvk,příle=
žitost, rceidivas/.Ncní však grave v.dlouhé řadě zpovědí vědoměvys,

nechatK: nábo dvě otázky clroa speciem et numerumpec. ..čo. .„které hříšník ex gravi culpa zatájuje,
anebo vynegobst několik takových otázek o věcech, které
penitent bona fide neřík“, Neboť vzhledem k. tomů„- že
zpověcník„vsí vveleennoul mio penitentů a jim
pomáhet, Jc t o jou onisslo levis. Kristus P, také.
nechce, zDY ovídíní bylo pro nás orturou.b/ 210z: není Zavázán v foe
se no £, 2 Zz=J31 nen itent se
má uÚpoví 4, A; vo si má v otážkáh
počínat jem Cua dili o,tiu ordinaria. I kdyby el ;
myslil, že byvdalšími ot izkami,ještě více hříchů
objevil reho je? jh sseciem a počet blíže určil, ení /+*zedáz *je o vtát, báví už adhibuit moraleu di li



- 80 -=

4: - nebylo dobe, aby unohými otázksm i
Genbsam.6 spi1, třebas by tím byl způsoben nějaký
Podostavek v integritě, ne confesslo reddatur oddosa;hlevně co se týká sexta máse'ptát paroce,
oe ute, Gas te, hépe je, kdyžzůstaneposlední
species neuvčena, než aby dal penitentovi pohor
šení, nebo aby se penitent . úěho něcodozvěděl,co dosud n%šťěstí noznal, jeba aby aspo' vzbudíl
V němpozornost, by sám úžle pátral, nebo aby jej
od zpovědi odvrátil, Neopat.'ine a nemírné otázky o sexdu
mohly bv také ohrozit dobrou pověst kněze, snad dokonce
vzbudit i podezření ze gollicitace, urážez jemnější esoby
a zpověďčinit odlosní, anomít 1 v širších- kreateb-za
následektopení zpovědi, kněžstva a Církve,- T

Dxuhy otázek: úvodní, vlastní, závěrečné,Předběžue ot%áz2ky, abychomse všeobeoně
orientovali, např. neznámýpenitent neřekl, kdy byl nepo«.
sled u zpověci; někůy je třeba zvědět 1 stav a zevnějšípoměry, ne př. zpovidá-lí se, že jedl v pátek maso, zda je
to sobe závislá, třebes služka; mladší n meno žena senezmi“r.j“ O sextu: s+J*48 ženatý? =,Á"o. he tuto otázku
ospravedlnil, ptá se dále: ,," vyčítá vámsvědoní nie codo vašeho života v menželství?“

Otá ky vlastní jso
o/ ur Ču jjcí: kdyžvyznáníje neurčité,

takže nevím určilé, co"peniteně tím mysli, na př, neoho
dil jsem do kosteJa /, V neděli a svátek? Ns. mšl sv,?
bawil jsem se € děvěety (Stávalo se pří tomněco zlého?=Mluvili jste snad nějek šp“tně?,- Přišlo k nečist ýmdoty
kům ? - Snad i k něčemu horšímu? "= /; učestnil jsem se
nočních toulek /,, Cg,se přitom stávalo zlého?"7Nio,
rodičové se„bobíJi“ 23 zvíře mí bylo příležitostí k hříchu/,,Juk ?""=,,klel jsem s dobytkem“/;

b/ d o, 1ňů j íce Í : kdyžvyznáníje ne “uplné
na DÝ,penilont reudává speci.m(/,,Hřešil jsem proti čís=
totě“ -= „,Jdekjev hřešil - vedl jsem nečisté řečl - měl.
jste také "takové myšlenky, zácostá?" /; něudává numerum
/ ovšem jen- pvi těžkých hříšich nebo při zůnedbáv:ne modlitbě, zds=20 ulouhou dcbu/$ ncujá okolnosti, které druh hří
chm mení vebo činí těžkým /krr=dl jsem = bvlo to něco vět=
šího? Ge ? /3 neudá příležitost / Hřešíl jsem proti man
želsike. věrrc il + OÓbcova)jeste s jinou osobou? - Ano, -=Ko=
likrát? Dal. uusí zpovědník ještě vědět, kde kajíconík tu
příležilost ná, zda domanebo ohodi-li někamjinam, je-li
to osoba svobodné ucbo vdcná/ž z vy k : příjde nladý-člo
věk, dle u. vnějšku potrno, že Je nerwově zničený, a zpo=
víúa se hříchů proti sv. čistotě,- Potřebujemevědět, jak
dlouho i toso hříchu dopouští: /'Již dlouho jste v"tomšpetnémsvyhu“/jnisledkvo povinnosti , které
u hříchu „ovrinlv/ páchol jecm nečistotu - S jiným? - stá
v2lo to Č. tcf vžuv s tout“ osobou? máte s ní známost?



V

mělten-hříchnáseldky?/ povinnosti stavu
rod jiš dobřejste vvchovávalasvé-děti? vedla-jste-je k= jste dobřev manželství? svědomicvámnic ne. ost e předsevzetí /penitent
| předsevnetí nějakým způsobemvyjádřitií,

E tomu je te. závérečná modlitba, Jinak kdybychomneměli
jistotu morální, zepteli bychomse : Je vám těchto vašlohhříchů líto, cLoote se již polepšiti? /

Cose týká m inu 1 ý eh. 2 po vědí , přijímá me
je previdleně jeko bv byly řádné, když pcnitent o tom nio
neříká. Wwížemose Reoněřpri mimořádnýchpříležitástech:Podol, na vtelnép o DÉ řezpovída1? de js.e nozat“jovolc/ Závěrečné obázky. nejdouvždyaký“
nutné, jen při vetších-anpovědích: Máte ještě něco je srdci?
Úžkostlivemu: Mebojt“osc, všcmu jsem dobře rozuměl, Má-li
zpovědník u novnáméhopinit-nts podezření, že ze studu..
něco ze.tejuje, má se po z; ovědním nzpouenutí n:.konec ZE2M
ptat, zda ješte něco decho svědomí neznepokojuje, a povz=budit, abv vše řekl, Takováotázka může ochránit před
svatokrádeží, zvláště penitenty návzdělané, ženva děti,
pon"

„oa

Vi 28$nosti otázek,
Otázky :neejí býti:

-8/ jasné a p Í e s né, aby tomupenikent hněd
rozuměl, Lépe..je dáti více krátkýcj otázek, než-li jednu
dlouhou spletitou. Ncní radno ptát se vždy.t:k, aby
penitent odpověděl: zno nebo ne, Právě v choulostivých
věcech mámeho věst k tomu, aby se sám vyjád. 11.b/penitentov i přiměřené : Ptátse
jen na věci, kterých se lidé toho stovu dopouštějí;
u vzdělaných se při sextu napřeď ptát na menší něíohy:
myšlenky, ře: 1, ebvohomj- sn.d neurazili; u nevsdě
lených je lepe ptát se při sextu hned ne skutky 2 n?>to,co je nejvíce tíží, Májí-li tento kámense srdce, mohou
xlidněji mysliti ©bez obkíží se vyznotí z ostatníchhříchů.of/positivní, coladné, Tedyne,
aspon ne pruvidelně, negetivní. MšlÍsv. jsto r za
nedbávol ? - Proč ne t..ková? - Poněvadž penitent
snedněji nřizná vinu, když si musí myslit, že po
vědník se jí již domýšlí; proto se mápenitentoví
více dát na ruku otevřené při znání: Spíše horší, nož=
li menší, spíše čestější, než-li řídší.- Ovšemi
v tom musí byti rozumná míra, ná př.: smilník ncudává
počet: kdyby se zpovědník hned zeptal, jestli se
každý výdcn toho hříchu dopouštěl, stávalo by se
to však měsíčně, hříšník by si jistě pomyslil, Žeto s ním není ještě tsk zlé, že je ještě před
druhými dosiíi nodny,d/nikáův disjunktivn ít dělal
jsem něco nečistého.- Byl jsťé při tom sán nebo
S jinými? Odpovi-li penitent:,, Ann, jsme opět tamkde-jsme-bvlí níců tím,ocčopcotrné Z. decentní: velite0
patrně klocti obázkyv, hlevně při sextu, tok, soby
viuník mo.:l ro.uušt, £lu V nevínném nebylo bužzrr
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nebézpočná zv.d: vost /een., 888,2/. Při tom s© mí uživ“6
jen slušných © důstojnosti míste z kněze přiměřsný h vý
ozu /SV.čisto“ 2Uč./«

: f | 1 £ dně+ znovědník n.má naléhst na chyrtnou „od> 2 splclen, 5 lápověd, noboĎ t3k by byl očnli: -nt jenskou, úč. 3 tÍ 7 8 0 ucit e měPosťchat
odpovědis v liloa t r pě livostíÍ a vorovit se
každé unáidkyvsodívu, „bo nelibosti,

o všviu Z musí člověk ovičiti, tedy i v kl.doní otá
Zek Vč Upov nící.

3, Uřetím prr. "em 004mm.2 sto.vu Svědomí ponitont: jsouzkušonos?rEt £ ivěšějších. Zpovědí,sdělční jin +ch osob, zkušenost
vlaa:tní, bylo by sice porušenímzpověůníhotajematví,
kdvbv zpovědník fekl: v dřívějších zpovědích jste sť Zpo
vídal tk bok „ 12 lépe je otázkami ponlicnts pžimět
k tomu, byvto „97 j čtí-. jodnou.Co ma a i ot. 2 povědník, když p o
cehybujl o 1") i mnos ti peniditen tt a?
Pro Zpovědnici ju in rc dubla uznanou zászdou: penitcntovi

O

o
se má věžit v toa, co iikau proti sobě, i v tom, co řéká pro
sebe. A Dpoto mů. Z.ovédi ík vádv absolvovat pznitente, dokud
noví určite, že sv vohráťežné hřích zzmlčujšs, nebo popírá,

loZpovědník jistě ví, Že ponitent se dopustil hříchu,
který i tásucnjse, pop Lr á, fu nusíměuváž.ti, zde jeponitontpom.hénb| Lobončicimseupovídat;možná,žesejiž
z něho dů:úč szpovíjní, r.bo si pspoň myslí, že sc 2 něhojiž zpovid:1, n do n.,obládá Jo zz hřích. Jostli se dá

cokoliv z toňo předpokládct, má.opovědník absolvwvat až již
to ví očkuukoliv, neboť penltonti credeudumest,

Go„Kdy“ sů nio z toho nedá předpokládst, je různý postup
dl: rů- ných oromcnů, odkud zpovědník ten hřích zná:

2/ Dověd.lseto mimozpověů od jin ý ch. liadaí:zeptat se ne to č popírá-li ©„bsolvovznt, neboť spíše jost
věčřit penitcntov! než jiným, o nichž můžomepředpokládat,
že se klanaili n.bo byli oklcománi.

bdb/ Víto mimozpověďz vlastní zZzkuš.nosti
nopvosto j i e t ě, na nf, viděl ho hřešiti, Usvědčí ho
2 pópívá-lí čl. norbsoiv poněvadž noní disponován,

o/ NÍ to ze o. 8 G druheho /comyplicis/,
Zač je Zd" vník. „7áu zd0v. ním W:jčiustvín, smí si ot. .zat
no ten tdíci j VĚLO) CIĎč, př. zdr má ještě něco jiného
ne EVĚČMU- luč € í Lit join tendv, kdyby sc bvl i
jinck m n 1, po.. 2m se toho t3kove osobv dasiěji
doponžiči, - S2odbunce /snoubeúukv/ se ptá styon čisto
ty epca n. dotyky, mvšlcnky n žádosti, Popírá-li, noopaku=
jo olásku ro hělči Sub co.dítiono /scatenti. comunior/,
Spíš. Bu dovLů 0 o dElonf k tomu, že se sám mylí. I kdy
by ji4sů VU Ú 3 mýlí, je vázán zpovědním t:j.ustvím,
proto nůle j č C, jó.ko by to něvěděl © suěl byvlicite

soluté, pokud všsk můžeužít znolosti
a '

udělit osoluui 1 st U
zo Bpovcc“ včell beolnel jen couditlon: te,
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S305.POSOUZENÍ DISPOSICGE
05 JE0 00v B 000 0D08£ FEGP0) GO0 ADUp020080 E p 00 B C CTO E p C S 2

PENITENXTaA, *?
© m01 0)0 09A3 0 620 0 0 650 9 60

„ Zpóvědníkmuví si utvoříti úsudek o disnosíci penitenta, a to
usudekmoráln jdi stý číli YSufficitprudenset pro
babile iudicium", Uuje uouděk; ktorý se opirá o vážné důvodya
proti němužnestojí důvodnépodezřeňí; ňarozdíl od jiných ová
toeti, u nichž můecíbýti materia „OBTĚBoJe to pro zyláštní pova
hu této bvátosti ,. a2y nebyla činěna nenáviděnou a její spravová«ní nemožným;poněvadžnabý! plně„Jistoty o „úisposici většinou
nenímožno; div.3.1ce je věc vnitřní a vnější znamení dávají vět
šinou Jen rrob.uijitate., Úesučekten není vždy snadný: zpovědník

NOM

potřebuje kn- vran: rozv?../ a OBvicenís. hůry,
K sradní. m i buzení jis -sice pomáhají znovědníkovínásle=dující cosbyČi: 2. de. le a dna Ssposeitionieso /

o d * ia ů df Dobrovslné 2pově a jeji zp“sob : že při=
šel ke zpovědi,e to „dobrovoluěpnojediné z vůle rodičů,představe
ných nebo ze zvyku.že se zpovíďá unřiuné apokorně, b/ Tvrzení
poni teutovo . Zpouvidárli se ponitejý upřimně„a nevzbuzuje-li jinak
odezzření ©£ disposici,už z toho zpovědník právempředpokládá, '

ze je, oispoučváu 4 Zvláště fckre-lý,že 2ituje a. chce se polepšíti,
ludí

ke

Nezmin:je- li 36 však o Litosti a zpvědník má: o jeho disposici ně
jasou pochy.ncst. Ss no vw(stovně zeptat „zda svých hříchů „lituje
a Chce se poL 8P=fu.a jeho svsení má věřitpvidí- -li Ira irémeže toslibuje v5“ VE Jašvuby ně sal e.má zpovědník u náboženský
vzdělaných 3s X wajicri už z děchto obyčejných znaků dig=posicesoudil.že j,0u Či9dvuvvěči,l kdyžnejeví zvlástní horlivost
v nábožeživotěvnebo dlouho.„už s sezpoovidali,nebo zpovídají se z
mnoha těžkýci nříchů. Avšak(nábožensky nevzdělanými a s dětmí mázpovědník vždy vzbudit litosíž; nejsou i“ čČosti vědomi důležitosti
bono a proto to snadno mobou zanedbats „, ,«Kdyžvšakněkdohřeši v blizké příleži te«
a tvi nebo ze zv y k us Dyž už dříve několikrát napomenuta dále se toho hříchu dopouští ,tu-ja třeba značokykteré dávajívětšíjistotust.zv,sdiegnadispositionie
extraordina r 14 /oiroumstantiaevel adiunctapae=
nitentie/.Nazývají se si va extraordinariá ne „protosže bymůsila
svědčiti o vyššímstupni lítostip,nýbrž protosže jistěji litostnaznačují Jsou to:

/ započa t 6 polepšení; toje nejlepšívsikePávnNa předelš: dobu po zpovědi se zdrčel toho hříchu nebo kkrá
te do něhopadlsjiž nechal blízké příležitbatiojiš vyplnit res
titucisbojívsl v puktjení,užíval prostředků: b/zcsi u dobrorolná a míincřádné:

8 denvu PDKOINOSUM svým rázem Peni tent přišel ne“

Aa «

. £

únad+aově „-jakonoční aneb. nroža,ře Ho todi Če,nebo Pedstav.
vení poslali eBehebo 26-má Zyvy tento den ke zpovědi „cehozbYenýbrěvyden-zcela secbyčejný, zv)á$ve kdyžho bo- stálo větší oběti
zaneebal prácipudělal velkou cestuzna přo-šel s tím„Břícem na
poůtní místo u, ovidí se zrhříchů dříve umyslné„zamlčenýc„pro
sípvabymu 200%Žacák pomohi-X dokonalé zpovědi+Žžédá:OBřÍSné
pokání a prost“ A«y k pol:spšení;„projevujesže nově a Lóp9poošriivost uricíu nebo nebezpečí zavržení /“bonum lumen
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c/ Mimořádný mot i vykterýho ke zpoyédi„přivedl,
překázání,které ho tak mocně dojalo ngbo „náhlé umrtí ý ro

dině,ořítelejvyváznutí z nebezpečipzpovědpři misiích,jubíleuD0Od4

Pa/vVysoký stupeu 1 i to s ti,kterýse projevu
je ve slovech a ohování,třeba i v slzáchoOvše zevnější chování
samo nestačí vždy k posouzení lítosti,může to býti založeno s%
přirozených příčinách a v povaze,Totéž„platí při chladu a zdáni:
vé lhostejnosti penitenta: zevnějšek můžeklamat.„3 Bi gna du biae di S posl tioni s- jsou
to v celku tŘí,kteří zpovědníkupřísnou povinnost slíbili a sli!
nedodržoli s

a/ Po noučení a pokárání zcela „nepolepšen padá do starých tě:
kých hříchů„nebo trvá v dobrovolné blizké příležitosti neužívá
prostřediď „které mubyly udány k odložení špatného zvyku,nebo n
vyplnil. restituci pačkoli mohl.b/Přišelkozpovědi| donucení,zezvyku,beználežitépří
pray“Vyznávéhříchy bez pokory a bez„bolesti,s jakýmsi vzdorem
početných zpětných pádech jen chladně říká,že litujespokouší s
7 Činí nebohříchzakrývat.ipí potíže při přijetí pokání nebo„prostředků proti hříciÝ Indi spo si tu s jeskdonemálítost a predsevzeti,
V celku jsou to v$sichni, kteří se. zdráhaji vyplniti gravemobli-.
gatlonem: užívšní nutných prostředků,pokánírestituci ,příle
žitost,odpuštění n příteli, nzpravení velikého veřejného ohorše
níi.Ale to 89 obyčejně ne stává, že by peni tent odmítl zplnéní těch
to závazků ejspíšc by so to mohlo státi při závazku opustit pří
ležitost,a to když žide v konkubinátě nebo viSTýilnímmanželstvíTo jsou „tedy pomůcky,kt“ré dávají zpovědníkovi jakési pokynys
podle nichž můžovoznati sj = ji obenitent disponovánNejčastěji di
ponovén je.5em tau se stává,ž%eje disposice pochybná.Zřídka všakse stanepže by penitent byl nanrosto jistě indi sponován.

£ 306. ROZHŘEŠENÍ. a
2 6D23 00 6 0 r m DA00 00 C m eb A2W ADMO"B

Zpovýdník poznov stav svědomí a disposici penitentovu,musí $)učinit usudek „je-li penitent hoden rozhřešení nebo ne,a nusiter
usudek provést, t.j, rozhřešení udělit nebo neudělit,

K plra tnosti rozhřešeníJe se strany zpovědníkanutt
aby rozhřešit chtěl, abysi *edy byl vědomhříchů salt em in c
Bosteje aby v2d>) hříchy zda S0U> onÍív

K dovo L En oj ti oozhřešoníje třebazabysi Čivyzn? u žŽinilusudck > objektivní a snbjektivnintiži hří
ché;o rt"a“či, snoci 5 hřícií a 0 disposigi.Není nutnoraby si o
každémh on olidité tyč ásiní ucsudek o Jeho tíži, stačí
když dle svého hsbí tválního vědomí rozeznává mezi hříchy těžkými
a lehkým. a mezi b'íchv snocificky různými Sub)ektivní vinu hřichů„posuznje vravidelné dle jejich tiže obj skt ivní.Má-Ji však
avlastní důvod nvbovat o tom,na př.zda zde není conscientia
erroncn,inudv. rů.ntin na ne. při zanedbání mše syatéě,porušení
postu otdzzent“ « nit nta, když však i potom zůstává pochybně“ťres Dol duditivo r linouenda ost,
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„Není však nutnogyby 7zpovědník„byl v ok am ž iku ro Ze
h řešení si vědomvšech hrichů,ani si nemusí býti vědom 
některého hříchu in specie. Stačískdyž se na hříhy in confuso roz
pomíná,soudí,že venitent je dieponován a rozhřešit chce,

Jestliže zpovědníkv roztržitostivv unavě všechno přeslechl
nebo mezi zpovědí usnul,na ravi defekt tím,že se zeptá: Byly mezi
těmi hříchy tvé n*jaké té ké?při kladné odpovědi se zeptá,které,
ze tomu řádn? nerozumněl,Dři záporné odpavédi může absolvovat,
Je«li to VŠE peealtent znímv,u úěhož může„předpokládat,že to byly
jen hříchy všedníní že ho absolvovati aniž se ho tak zeptá,

*

ZÁ sady cc do rozhřocuí:
14 Dixoonoven/přaitent au sí býti - per se sub ETA

vi ex idustitia - rozh r o Š en „ když o rozhřešení Žádá«
Tím samým,© jůc %e znovédi,žádá již o rozhřešení Can, 986. vý8lovně zaknaj o""říci nebo odložiti sbsalůci di sponovanému.
penitentovi, dň-Ji 0 ni Di sponovanémupenitentoví by mohla býti
odložena Absolnce, na něbolik dmí nebo na týden = ne na dva
nebo vlc?y- jestli zpovědník to považuje za opravdu užitečné a
penitent 6 odložením r“ 4 šouhlasí.Iži tečné by to mohlo.býti
zvláště pro nikterého břisn:.ka příležzi tostného neba zpětilého,
aby tak léno počnal volivost hříchůzvíce jich. litoval a v před
sevzeti se posílil, nebo sbv vrolnil hapřed nějaký těžký závazek.
Kdybyvšek fo pín :tent bůžňe nesl,odložení absoluce by více uško-"f
dilo než pro SDrla.2eJist? nedi sm nova
1íti nosmí„pyněvaděuděliti Bihlosi, „n hodnémuje těžce hříšná
svatokrádez „js dný ohleď lide“ Ý nesmí pcanou 300vědníka k tomu,zkýmhříchem seorilegi aoJistě,
nedisponovemí jsou napře 1 vi lní manž el é,kteří se
nechtějí d“t církevně oddat,nebo Jít od sebe,je=-li církevní .
enatek nemožný/oronter lig: omen/. Civil ní manželé by mohli kromě
nebezpečí smrti býti rozhtešeni jen za dvou podminek: Io Není
zde ohoršení,noněvadž žiji v místěpkde se o jejich civilním
gezd ni neví, O, chtějí a mohoužiíti jako bratr a sestra/j sou
už starší/. = Dále:k oonku bi ná ř i,kteří nechtějí jíti

-+ d

od sebe,něboseneghitějí dát církovněoddat an želé,

nému se rozhřešení udě
G

kte ři z vlastn ů odloučéčéiLi
bezpri in,uvedenýchv oni a /oapadjcízo iožstvíi,zločinýživot; 6božp.čí oro duši nebo tšioskrutosti 3 urovosti/ a nech=těji sek sob. vy'tit.

Wožn te a1y 1DbsJgi-vov v e dené
ei rkevaui “ cto z vlas'rí vůle dle emk 31,7/ač vodů ka=
nonických“. 2 » zyodené o. 7 i ln ézje-li zde příčina dle:
Gan11314/t s* ti-'iež. ne. oumiv jiné civilní manželství,
anželelt 1 ootviln. iu Aen nebo r97loučen pročúi své vů=

jiymížo bo to 1 „ozhřešeň 1 když zde není kanonických důvodů
1leCtutal dyKLo dí čově; kteři nech tějdi po
LÍ lat dě ti E o náboženstv iy ACE1923str.77/.lakového u-r t-1t zpov čsík pokusí digponovatopomodlií se v
luchuymisobi aj u (hlavuíní motivy lítosti - peklopnebe,Kalvarie - 1 PeknoomeoKl nať smrti hříšníka: ale aby se obrátil
>d.své cesty a. „v hvl", «zechs 33411/ » Te.hříchy, nýbrž ňekajíc
jost přivjaí day. la. Dab "st někdy použiti. motivů přirozených
by tyto uvrzvily „ stu mu„1ům nadpřirozenýmo/WVaše matka,mah= +x4
zelka Je snod n waonost. Ji stna; jake bude shledání s ni? Kajic= *nost „řiníší a lásbou VyZi oožehnání u věcech“pozemských.
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K1id v duši po smívu s Bohema pod, Domluví muS důrázem,ale 1
se soucitem. oů

Když však včechno zůstává marné,nesmí ho rozhrešit!3<Pochybně dieponovan é hoje zpovědník
zavézán např:d se snažit di sponovat.Nemáse Ř cizet na to, žejimmusi déle čekat nebo že odejdou, poněvadž ted se má starat 6 to
hoto svého p unitenta a bude z něho klést počeš.Zůstane-lí i pak
disposice pochybn?,mábýti ner se absoluce 0 dložena D06
déle než -na dýn týdny, hřeší-li venitent z příčiny vnější /pří
ležitost/,nebo AŽDe jsden týdon, hýeší-1i z vnitřní slabosti tento totiž úotřebuje sníše milosti vétosti Když však je důle
žitá příčincy cbv byl rozhřešou, má mu býti po náležitém napo
menuťi obsoluc“Udčlenag ale aub conditione: si capax es /v nebezpeČí smrři, -litonoční povinnost,snoubenci před svatbou,
kostemýt Glouko.bo postrád“l milosti svátostné, odcizení svátos 

nh sc mé vce tak, že absolůce může býti dána,poněvadžjsou
zde„nějaké značky disposice, ale omů že býti odložena,poně-.
vadžje nemožngučiniti-si orudens iuditium o disposici. Tumuseli
zpovědník uvážiti,co je pro nenitenta prospěšnější, zda abso-=
luci odložiti, r sbo muji udéliti. Ale za našich dnů je obava,že
by nenitent ke zpovědi již nepřišel, proto v celku více prospějeduši peonitentově znovědník, který je bohatý na milosrdenství a
penitenta dle svých sil čisponuje a sub condititne absolvuje«
Kdybyebsoluci od ožil, penient by 'po druhé sotva přišel s lep
ši disposici, přišel- Ji by vůbso,V celku +edy více prospívá r0Zz=
hřešení hned udělené, než jeho odložení. Zp'ovědník se musi často
tak jako jeho Mistr snažit, "aby doutna,.cí knot neuhasila nalomenoutřtinu nedolomil"/kt. i2,20/.Odložení absoluce Jepro-penitentavelmi
trpkým lékem a orotomusímu je podat zpověcníkse zvlštní lé skou a sotcí tem.Negmi “řoi suše a křaátoč:* Já vém roz
hřešení nedám!",nýbrž sbyyslite to se svýmpolepšením doopravdy?
Já vám choi k tomu pomoci, ale musíte mé poslechnout!Hlavní
věcí je zbavit se tě příležitosti, Jak nejprve doKkažte,že ťo do
mego? a pak / asi za 14 dní/ přijdte a j8 vámdámrozhřešení,Ted vam je jestě dát nemohu, ale gbyto lidé nepoznali; dámvám
požehnéní. Aje k sva řijímání ted jíti ovšemnesmite!" Kdyby
nenitént řekl, %epůjde k jinému zpovědníkovi, řekne mu:" Ale
ano,můžote jit, ab“ musíte mu říci všechno tak jsk jste to řekl
mně,musíte zu3yŠaon-okovnt."- Kdyžpenitent prosí 3 nebo
hrozí, neztrati znovědníjklids+Ařekne:" Je to k vaší spá
sejjá to S vévd mvrslím dobře, dem poslechněte; bude to pro. vás |
dobré!"=-Váv. nÝijdeponiber od jiného Žpo vědnika , vti "u nbsolnc očřekl, budenevždyckyhledét toho
dřívšjšího 2. dníka hru + i-kdyby se Snad.„Spovědnýc; benznýjil, na of. ulo7íl rostituci, kde penibent „nízavázán není,
nebo Zsué4-00, k čemunebyl oprávněn,nesmíme bo penitentovi říci
nýbrž mut“a? „novždníkachrénit: " lépe byste udělaal,kdybyste
byl poslech! 1. dyž myslíte, še vém to není možno, udělejte
to tedy tak Ma  vn »

V cejvu plati, > znovědcíK nesmí býti- příliš přísný « Před
gsoudnouatojioí "lenšojí. ss bude zodpovídet s-nřílišné mírnosti,
ne Z příliýné 9 nosti /XU: Kupke/. Musíbráti. člověka tekc je: minuje MÍSASPS kbě: přijde však-doŽivota, do
Vokušoní ni“ mvoh mějšLC podlehne zas. Spiritus gulidemfirme41526, 41/. >roto má zpovědník mítipromptisy o77a 4tom infNÍ u F |ne LAA > bei aa
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vždycky aoucít a lásku a raději se přiklonití k dobrému.Mír
nosti ve zpovědnici bude sotva kdy litovat, kdežto přísnosti
jistě Někdystačí pohrozit, že by příště nerozhřešil, Ale 2po=
vědník nesmí býti zase l a x n 6 mírným /% impie pius"/,

Neemi zase uzkou cestu spásy in animarumperniciem. dilatare
seu verius pervertere / Alexander VI1/, aby "ex magnaabsolvendi
facilitate“ nutně nepovstala " magnapecoandí faci litae"/SC de
Propag. Fide/. Je "divinae iustitimae simul ac misericordiae minig
ter a Deo constitutue"/ Rit, III,I, 2/fMirnýmmusí být zpověd
ník nejen co do rozhodnutí o absoluci, nýbrž i co do celého za
cházení s penitontem i tonu, v jakém s ním mluví,Penitent má z
něho vycítit učast, soucit a lásku, Naprosto však ge musi zpo
vědník varovat nedůstojné sentimentálnosti, zvláště při zpovědi
ženských osob, aby se soucit ten nezvrhl v soucit karnální!
Musí to býti soucit nadpřirozený, soucit ze starosti o spásuduše peni tentovy

$ 307. ZPOVĚDNÍK JAKO UČITEL.
č 0 po ©%D00 0 000 9 X 02VE07 000 2 0 00)06 o GD0D. 50om0 0D0 2D0 0 000 vl 0 B vd>

A/Descecientia confessario
kakakuluKmikuikodkoikukadkokudlankaakadz nikadl U U U bd

neceBeBA TA
MAp00M00 B 90B 0 3 GDB 0 70DB 0 O0P

S. Alphonsus/ Praxis confess, n. 18./ :"Affirmo in statu
damn a til on l 9 esse eumconfegsarium, aduísine sufficien
tí solentia ad confessiones excipiendas se exponit“ - Cur?
Exponit se proximo periculo graviter errandi ideodue sacrameúto
ETAVEMinluriam, animabus vcro magnum damnuminferendi,

ZpovědníkJe extra casurnecessitals sub gravi 28
vázánmítí takové vědění,abydovedl rozřešit případy, které jsou
obyčejné v místž, kde zpovídá, a sby v obtí nějšíoh řípadechdovedl aspon rozumné ochybovat, tej. taky ab Bat- radu v kni-=
nách nebo u vzdělanějších kněží. Ve velkémměstě, kde se zpo
vidají lidé všeho druhu, musí míti „větší vědění než v zapadlé
vesnici, Neeaí ge spoléhat na to, že byl „aprobován. Musí se etále
dále vzdělávat, poněvadž se snadno. zapomíná. Musí tedy občas si
zopakovat příslušnépartie z morálkyapastorálky; ře“poohybno tech se podivatdoknihnebose poradi
zkušenějšími, po těžší zpovědl.se zkoumat, zda dobřerozhodl,
učasbnit se schůzí /rekolekci/, kde seřeší casus conscientine.

Nemusí mit t: kové „vědéní, aby dovedl rozřešít hned „všechny ob
tížné „přípedy,msí však znáti : l. co je nutnok platnému a do
volené.u v Leni a přijetí. svátosti „pokání, 2. rozeznávatihří«ohy těžké o lehké, různé species hříchů-a circumetanties mutantes,3.znátzásadyorestitucimajetkua-pověstiy| 4,-Teservá“
ty / censury/, které častěji se přiházejísmanželské překážk
Apovinnosti obecné a stavovské, 5. kořeny a příležitosti hříchůa vhodné prostředky pro kojicníiky,
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ce 680mB pen i t en ta.
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De ovligatione docendi et monendi.

I. Zpovědníkje sub gravi zavázán poučit penitenta, když |
nezná, co nutně musí vědětk 1 a tn é mu sy“ hodn „s mu.přijetí svá to. sti. Když,se zpověnedáodložit.=.:
ale odklad obyčejně není radný - musí tedy novědoméhopenitentaoučit: ,* a/o pravdách, keré jsou nutny
n ece s s int a te m e di i : že je Bůh, že je spraveůJivým soudorm, tnjemství Nejsv. frojí če,Vtělení a vykoupení.
Kdoby in articulo mortis mohl býti poučenjen o existenci
Boží a Bohu Odplatiteli, mohl by být rozhřešen jen sub con
ditione / si camaxe8 /s kdo by ani tyto dvě pravdyneznal,
nemohlby být ani in articulo mortis platně rozhřešen - je
incapaXy

o nutné di sposi či : fomálněúplnézpo
vědi, litoeti a předsovzeti« Taková“nevědomost mohla by ge |
vyskytnout i u lidí ne oko lepších, kteří nechodí na kázé
ni a maji jen beznábožsaskou četbua společnost. Zpozoruje
li zpovědník takovou n. ráč ost, vyanytuje otézkemi S peni
tentem „Svědomí, vzbudí 3 ním lítost a předsevzetí a napome=
ne Mo, Ze tak se musí zuvvído +

Není však nutno, aby zpové ník penitenta o těchto věcech
tak dokonalepoučil, aby to pedomstále věděl nsbo to mohl
odříkat; stačí jen takové pou cní, které je hlo et nuno nutno
k„platnému přijetí svátosti. 1oj« kdy7 mu ru tné pravdy víry
předloží, aby v ně vzbudil víru, vyzpvtuje s ním svědomi,
vzbudí litost a předsevasti;, napomeneho; aby se tomu co nej=
dříve pčesněji naučil, poradí mujak / kázání, četba / a dlemožnosti sám k tomu projeví ochotu / duchovní zprávce je k
tomu povinenNezná-lipenitent pravdynutné necessi tate
pra ecep ti 2:Věřímv Boha,přikázání Boží a církevní,
všemnutné svátosti / křest, pokání, Oltářní/ i jiné, má-li
je přijat, stačí, když slíbi, že se jim naučí,

II, Xdvžosnitentf nezná nebo špatně zná jiné povinmnosti kroastanského Zi vo ta; všemspolečné
a svého stavu

1 /Kdo "xconscientiaerroneapokládá zahřícth
co hřrichem nea 1; NeboZagTuvExCOjest jen ve
nislejmus“ býti poučen, protože je v nebezpečí formálníchhříchu. „« někteří lidé poklsAdají za hřích, když nepřišli
v neděli na mši SV, l „když nemohli: zpovidají se Z přestoupcní vostního. přikázání, i když se to stalo z nevedo=
mostis a nebo když k němunebyli zavázáni, na př. osoby
služebné nebo děti, kterým Jsou masité pokrmy v pítek předkládény;někdyúšti| guond8extumo%olmanke

jé



2/ Kdopokládá za úovo. 8lehký "hoční o he co je bř3
a/ je-li u penitenta L 8 no

1 i 8, na př. ptá-li se, nebo g8rav ii e. cu lp a
bi li s, musí býti vždy poučen, i když není naděje, že po
slechne. Poučení venitentovi škodit nemůzc; noněvadž i bez
něho hřeší bud propter ignorantiam gravi ter culpabilem nebo
přopterconscieutiam dublam, můžemů ok „prospět „kdyby snadovšem poslechl, Kdyby zpovědník v tom*o případěmlčel, utvr
di1 by penitenta v jeho hříchyb/ je-li u penitentai gřňorant bačřa ncibí =
1 1 8/ bonafidag/,pou čí be, je-11 naděje napolepšení a není úbavy2 nějakéhovětšíhozla, Pra
videlně ho v$ * zepoučí a ponecháho in bonafide, není -=li té n ad č j ep,neboť ze dvóuzel se má volit menší,
totiž hřích naterielní místo formálního,kťerého by se pak
penitemt dopustil Když tedy zpověník ví, že venitent nepo=

„slechne, neo mé vážnou„pochybnosěa tom, pomlčí o povinnosti' varovati se DT iieži tus Ě ly terá není in-8eanala;
na pře taneční z“bavey jek dyea většinou vypadá, Kdyh peni
tent, pro něhož je bíizkou příleží $óstiy pouze ví, ze tem ne=
smi hřešiti, ole neví, ZEJe povinéž se tě „příležitosti šfSonavatij pomlčío resti uci, např. Usbchodníka, nebo pojisťo

ři „založeném požáru. když VÍ, že: poni tent neposlechne. Pou=
čení„by totiž i komuneprospěld: poritentovi však uškodilo,
Pomlčí dále,když ví, že neniven? by sioe poslechl, vznikla
by však z toho veliká Z: jinýmMy,na DĚřoOneplatnosti man

Peny. irovčáník tu dévi, které by rozchodemrodičů bylypoško«.

W

"4
„ a a e

„=
H 9

<

zeny. lispovědníkvšak „šý y poučí penitenta, který fein bo fide, i kdy bb edvídaly že Nnepo=
aje lechne s/když[anorančí inviňoibilis nemůžedlouho trvat, net "dyžj e penitentovií

šŠkodili vá, na'pťo kdyby,nevěděl, že dobrovolná.pollu=
ftio jehhříchsfjkdyžjde o„příl eži tosťt, která je In se mála
*/ konkubinát, styk8 nevěrci, čtení knih obsceních nebo protí
víře,/civilní manželství, zanedbávánívelikonoční povinnosti

WVatdokdyž nevědomost.ta by způsobila veliké 210, zvláště Pete
né Bohoršení, kdyby věřící se horšili, že takový člověk chdí
k 84 přijímání nevědomosto povinnostech stavu / rodiče, předestavení, uředu“c:,Penitornti so někdy na různé věcí
ptaj l. Zmovědníkmé še tu ridit zásadou + méněmluvít,více
myslit, Neččl“ to dobrý dojem, když zpovědník mnohomluví a
také byse zonl snadnomýlit, kdýz je rožhodnutí těžké, může+ží.
je odložit, cdloží je, až Bl věc.rožmysli nebo se oní re6=
vědčí v mít ch nebo ©jiných zkušených zpovědníků, nemůže-lí
je odložit JODÍ sí o pomoc Darnu Marii, Matku dobré rady

a dle zvwé“„nejlsnšího vědoní -roZNOdneaMusí býti také opa=
trný , aby.:přilip důkladnou odpovědí nezpůsobil. penitentovi 8k0=
du, Na př. aéku.- bo jedne:juckém vótu čistoty bez. dispense.
uzavřel ma:žels vi Aptá 50, je-li to manželství platně.
Zpovědník čle neavdy přisvěéděi, ale pomlčí o-VomyŽe člověkten nesmí p ete "6 debitum ooniugele«- a
Tedyzpovédníi« jeko učitel musí mítí nejen zelum:antmarumsnýbrž
teké prudenti aa: ot apontiomi „mosí dáti- pOZOT+*aby- SVÝMpou=
čením„nezpůsobil víc? zla než dobra. Znovědník, zylášté dokude ješt? mléd a bez větších zkušenůsti, má se chránit nemímé

„hovlivostí v pOuČovVánÍ.
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C/ Zpoovědní napone"nu t 1 = Admonitios
zí napomenutív širším smyslu je vše, |

o čeh zpov-dník 8„penitentem po jeho vyznání jedná, tedy i nute
né otázky, poučení O prostředcích, vzbuzení di sposice, uložení '
pokání. Fapvňenutí v tomto smyslu, pokud je nutno k platnosti
a integri té svátosti, nesmí se nkkdy vynechat, ani při ves
likém návalu,V užším emyslu se jímrozumí konečnépokárání

?

a napomeruti. O tomšo napomeňuti platí : 
„1, Nikdy 2 © nemá výynech at. Proč?-Je topřece jen zvláštní cavilka, kdy člověkje zvláště přístupen,

kdy jediné slovo můžemíti blahodárný trvalý učinek, Zvláště
u lidí, kteří nechodí často ke 8v. zpovědio.Bez napomenutí byj
by penitent neupokvjen aznebo,v domění, že jeho hříchy ničím
nejsou, Vhodnénapomenutí je učiřější než kázánílz. Budi Ž krátké a j Bdrm é, hlavněpřiná
valu. Dlouhé unavuje " vZbuzuje netrpělivost, Nemá-to býti
galé kázéní, připravuje o drahocěnný čas a mimoto je to bez
učelné« Několik jadrný ch, přiměřenýčh„vět obyčejně, stačí. Má
být pokudmožnopřibližné s ej ně dlouhé /aie 11lumt/; když zpovědník se s něvýmpříliš dlouho zaměstná
pomyslí si druzí, žepenitent-má něco zvláštního na svědomí,
Nemábýti tedy příliš obséhlé: ná Se Cnezití pouze na hlavní
body obžaloby, Proto zpovéšrníxmusí míti přehled, musí vy=
stihnout, kteté jsou hlavní chybya těch se chopiti« o

3eMa DÝtIi indivi duálu 1, ne všeobečné«e
Třeba by měl zpovědník něj aký všeobecný rámecz,přece musí ros
pektovati indi viduální „POMĚTY,E.ja vyznané hříchy; muž,ŽEN8y
dívka, vzdělaný, veliký hříšník, nevinná duše.4,Má býti praktické, t.j. mávésti.kurči=
tým predsovzetiím.5, Nikdy nemá opomethout lítost ap řed s z e ti „-spon krátce, na př. :"Hroznéje upad
nout do ruko:3 Boha epravedlivéhos".6. Memá y nepřiměřéné v tónu,

h ca neodráéželo a neplnilo beznadějí,
b

taje takové, aby
nýbrž povzLuZžov ko každé kázání má na konci povznášet,
takinapomenutí na konec zaznítl důvě«
r 0 U, nehbcí ach, hruza podlamuje každý vzlet duše :
"Doufej syna "dů.ero/,odpouštějí se tobě hříchové tvojí Jdí v
pokoji,al“ nž nehřeš!/sv. Mě, 9,25Mo« 7,503Jan 5,14./
Když jste se upřimně vyznal a. opravdově litujete,Bůh vámvše
cko odpustí,? ; Ježíš „přijde rád k vámve 8vo přijímání, ale
to od vás čeké,že již Jej dobrovolné nikdy nebudete urážett“
Všechno, co je natné © slabé, má zpovědník povznésti a osí=Jiti. Mánapomenoui s láskou a účastí, ale vážně, bez důvěrné
sentlin nvaltíty ,

O8 lovení: k dětema těm, které zné:od dadosti"ty."-,Jinak“vy",| kdymuňemekzmímměnípokárání"řící
"my *, -le dát při tom 'nozoT. Nesmímena př. říci :M Jeme tak
sl obí,še tak snadnovede © hříchů nečistoty " , nýbrž
" Člověk je tak sláb, Ze satooPra mon y : Wejlspsim premenempro nápomenutí je Pi Bmó
sve Nějeký výrok-z něho sořavi víc než dlouhé kázání; na „pře
pomíjitelwoset život „s"Jskýživotnáš?Parou jest, kt rá se na kr tko uKazuj a potommizís “/Jako4,15/
"Nevíme dae zni hodihy:oc%: " Smrť přichází jako zloděj"

STV. Mt. 2442/4

aw j-— Ořje

O4bHac+fe(<

cyS++

bi rý

6
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Pý cha : “ Počátek všelikého hříchu je pýcha" / 51r.10,15;
Tob, 4,14/," Bůh se pyšnýmprotiví, ale pokornýmdává milost*
/1.Petr. 5,5; Jak. 4,6/," Comáš, abys toho nebyl dostal? Ještlivšak jsi dostal, proč se chlubí, jako bys nebyl dostal?*
/1.Korve4,7/, vpadli andělé, fariseus 8 publikán, - ;

L'a k o t a : *Avaronihil scelestius" /Eccli.10,9/,"“ Blázne,
této nool požádají duše tvé od tebe, a čí bude, co jsi připra«
vi1?%/Ik.12,20/ =

Nečí e to ta:: "Vinumot mulleres apostatare faciunt
sgpientes"/Ecoli, 19,2/,"Chrámen Božímjste a DuchBoží přesbývá ve vás, kazi-=lí někdo chrom Boží, toho zkazí Bůhznebo
chrám Boží je svatý a tím jste vy"/Z+Kor. 3,16,17/," Smil
nici budoumíti díl v jezeře hořícím ohněma sirou"/Zjv.21,8/,
"O guampnulchra est casta generatio cumclaritate!Immortalis
est enim memoria illilůs, guonism eť epud Deumnota est et apud

homines"/Sap. 491/6„Z á vi e t :"Radujte se s radujícími, plačte e plačícími“
/Řím.12,15/.- i "* P i

Hněv: "Ira et furor,utrague exsecrabilia sunt.*/
/wecli. 27,33/ „"Kdoše hnévě na bratra svého, hoden bude soudu'

Ů. 5,22/," moépatři pomsta,já odplatím, praví Hospodin“
/ tím, 12,19/,"Každý, kdo nenávidí bratra svého, jest vražed=
ník“/IvJan3,15/,"A odpust námnaše viny, jakož i myodpou
štime našim vinníkům,Pakll neodpustíte lidem, ani otec váš ne=
odpustí vám hříchů vášich"“/Mt.0,12-15/;,"“ Tak i Otec můj ne
beský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden každý bratru svému
ze srdcí svých"/MU,18,39,44/.- |

Lež; “0s ouodnentitur, occidit animam"/Sap.1,11/.
K rá d e ž :" Ani zloději neobdrží království nebeského“

/1.Kore 6,10/."
„Po m lu v a 3"Melius est nomenbonumyguamdivitiae multna"

/ Prove 22,1/,"Utrhačí nevejdou do království nebeského"
/ IeKor« 6,10/,"“ Nesudte a nebudete souzeni"/Mt.7,1/? " Z kaž
dého slova prázdnébovkteré lidé promluví, vydají počet v den
soudu“/Mt.12,36/, čím více z každého slova hříšného. ©Dalšímpramenemje církevní -rok /avátek, evan
gelium, epičtola/,životy svatých, dějiny, životní zkušenost,

) >Kněsmusívéstiduchosv| Život,musíasponněco.duchvního
číst, na př. Hůoňdar:U no vu Mietrových, atd, Knězmusi gtále
vydávat „ stále čČerpát ze „vé“o nitra a proto se musí doplno=
vat, musí si vždycky nějakou oavilku vojiti pro sebe, Vedesli
život duchovní, život milosti meditu, li neboaspoň něco
duchovního čte, svědomitě sc připravuje na kázání a nakate
chesi, njde jistě případnésiova. o B

Pomůcky pro zpovídul napomenutí;BůéEL, Zusprůche "'*'im Beichtstuhle,1l vyd; Regensbruch 1903. Beiechtzusprůche
£fůr júngere %riester, Herder,"“ien I,Wollseile 33,1928/ sepsali
františkáni v Bavorsku- jsou to vice jen lumina/, Fischer,
Der Begleiter ces Beichtsfnters, Paderborn 1919/podie neděl a
dle nejčastějších hříchů/, P..Soukup0.P, : Confessarius pios
exhortans, Olomouc,1933./ dle neděl a svátků, česky /.C. Restle
Surge et nmbula „ Freiburg in Br, 1920,
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Zpovědníkmysi. být hluboce proniknut vědomím, žemá enitenta nejen te hřívhů zbavit, „nýbrž též budoucím hřích Z8a=
bránit, a proto musi Jako lékař :

1, udělat nejprve di ag o 8Uu, tej., musí poznati
hříchy, jejich prameny-B který 2 nich je nejnebezpečnější,
Na př, když se zpovídá penitent z těžkých hříchů contra sex
tum, kterých se vícekrát dopustil a jiným, má se zeptat, 8
jakou.osobou, zdauž dříve takhřešil, zda s ni bydlí „atdas
aby zjistil příležitost nebo zvykýv tom chybují „mnozí zpověd.
níci a z toho pochází veliká zkáza duší, Poněvadžse noptají,
nemohoutaké uložit vhodné prostředky k uvarování se příle=
žitosti nebo k překonání špatného ZVYKU

2. provádět therapil / léčení/, tej. musí silnými amocnými
motivy nřiměti penitenta ke změně smýšlení a dáti mu přiměřené
prostředky k polepšení,

Proto jako lékař / a rovněž jako soudae/ musí zpovědník :l. po ké rat a napomenout, zvláště ty, kteří a mnohými
a těžkýmihříchy zřídka se zpovidajií, 2. udat prost redk
aby v milostů setrvali 3+u lo žri t po kán í, Pokání
je integrální částí svátosti pokání a zpovědníkje při těž
kých hřiších /materia necessaria / sub gravi zavázán„Kkjeho
uložení, Zapomněl=lisnadna 60, máje ve zpovědnia
po rozhřešení nebo při líbání štoly uložit dodatečně, po zpo
vědi jen dle možnostia Zpovida-li se penitent po absoluci z
nového těžkého hříchu, nemusil by mu za něj uložit nové poká
ní. Zpovědníkje povincr uložiti pokání ovšemjen tehdy, když
penitentovi je možno© Šyvlniti, Tak nemůžeuložit pokání
tomu, kdo jev bezvědomí: je-1í kratce předsmrti, podá mu
na př. kříž k polibení; nabo nůže-li, a se zpovědníkemslovy
nebo aspon v duchu řekný Měj Ježíši, milosrdensťví A pod.Pokénímébýti přiměřené hříchům ahří
šŠníko vi." Pro aualitate et numeropeccatorumet condi
tione poenitentis salutares ot convunientes sati sfacbiones
confesuarius iniungat" /can 887/.1.Přiměřené hříichům ato:

a/ jeji oh tiží u počtu : za těžkéhříchy
pravidelně ce méuložit pokání téžké, toje to, co Je mate
ria „Bravis : růženec, litanie kr Všem svatým s modlitbami,
křížová cesta., sedmPater a Ave; přítomnost.na mši svatě,.
přijetí svátostí, půst, meditace nebo zbožnáčetba asi čtvrt
bodinyo Není těžkým pokáním žalmMiserere nebo 5 Pater a Ave.
Ím více je hříchů a čím jsou těžší, tím těžší per semá býti

poká.:ik 8
Těžképokéní.můžebýti zmí n o při tělesné,nebo

duševní sl=oosii penitentově; ažleč už při disposici „neoby“čejně dobré, tej při veliké lítosti / - tou Jemnoho-časnýchtrestů už odpuštěno/, a-neboještě. častěji při- disposici-
velmi slabé, když totiž apovédnik- má.obavu, že by penitent
větší pýk“ní „nevyplnil anebo ZEbybyl svatým svátostem odol
zen, Ovšeuatím, že zpovědník ukládá menšíPOkání v-jednom
ohledu peultentovi škodí,- poněvadž.si nomůžeodpykat více
časných úrestů, ale lépe je s menšímpokánimjej zachrániti;
než při velkér uvrhnouti jej v záhubu.

<



+- 93 =

Ge rsom /1420/ : Tutius est cumparva poenitentia, guae
adimoletur, čuere confesgos ad purgatorium, guamcummagna
non implenda pracolpitare in infernum. Zpovédník může však po“
kání zmírnit i tak, že uloží nepatrné Opus super-erogatorlum
a mimo to opus grave jinak povinné, ma př. přítomnost při mši
8V. V neděli .

b/ jejieh jakosti : máčelitiprotipřevlá4
dající vášni, na př. při nříších těla /nečistota, lenost atd./
půst, práce, návštěvahřbitovaz při žádosti očí / lakota, zá
vist atd. / almužnajpi rýše / zlost atd, / modlitba, častěji
opakovat slova : Učte se ode mne ;„neboť jsem tichý a pokorný
srdcem/ Mat. 11,29/,

Také„Je dobře věřícímpříponenouti; jaké bylo pok ání
za starých doby na př. za odpal od viry přísné pokání 10 let,
za braní jména Božího nadarmo vůst o chlebě a vodě 7 až 15 dní,
za šepténí v kostele půst po 10)dní ím pave et agua; za lehkou
pomlůvu 3 dny půst im pane et agua atd. / S.0 roli Bor.
Instructiones pastorum.//sgí :popř o deslohoké2, Přiměřené nříšášníkovi ato:

a/ joho vn itřnáím a stavu , Nepřiměřeným
okáním by bylo nx přenevzdělanému člověku uložiti meditacis

člověku open se PoE V pamětí modlitby, které má konat po
delší dobu / městy » rok /j člověku uzkostlivému a melancholiokémumpůst aneb. Be varoval slušného rozptýlení, zábavy
světákovi růženec; nemocnémuaby svou nemoc trpělivě snášel 
těžko je toti Ž rozeznat, kdy je netrpělivost dobrovolná a soyne, ovšemporaditi mu to „, je jistě dobré.b/Jeho vnějš ím poměrů m. PokánímnepříRo
eným by bylc osobě služebné, dělníkovi, sedlákovi a pod. ulo=
žit, aby šel ve všední den na mši svy ogobámodvislým plyš08, dětem/ uložit úst od masaj slabému děvčeti dlouhou pou
dětem almužnu; zoné těhotné nebo kojicí půsto Neprozřetelným
ny bylo také ukl idati děten; aby odprosily rodičeza nepósluš=t nebo krádeže, poněvadž je nebezpečí, že to neučiné a zpo-.
všě se jim stane nenáviděnous Zpovědníkmusi tedy uvážiti, co je
neni tentovl možno a co je mu prospěsnos A'když je v pochybnosti,
zeptat se : " Můžete to udělat?" Také jestli penitent sám od
sebe činí spravedlivé námitky, vyhoví mu a pokání znění, Nebežz
pečnýmpro čest bybylo; ukládati za stejné hříchy stejné skutlyv,ktoré se dají zevně kontrolovat / na př. za hříchy nečistoty
křížovou cestv/,

Penitent sémsi nesní změ n i. t 'uložené pokání ani
y opus evidenter melius, noněvadž nemámoci penitentiem eleva=re admeritum asatigfactioris saoromentalisy Zpovědníkvšak může
pokání p které „uložily. Zmeiiit i-mimo zpověd, a le nejen hned po
absoluci, nýbrž i. po nějaké docě, Alejiný zpovědník by je mohl
změnit jon ve zpovéódis nebylo by třobn aby penitent k vůlí
tomu dřívější zpové opakoval; oněvadž zpovědník může posou
diti tizi dřívůjších jeho hřichů z velikosti uloženého mupo=kání«Způsob, jakým se pokání ukládá:
Máse to stét j aaně a urč i týmrř slovy, ab
tomupenitent rozuměl, Nemají to býti. přílié různé a. spletité
věci, aby to nezzapomněl. Pokání má"býti uloženo zpravidla
před r c zh f e š e n i m, po némjen tehdy, kdyby zpo
vědník zopcmněl.

„šatCe,
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o Druhy kajíoioh skutků: Zapokánísemůže
uložit modlitba, půst, almužna.Mo d li t ba vnejširším
emyslu „ tedy modlitba v obyčejném smyslu, přiťomnost na měl
8+ » na požehnání,meditace, zpytování svědomí, obnovení před
sevzetí, častější přijímání sv.,svátostí atd. Pů 8 t t.j.
všechno sebezapírání : zdržování se zábav, omezování spánku atd
A imužnáa t.j. všechny skutkytělesného a duchovníhomílo=
srdensvví : návštěva nějakého ohudého nemocného, pomáhat chudým n4d«

Poněvadž penitenti většinou těžko by mohli vykonat pokání
přiměřená Jakosti svých hříchů, fakticky Afgiě“jim může uložití
něco jiného než modlitba, Ostatně, fak praví Balleríni, hor
Jivá modlitba je lékem nosu vyprosí lék pro každé mravní zló,
2Eo o oP orony takové,kterépenitentumízpaměti,přotože nihěvu jc třeba nenajde a proto vynechá nebo na ně
zapomene4Ale nemají to býti stále tytéž modlitby / ani u té
hož penttenta ani u různých/; ná v nich býti různost a mimoto
mohoubýti spojeny s určitcu dobou / réno, večer/, nebo místem
/ předsvatostánkem, před sochou Bolesiné P. Marie / 4 teké
nůše býti modlitba uložena na nějaky dobrý umysl „ na pře za
zemřelé, za umírající, za obrácení hříšníků atd. V tom pří=
padě připadne ve prospěch toho umyslu onen fructug satlsface
torius „ který pokáníto má ex opere operaňtie, kdežto fruc=
tus ex opere operato zůstane penitgntovi.

Také by se mohlouložit - aspon probabilíter - pokání pod
podmínkouopětného pádu, na př. : " Kdykolí opět zaklejéte, po.
nodlíte se Zdyšvas 4, Pokání je tu jakoby disjunktivníj bud.
se velice přičiníš, abys do toho hříchunepadl, a nebo se po=
nodiíš to a to. Lépe však je, aby se při tomto podmínečném
pokání uložilo agnponmalé pokéní absolutně.

Penitenti dle sovéhovnitřního
BLA VU:

Poněvadžvšeobecná pravidla o udílení absolucev některých
případech působí avláštní obtíže, Je třeba zvláště pojednati 0
absoluci tří skupin ponitentůz jsou to : occasionaril,y Copsue=
tudinarii et rooldiví. |

Pranco.,Ter Ha 8 T 4 04 S9Re „ De oocaslíonariiš et Ye
ofdivis, Taurini, 19274 Casus consclentiae de praecipuis hulue
naetatis peocandi occasglionibus, Taurini, 1934,

$310,HŘÍŠNÍCI PŘÍLEŽITOSTNÍ,
kudadodkodaakodukkadodkudadukodkuuhodkuikakokudktnkoakadkokělakok
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Příležitost kehříchy, oceaslio Je něco zevního. co člověka
e hříchu léká a činí Jej snadným,

Může to být osoba, wěc nebo místo, fako společníky knihay
ostinec, Givadlop tanec Přiležitopt můžebýt už szma-.oobě zlá, in 66 malas jakokonkublnát Jés l : oplžzlá:
ebo nevěrecké kníha-nebo společnost, nebo můžebýt sice ne
ozpečný, als přece joště ne in se mala, jako známost, taneční: 8, a nebo může být sama o sobě i dobrá, j [dání
Labého zpov“dníka, p VSko apovůdání pro



Rozdělenípříležil, Příleřitost.b/1izká a v Á
p,roxima působí veliké nebezpečíhříchu, takže
ni většinou nebo a 8 pon. často hřešíz Occaslo remo
působí jen malé nebezpečí hříchu, takže lidé v ní obyčejně
hřešísBlízkápříležitost jembůdproximaabsolute
čili per se, a nebo proxima r'o 2 a t 4 ve čili per acoldens,
Ocoasioproxima a b so lu te přivádí obecně všechnylidí
do velikého nebezpečí hříchu, na pře Uupřenýpohled na věcí ve
lice necudné:ocoašíoproxima r e lati ve přivádí do veli
kého nebezpeší hříchu jen určitého člověka pro. eho indivi=
duální slabost, na pře.pobyť v hostinci Podobně příležítost
vzdálená můžebýti remota absolute nebo relative. Sluzka u vil.
ného péna, který ji svádí ke hříchu, je v příležitosti abso0- ©
lutně blízké. Je-li však to děvčežbožné,vyhýbá-li se pánovi,
aby e ním nikdynebylo gamo,hrozželi mu žebůde křičet, že to
oví paní atd. , je v příležitosti relativně vzdálené. Příležitost blízká můžetedy býti uži

měněnav příležitost vzdálenou, |
Ve zpovědnicí Je určitý penifent, a protoje rozhodující,

zdaněco Je pro něžho blízkoupříležitostí / 000,
relative proxina/. VtéJe penitent, kdyžJe stejné
nebo asš stejně přobabile, Že v ni zhřeší jako že v ní ne3=
hřeší / pententia communiór - proti některým „ dle níchž když
jest jistější, že v ní zhřeší než nezhřeší/. -© |Die Čeho 86 po žná vá blízkápříležitostpro
penitenta? v1. A pri oriy teje bez jakékoli zkušenosti: ,a/ ex communiter contin.
zen ti bu s 5 00 je pro jiné occasío proxima, je pravdě=
podobně i pro tohoto, dokud zkušenost nedokázala opak, —b/ ex fragi 11 t ate poeniten»
tis : je vášnivý, má špatný zvyk,a jiné nebezpéčné okolnosti,
Napře hezká lehkomelnánálo zbožná služkau pána,ktery Ji
vážně pokouší,je v blízképříležitosti ke hříchu, třebas Ještěnezhřešila. ©

2. A osteri ori : exexperientiapoenitentis:
už v,té příležitosti. vícekrát zhřešil, na př. při 124,návště
váchí5 krát nebo GÓkrát„ Ale zda něco v konkrétním případě je

006 proxima,„nezávisí jen od poštu hříchů, nýbrž od poměru
těhoto počtu setkání se s příležitostí, Kdyžna př. někdo s ně=
jakou osobou střle žíje a Skr“t nebo.až 6krát s ní v jednom
rocezhřešil, jiný však se 5 ní jen 2krát v roce setkal a po
každé zhřeštl, je příležitost pro toho druhéhobližší,než pro
prvého, Také musí zpovědník hledět více než na toto matena=
tické počítání na nebezpečí té příležitosti na př. jestli někdo
se tenrvo Jednou nebo.dvakrát v poslední doběprohřešil v del
81 znemosti, ví však, že ta osoba tak rozněcuje jeho žádostí.
vost, že je rczumníobava hříchu při návštěvě další, je v blíz
ké příležitosti, Někdyje patrno už aprbori / ante omnem:ex

6O D.

vánim vhodných prostředků pro

perientiam/ že je zdeblížkápříležitost. >2. Přiležitost do b-ro volná e noutrá. Oocasiovolunta Tría j -ykterou člověkmůžesnadnost.j «
oumjevi incommodoodstranit- nebo-se ji vystříhat: Occasio
necessaria „ kterou je fy: 1cky nebo morálně-nemožnoodstpanit:.
fys i oky steje ptonenřetonatelnépřekážkyfyeické, na'pře
uvězněný 8 osobou, S niž hreš1, nebo smrtelné nemocný, ktery, ,
nemé Času nebo možností odstr.ait konkubinu nebo civilní manželkuj
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2 1ině 3. když odstranění je možné jen s velikou
Dbtíší r 8. velikou: škodou vitae vel fortunaevel femae, tedy
„se trátou zdraví, života, jmění, dobré služby, dobrého
jména, nebo s porušením jinych povintosti, / manželka,člo
nové -rodiny $ syn nebo dcera má domapříležitost a nemůže dům
opustiti/« ,3,Příležitost-neh ledaně a hledaná,
Nehledaná; 0cce+con ti nu'já eu in ebse Je ta
kterou někdo u sebe stále má, na pře konkubina v bytěj hledaná„ 000, i nt errupta S60non in 635688
je ta, kterou někdo u sebe sloe nemá, ale snadno jí můžená
lézt, na př, hostinee, milenka,

Posouzení a poučení hříšníků. mpžíJeži toetný cho
Zanaší doby,je,na všechstrenách hojnost příležitostí ke.

ztrátě víry a nÝRLetí Priležitost je kromě zlýoh zvykůnej“
nebezpečnější sítí dáblovou. Hřišnici příležitostní vyžadují
„plné starostlívosti a moudrosti zpovědnikovy, a působí mune
malé obtíže« Nesmí k nim byt ani prilis shovývavý, aby nevzbus
dil a neposiloval Jejich lehkovážnosti,.mní přemrštěnéprisný,
aby se snad srátostem noodolzili anebo 2 beznadějnosti svého
polepšení neoddali tupé „hostejnosti a prostopásnosti,
o ds Zpovědníkz vyznánínebootázkeni zjistí, zda pen ttent je skutečnač v blízké příleži «
t o8 ti « Přenéhlený, dostatečně nevváženýusudek by mohlzpůsobit velikou škodu, D“le zjistí, v j aké blízké pří«
lezitosti je : In se mala ? voluntaria ? ocontinua? Zvláště
při hřiších contra sextum se má vždy zeptat ; s jakou osobou
zda s ní bydlí, zda s ní už čříve tak hřešil, ©

Penitenti někdyzvláště pří hříších nečistoty, předstírají
veliké obtíže, pro něž prý jiu není možnopříležitost odstra=
nit nebo se ji vyhýbaty nezřízená náklonnost zaslepuje Jím mysla líčí obtiže přerušení hříšného poměruvětšími než ve skus
tečností jsou. Zpovědník jím tak. snadno neuvěří, nýbrž bude
napřed rozumnézkoumatpravdivost jejich tvrzení,Jak veliké musí býti inčconmodunm,;
aby omlouvaloodopuštění nebo odstranění blízké příležitosti,
nedá se všeobesným pravidlem stanovit, nýbrž Je to poněečháno
rozumnénuusudku zpovědníká, který v Jednotlívých případech '
všeohny okolnosti zrale uvážív Jistě neomlouvá incommodummedi
ocriter grave, které omlouváod přikázání cí rkevních, na př
ode mše sv. znebo od postťtuvale také není zase nutna atriktní
morali seimpossibilitas, :pochybnosti + deslipříležitostnutnánebodobrovolníplativ celkuzásodar příležitost jemo-é a nutněv-když-je obtí žněj81 ji odstranit než úžíiváním 'nál eežitých prostředků uvaerovat ee r níh ři oh ts .

2, Dále zjistí zpovědník, zda penitent je sl. vědom» že
mápovinnostpříležitost cpustito čili-jesli u něhomalači
bonafides, Je-li. příležitost ta i n -8.6 -mal a / velmí
zlé příležitoeti in-Ff torpig-velmi veliké fidei pertoula/,
musípenitenta vždy pou či t 4 at je u néhomala
nebo bona fidese Je-1 příložitost ta sice nebezpečná, als
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přecéještě ne sama o 80bě zlá , na př. taneční
zábava/ divadlo, erotické knihy; lehčí přátelé, návštěvy milencůsjakousi naději na snatek/ a penitent je-bona fide, t.j, jest
si slce „vědom,že nesmí v příležitosti te hřešit, není si vsak
vědom, že je povinen příložitosti té se vyhýbat, poučí ho„zpo=vědníkjentehdy,když se dá očekávat, že

oeleonnee« Nedá-li se to očekávata nehrozí-li nějaká
větší škoda na př.obeoné pohoršení; ponechá ho zatim in bona
fide, abyz hříšníka noberiájtího neučinil formálníhopajen muudá„prostředky „ jimiž blízká příležitost se může proměnit vevzdálenou.

»«Mo ti vy „ Jjimíž působí na hříšníkypříležitostné, jsou:
živá a důrazná parafrnse slov Páně ; * Pohoršuje-li tě.oko tvés««"
fMre 9,46/, " Gapróspčie člověkusc."/ IK, 925/ poukaz na péčí
s jakou se lidé starají, aby unikli „nebezpěčí-života, „ZŮZAVÍsta=
tku, poukaz na ne istotu lidského života, tak že se člověk nesmí
spoléhat, že později vykoní tu, co nevykonat znamenáztratitNeDE«c

44 Zvovědník si musí být: 7*dom, že se jedná o odstraněnínebo vyhýbání se jen bl í«s oé příležitosti k hříchům t ě ž=
k ý m. Včech vzdálených příleži tosti se uvarovati je nemožno,
“ sice bychommuseli z tohoto světa vyjiti/ Io Kor; 5+10/.
Zpovědník bude sice penitenta varovat, b „nepodcenoval ZÁávVA»
žnější příležitostí vzdálené ke hříchůmtéžkýmanipříleži
tosti blízké k větším hříchům všedním, nemůže ho však k tomu
zavázat pod trestem odřeknutí absoluce,

Pravidla o absolucie«
Poněvadž nebezpečí hříchu může býti více nebo méně jisté,

platí tato pravidla řfisněji o těch,kteří Jsou v jistém
nebezpečí hříchu; mí rně jí však o těch, kteří jsou jen
in probabili periouloj$nemají tedy býti aplikována math e=ma tic 8, uýbržmoralitere

1, Kdoje vědoměvwd o b ro volné blízké příleži
tosti, ke hříchutěžkémua nechce ji opustit, slíbuje
je zevní„nebudehřešit, nemůže být ro zhře8 n „ poněvadž nemáučinně vůle nehřešit, JIž sama vůle
zůstat v,takové příležitosti, na př. ve hříšné známosti bez
úmyslu snatku, je těžkým hříchem: Óuíiemat perioulum, in illo
peribit / Sire 3.27/. Slibyže už nebudev příležitosti té hře
šit, neni ničí jiným než emutrnýmsebeklamem.Vě domě ;
je-li bona fide, zpovédník dle výše řečenéhomusí uvážit, zda ho
z důležité příčiny nemá zatím in bona fide ponechat,

P. Kdoje v dobroveln é blízképříležitostikkříbhutěžkému,a 6.: buje že ji opu „SdÍ zmůžebýti vi oekvá« / saepius, 3-akrát/ rozhřešen,jen
když Zpo“-dnik může„Jev siitu rozumně:věřito Neboť.kdo je *'
dostatečně dleponovén, per © může býti- vždy abšolvován „ nó
absoluce-nx obyčejně více co něje než Její odlošení; ponévadžmilost. svátostná bude ho podporovat ve vyplnění předeevzetí« =
Byl-li. však již vwvíccekr? 6 nepononuta rozhřešen- 8slibu svému nedo s tá la vždy !
zhřešil, jeet „jsho disbosice nočnybná a může býti rozhřešeň;“jen.kdyžmá gna ext raordinariea disposi=
tionis, nebo jesli zde zvláštní důvod, aby byl hned aspon subconditionerozhřešen,čili je-li zde necegssi tags

i



etatim abso lvendi + nebezpečísmržýl,nebezpečí
infamiae : musí jít k
ficultas redeundi : n
nebo až za dlouhý CAS,Kdoje v dobrovolnépříležitosti nehledané / incese/pro spolubydlící osobu /tainákon
kubina nebo elužkas niž hřeší / pravidelně nemábyti rozhre=
šen, dokudjí neodetrarí, třebas slibuje, že nebude už sni v
nřešite Neodstraní-li ji nřed rozhřešením, sotva to učhpl po něm,
Pravidelně +: ucbotIsou vyjímky: 1.jsou-li zde
taková elema extraordinaria, 5. zpovědníkmu může věřity
2. již učinil přípravyk odstr-nění příležitosti, na př. dal
ósobě té výpověd, 3, Je zdene ossltas otatim ahsolvendli, Ale i
+ tom případě má pohróžič, že vy pozdeji už nebyl rozhrešen a
určit penitentovi dobu, do které příleži tost odstraní a udat
muprostředky , aby 86do té ČcDyubránil hrřlohus, ,3, Kdojev nutné blízké příležitosti, můžebyti
ví oekrát orozhřešen/ 4kráži vlcekrát/, kdyžvá žněslibuje , 26 bude užívat prostředki
aby vyní nehřešil, čili aby ji učinil priležitostí vzdálěnou,
Nebot povinnost opystit mravně.nutnou přiležitost Jest jen hypo
thotická, totiž budužívat prostředků, nebo opustit příležitost,

Prostředky tyjsou : " Vieilateet orate", tedy:
Ne Bo lu se um so l a? nebudstou osobousám,nepo
zoruj jí upřeně,nemluvs ní bez potřeby; horlínvá mod.
1 4 t ba : modlitby střelné, vzývéní RodičkyBoží, anděla stráženéhog živá vzpominka na všudypřitomnost Boží, na snrt a soud,denní obnovapředsevzetí, časté vzbuzení ošklivosti nad hří=

sv, přijímáni, nebo před snatkem, dif
emůžezase přijít k témuž zpovědnikovi

periculum alienationis a saoramentis,
< «

ohem, a nějaké vokéní za jednotlivé. pádvý hlavně věmk častáZpovčdiu téhož zpovědníka a časté
8 Ve při j imání , zvlástě aby přišel k témužzpověd=nikovíhned po pádů

4. Jestli se penitent“nutnéblízké příležitosti po více
zZpovědícn - post plures confegssiones- vrátí s týmiž
hřichy bez nějmešší2no polopšeníg může býti rozhřešen, má=li 6i€na extraordinaria,Nemá-íijich; p robebi liu s nemusi
se muještě ukládat, aby příležitost odstranil, nýbrž můžebýti+, v v W =. a zve v? v“ o
jestě rozhrešen, chce -1 Čoopravávya vážné Uuživat prostředkůz
nebot má-li tu vůli, je dispcnován. Z toho, Že po více zpově=díchnegastalopolepšen:.| 03:Šnutněneplyne,žezdenení.žádné
nadšje na polepšení, rývrž ji toz že bud čišěvn prostředky
nebyly dostatečné, a nebo se oh nebylo řádně užívaánov Nedo=
statek op'ravácvého předsevá ví spíše s0 Dozné zneužívání pros
středků nežz častých pádů v2-l1i tedy zpovědaík, že penitent
post freguentem relapsur prostředkůneužíval, připomenemuvážně, aby bud prostředků svědomičěji užíval; a nebo příleži=.
tost odstranil, etiem oum gravieslinč 1Nocommodosg

Zda vvartikulármmímpřípadě má žádař opušsšní příležitostt,
a nebo dýraznejí připomínat užívání prostředků; musí býti- zů=
staveno usudku. zpovědníkaj v celku so nemá žédat opuštění pří
Ježitosti, je-li nesnadnějšímpříležitost opustit než uživěním
prostředků uvarovat se hříchův

kávr



- 99 

Oněkterých nřílažitostech zvláště.
+

18 nánmost.
Známostbez ú myslu snňnétku je per se dobrovole

nou přílo.atostí ke hříchu, I kdyžmilkování nozačíná s nečistým
uszyslen, nýbrž jen z touhy po příjemné zábavě, přece t2ato pud
Svou povenou skoro vždy cílí z touu, co patří do manželství, vo- —
de ke hříchůu v wyšlénkách, slovech a skutcích, Sv. Alfons: "do+ |,
neraliter locucudo do adolescantibus et puellis, guí invicem se
adanant, non su.t igsti omneésde Sravi culpa damnandi = sed O rdinario puto ipsos diffioulitor esseextra ococoasionemprozíuum lethali =
ter pecosnádi.. Wxcenťunadulescontibusvíx duoaut
tres a nortalibus jnvenivuotuďiuuunes 3 etsi non in přinoijio
saltem in prograssu.“ „

Znásost bez usyslu smatzu, ve které so ráší Častá hříchy, je
oceasio proxima woluntoris a iZdoji nechce ořorušit , nemůže být
rozhřošonZnáiost je dovolena:

1, Když je oél ní vlóžnýdauysl snatku,
8. když dlouno netrvá, gozeratiu ne dlouho přes rok,
3. zdyž rodiča o ni vědía d.li k ní svolení = aspon v ton

příradé, kdyby tez nich k snatku došlo příliš pozdě nebo vůbec
ne,

4, když se v uf nohřeší.
Odďůvodněnázné:ost , V níž dochází k častým těžkým hříchůu,

je ocoasioproxina noecessearia . AZpovědníkuloží pro
středky, aby se z ní st:la rerota. AGnejsou nikdy solus cumso
la, zvláště na takovýca stack ú za takovýchokolností o nichž
vědí, že jsou jin nelozpečny, návštěvy at nejsou příliš časté a
dlouhá = jedna až dvě Lodiny t/dně « at se varují přílišné dů
věrnosti.v obcování, zvlíctě taotus , agolexus, osoula, at se hor
Jivě modlí a přistupují častěji ke sv. svétosten, at pováží, že
snoubenci, kteří hřeší ořed s utbou, byvají dle zkušeností v man«
želství nešťastní / aploxus et oscula sundhonesta, si fiant se
cunduu uúoxespatrine, na př. při příchodu a cdohodu, ne však 05GU=
la vel a plexus prossi Gutver «licuod notabile teupus protracti,

I když po zpovedi zase řeší, zoovědník jc disponuje a absol-=
vuje. Kdybyje prdětil bez roabřošení, nešli by po celou dobu zná=
mosti 42 svátostenu a v hřiších Ly chřadli.

Kdyžse tedy jinoši nebo dívky zsovídají ze zevních LŤíchů no
čistoty / tectus tuppos, formicationes / s osoboudruhéhopošluví,
zepta se uověčník, mají-li 6 tou osobouznárost, pejí-li uaysl so
vzít std. Není-li naděje zebo dokonce ani Uuyslu su.tku, musí b2z=

odminečné znénost přorušit. Tvrdí-lí, Ž6 s3 Vvezuou,alo až za del«
í dcbu , „š se vrátím z vojny, zž u.ře otec, až dostanu nísto, až

najdenebyt /, je třeba zjistiti, zda je příležitostí ke hříchu
známost saunanebo spíše jiná okolnost, na př. nerozvážnost, alko=
hol, tázoční zábava nebo ščoetn, udtitus / jo hříšníkou zvykovým
a kdyby této známosti nechál, skazil by jinou /. V těehto přípa«
dech jim uloží, abyse varovali takovýcůuokolností nrbo dá jin
prostředky k syřokonání Špotnóho zvýku., Jeli však známost saunapří=ežitostí, obyčsjné ugsí tLyti přerušona až do té doby, kdy budo
vyzlidka na blízský snúatek.



a, Tanec
a/ Slušný tanec není zakázán. Ále taneční zábavy, jak jsou dnes,
často nají v cobě mmóhonebezpečí: volnější styk osob různého
pohlaví, lehkomyslnéřeči, lichocení, tisknutí rukou, dotěrnost
bez snadnénožnostií se jí ubránit, rozčilující hudba, alkohol,
duše davu, noční čas, zvláště však návrat bez dozoru. Zpověd=
ník musíuvážit, je-li závadnýtanec penitentovi occasio prezi=
ma.Není-liococasio proximuma, budehosice před
tím tancem varovat, ale nemůže muho zakázat sub poena déne=ganáaeabsolutionos.Je-li sice occasio proxinma,
olepenitentní vá ňnou příčinu tan jít, např.
rozkaz rodičů, strach před urážkou nanželg, rodičů, snoubance,
snadnější nožnoctnalézti zříležitost k snatku, a chce užívat
prostředků, aby příležitost tu proměnil ve vzdálenou, také
nemůže poněm žádati, aby tam nechodil. Nemá=li však ponitent
spravedlivé příčiny, aby tam šel, nemohl-by býti absolvován, ne
ohce=li slíbiti, že tamnepůjde.Je-li však penitent bona
f i de a zpovědník se obává, že by jeho poučení neposlechi,
poulčí o povinnosti tance toho se varovat, penitent však rusí
slíbit, že bude užívat prostředků, hlavně že ani na chvíli ne=
opustí taneční místnost solus cum 80168a že nepůjde v noci bezOZOTU,

b/Maskový tanec. je téměřvždynedovolen;proto
právě sc maskují, aby mohli svobodněji dělat, zač by se jinak
styděli, |co/Moderním tancem / taiso, schini,atd./ se musí.
vyhýbat ten, kozu způsobují velké nebezpečí, a ten, kdo sice to
nebezpečí sámnecítí, ale ví, že spolurůsobí k nebezpečí druhého,
Minoto je zde veliké pohoršení, zvláště pěstují-li se tyto
tance v katolických spolcích, Rakouští biskupové cnohé moderní
tance zakázali. 4GB1927,pg.Ó přísně zakazují cvičiti atančiti
při veřejných nebo soukroných zábavách katoi, spolků t. zv, 20=
derní tance.

3.,Protikřesšanaké strany :komunisnone,socialismu atd,
Jestro. návativůdce a uvědonělé stou=pence od. neuvědonělý ch, Uvědomělíjsouvlast

ně již aposioty a ke svátostem nechodí. Jedná se tedy jeno
neuvědouélé, Ptůá-li se penitent nebo zpovídá-li se z řečí , čet“
by atd. proti víře aotázkani o příložitosti k těmto hříchůu se. v . "U 44 E RE sobjeví, že je prřislušníkemstrany protikfestanské, může- Li
vystoupit,uusí to slíbit, „ne může l-i vystoupit, na př.
ztratiu Dýpráci, musí aspon slíbit, že se zdrží schůzí, novin aj

4,Špatná oetbu,i1iborální noviny.
Musíse rozeznávat,jsou«li to listy ex profesaoa

proti víře a mravnosti, .c72jen or, Etransennaum,.x professo : nesní je číst, potřebujoeli toho jako obchodník,
ať čte pouze část obchodií a čí pozor, aby to nepřišlo do rukou
druhýchhlavně dětí; hostinci; špatné listy ex professo vyložený
míti noscmí,Jde-li o listy , ' toré nejsou ex professo proti víře,
zpovědní):poučí penitenta, žo 'y lépe učinil, kdyby je nečetl, že
náne také dobré katolické novi cy. Ale v Trcky více se spraví nífr
ností nežli oHrohostí, |
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$311.HŘÍŠNÍCI ZE ZVYKUA ZPĚTILÍ.
2D5 000+40 - (76 dn90+2

Consuetudinori../(Éabituati / et recidivií.
I.HříÍíšníke © 20 zvyku > oonsuetudinariusseu
| t ua tus je, kčo ostováním téhož hříchusi způsobil

špatnou náklonnost, která ůo k vozuhříchu strhuje / inclinatio
et facilitos pecoandi /. Proťo sv. áugustin nazývá zvýk ferrea
necessitas a naša přísloví zvyk je druhá přivozenost, zvyk
máželeznou košili“, .

K touu , aby powstel špatný zvyk je třeba častéjšího opako
vání téhož hříchu a jakési vzdálenosti a zároven blízkosti mezi
jednotlivými pády . Čím snadněji nějaký hřích bývá páchán = ny=
Šlenky e slova - tím více pádů je třeba k získání zvyku.Uhří«chů zevních stačí néně pádů. Hříšníkom ze zvyku je , kdo po delší
dobu „ na oĚ. po celý rok denně Zúebo3 = 4 krát za týden hřešížá dostn i nebo slovy „ anebokdopovětší část rožu
jednou asi za výden se opije, dnánůje, nebo kdo s druhým za rok
jednou za něsíc sc dopouští smilstva,

Zvykrůže vovetat, z podnětu v ně jš ího, a tu je con
suetudinarius zárovenocogsionarius/ a plati pro něho oravidladeoccasionariig“,aneboz pokušení vnitřního.
„ Hříchy,které se obyčejné stávají zvykoůjsou: "rálstvo,opil
ství, rouhční / brani j.éno Boňíhonodarmo, Klení / posluvy,
hněv, nenávist, krádeže.vyk je t fn nebezpočnější ,čír déleŽ
trvá a Čín čusteji se kdo táhož hříchu dopouští, a zvláště, když
nřeší ex nala voluntáte / nalitia / a nejen ex fragilitite. Ex
Pra Bili ta te hřeší,komusehříchnabitualiternelíbí,
takže Hmaodpo pádu tcřo lituje a utinmuje si polopšit se, pokušení
o nějeckoudobu odporuje, alo potoů zas2 ze slabosti vůle a prud=

kosti pokušení podlehne, Stuvá se to zvláště u hříchů sanoprzně,
nečistých uyšlenek a žádosti, opilství, hnevivosti a proklínání,
ix mala volunut t e"/ze skutečnépřichylnostik hříchu;
kdo je přednětů hříchu pravo affeotu oddán Ztéto špatné náchyl=
ností do téhže hříonů č.cto undá bez předchozího vétšího pokuše=
ní » stává se to zvláště iu vuvoi aňore, onzžnísnohkoniugali, odio,
furto. Fžoto zzovédník se zeptě, jak dloui:o již zvyk trvá, jak
asto so hřích opakuje, jaký ju. stav pesitentiu před hříchem: zda

odporuje, anobo iůned bez boje oroti posušoní hleší, a co pocitu=
je po účícku: zda výčitky svodo.íÍ o lístost nebo otupělou lnosteje
nost či dolonce zalíbení. Nojsorší je, když je zvykei už pokažemo
bakétělo a nervová soustava/ cujlstvo, opilství/,

Polevšcní hříšníků zvylovýochje velice pracné a zdlouhavé a vy
šaodujeunono trpélivosti u zpovédríka 1 u ponitenta. " Porversi
difficile c„srignntur" / Bocli, 1, 15 / . Zpovědníkhledí přede
ršímotjásti jejich svědoním,ale také nuolnit je důvěroua pok
jiu udá vhodrč prostředky.a/0 tř ásti svědomím: Zpovědníkpoukážena
>havnost hnávyku,který člověk:tak ponižuje,že jej činí
svýmotrokcůu.Pouláženz nebezpečnost návýku: Kdyse
xoněčněchcetc zolepěit? Kgšdýmpáděn činíte si nápravu těžší;
soslabujete o. vůli, připruvujete se o nroho uilostí, Každýndnem
se blížíte Ze konci živote « tam stoji věčný Soudce, iůžote náhlo
zemřít bez č.sí -. pozění. U zpětilých más poukázoti na nečistého
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duch., který se vrátil, odkudvyšcl, I stávají 50 poslední věci
člověk. toho horšíni, než byly první / Mt. 12, 43 -=45 /, nebo

na výše, Které zose požívá, co ze sebe vyvrátilo / II. Potr. 220 -= 22 e
b/Naplnit důvěrou : "Nebojtese, půjdeto. P.

Bůhnic noňožnéhonežádá, uilost joho je úocnější nož převráce=
nost lidská, nechce snrti hříšníka, ale aby se obrátil a žív byl
/ Bz. 13, 11 / , veliké jo uilosrdenství Páně nad Lěmi, kteří se
k němuobracejí / Sir. 17,28/. Budován to z počátku působit obt:
že, ale nodejte so tím odstrašit, každýmvítězstvím stane se vaš
vůle silnější. Kdybyste snad ve slabé chvilce zase padl, neklesrnč
te na čysli. Ilned toho litujte, obnovte předsevzetí a dle nožnost
co nejdříve přijděte ko sv. zpovědí, Si r:llios auis oadat, resu
gat uillios pugnanagueronovoet. Buduse za vás nodlit / tento slit
welice povzbudíponitenta /.,

Rorzunnosti zpovědníka je ponecháno, který z těchto dvou prost
dků více zdůrazní, Kajícníka, ktorý uznává svůj ubohý stav a ná
vůli se vzcehopiti, přece však pro zekořeněný zvyk.zase klesá, nec
ní hrazbani děsit, aby se nestal ualonyslnýn; už je beztak nespo
kojený a sklíčený! Velico laskav musí býti k těn, kteří pro nez
dar své upříiné snahy jsou zaruouceni a pozbyvají již téněř důvě.
Ty, Ža Ze své norosti vybřodnou.

c/FProstředkoy jsou podobnéjakou hříšníkůpříleži
tostných: " Vigilate ot orate " , odstranění příčin pádů, ne pí.
Zahálka, somoto, špatná společnost, oplzlá četba, různé příleži
tosti času a nísta, hlavně všok sv. zpověďu téhož zpovědníka.a
časté sv. přijínání. Proti somoprzni ještě zvláště: Voruj se všo
ho, co tě dráždí, nedotýkoj se sán sebe, ráno po probuzení hned
vstan „ hod nezi slušné dvuhy, hod na čorstvy vzduch, uzývej so
studenou vodou, Dobře ponáhá slib každodenněskládaný ráno a večs
toho dne nebo této noci so roproviniti.Codo absoluco. Consuetudinarius

i l e x. t.j. takový, ktorý dosud ncbyl o svémuzvyku poučon
u zpovědi nsbo zpovodník to přeslochl, nebo byl u t. zv.

o zpovědníka"“ = anebo byl poučer, „le dosud teprve dvc no=k Šen, nůžšže a býtiÁ ol Í
i s 2
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oz nánuka : / Nežnírněpřísni jsou, kdo ú zvykudlovJ
už trvajícího žádají, aby ponitent se napředpolepšil « tak do
kázal oprovdcvost své snahy, Přodcházející polepšení jo. sica noj“
lepší sú. .« di3posico, noní však značkoujodinou a proto ani
nutnou; i přod polopšenír iůžo zdo byti pravá disposice, Ba cni 4
toho, že někdo hned vo zpovědi »2dl do téhož hříchu, ňedá sc jist
dokázat, 2/2norél disposici; můjo se totiž státi, že člověk, je
muž jsóu předloženy pravdy věčné, s pomocí nilocti Boží vzbudí
opravdovou lístost © přsdsevzatí, olo hrodpoton, když oříjdo poš
šení « příločitost, je £2k nocné vzrušen, že zase zhřeší, Taková
růže být prouénlivost a křehkost lidského ducha, Ovšem,když pen!
tent byl již č a s t ě ji napouonut a bez jakéhokoliv polepšo
se vrací, je pochybno, zda ná pravou disposici, i když to tvrdí.
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údybycousuotudinarius nochtěl přijíti častěji ke zpovědi, nos
tačilo Dy,toto samo, aby se uu absoluca odepřel, poněvadž častá
zpověď noní přiházána a poněvadž nohou býti uloženy i jiné prost=
ředky k polepšení. Jen v tou případě by nohl zpovědníkobsoluci ode
říci, Kůy3yjiné prostředky byly dle joho úsudku nálo učinny, mČpř. při hříších nečistoty. | |

Také proti zvykovymhříchůn v Še dnímn uusí zpovědník váž
ně bojovat, protože zmenšují uilosti, odělost e ostych přod uráž=
kaci Bohaa tok připravují ocstu k hříchůu téžkýu,II. Hříšníkoenmu zýpě tilym, roocidivussensulato
ot minusproprioČili rco. u o te r i a li tor , jo hříšník
zo zvyku, Etorý po zpovědi upadl do úéhož hřícnu; rocidivus f o r=

l i to r čili vo suyslu thoologickén je hříčník zo zvýku,
srýužbylpoučcna po tři aš 4 zpovědích všdyéŽžzpůsoben bez nejnenšího polep

unu. cGÁádo téhož hříchu. Kpojmufornmalně
no patří tedy 3 snačky:byněl hříčný svyk,
abýse z tíhož hříchujiž vícokrát tři nebo čtyř

vyznal / „ škola sv, Alfonsa učí: ... když byl i codpoučen.a rozhřošen, ala připouští, že v proxi jo třeba 3 ,
zpovědí, než zpovědníkzjistí, žo jo zdo rocidivus fornalitov/

3., Abybeznojnenšístohypolopši ce, bez jakéhokoiv i jen zo čoatého polepšenízasozhošil.
Není tedy v pravéu suyslu zoětilým tón:
1. kdo se teprve v prvních jvou nobo třech spovědích z téhož

hříchu vyznávé - bud je to sir lsx rocoator nobo siuplox consuetu=
dinorius a neni zvláštního důvodupochytovut o jeho disposici,
jostli važnětvrdí, še lituje;

2. kdo byl sice už vícekrát u zpovědi 3 Zabe do téhož hříchu
upadl, olo aspon po nějaký čns užíval prostřodků, bojoval proti zoe
kušením, po nějakou dobu se uříchu adršol, zméněkrátzhřešil. T2
kový jc nouze rocidivus noterinlitur 2 jeho disposico noní obyčej=
ně pochybnou.
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Horna pro cbsoluoi.
(l. Hecidivus formuli ter, kdyšjo rosutněpotiídán Z3 disponovaného, per s$e čili v teorii
v 2 4 P bý ý t o bso lvov án. Kdojs totíšž rozuuné

povzžován ur. digponov.žého, uvůžebýt rozhřešon, třcb:s jo rocidivus
k platné audovolené aEsoluci sc novyš..duje nic jiného, nož aby
hic ot řunoctvl disponován; k opržvdovédisposici všsk není nut=
no budouc« polopšočnií oeniji novylučujeobavaa
předvídání budoucího pádu. Sicut enin vére cucurrit, cui postou 806=
dot, ita věrc poonituit, oui postea poceat / sv. TonášAG./. Bla
V pí a. l můžebýti pravidelně rozhřošen jen, když ná signa
oztraorgdinario, ,

„obotv praxi de.těško utvořit si usudoko disposici 25tilého; z častého stojného padu do téhož hříchu vzniká těžké pode
zření o opravdovévůli polopšení, takžo jeho disposice, nená-lisigneoxtraordinaria, jo pochybná, třobastvrdí, žo
lituje. Zpovědníkse "15í varovat loxisru i rigorisnu, Jeho ro%=
vaze je ponecháno „ aby voznodl o disposici, V úsudku tou ho pod
poru je : a/ nilost Boží, ktorá Dustále ponábá,b/ vlastnízkušonost, 0/ signa disvositiouis oxtraordinaria, d/ zjištění,zdo
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penitent je zpětilým z křehkos.i / ex fragilitate / nebo ze zlévůle/exnalavoluntate/| Zrovědníknjistítootázkou,zda
před hříchem odporuje nebo ihned beze všécůhoodporu svoluje, jak
je riu po spáchanémhříchu, cítí-li výčitky svědomía lítost nebo
lhostejnost či dokoncezalíbení. O disposici těchto zpětilych
není třeba níti pochybnosti, takže generatir. se považují za dis=
ponováné, jestli to vážnětvrdí. Hřeší-li však ex nala
volunta te ,„ale přecezo zvykunebolidských ohledůcho
dí někdy ke svátostem, ná disposici pochybnou, nebo často žádnou,
Ale dobrý apovědník ani toho úbožáka nepropustí hned tez abso
luce, nýbrž pokusí se spasitelnýci slovy ho disponovati.2. Zůstane-lirecoidivus formali ter i podomluvězpovědníkapoaohybně disponován, petse mábýti absoluce odložena, abytaktozkuše
ností byla jeho disposloe zjištěna. Je-li však absoluce nutná,
ná být absolvován po vážné doruluvě sub conditione,. Za našich časů
zvláště ve rnóstech, kde víra je ochoblá a křesťanské povinnosti
se zanedbávají, odepření nebo odložení esbsoluce by většinou nálo
prospělo, spíše by hříšníka urazilo 2 tím více zatvrdilo, takže
v praxi lépe joduá zpovědník, ktorý takového penitenta se pokusí
disponovat, udá cu zvláštní prostředky a absolvuje ho = dlo
okolností - asvon suboonditione,

Po známka.. Abynebylo špatně rozuučnotheorii sv. Alforse de signis extráordinariis Gdispo
sit ionis : a/u hříšníkůpříložitostnýcha zpětilýchnení nutna mimořádná člivětšílítost

Í pře tečnáa pevnější předsevzetí; je-li jen disposico dostatečná, bez
pečně mohoubýt rozhřešeni;b/ Hříš.k příležitostrý
šen „ když znovědník ho
a

a vpětilý růže být vždy r o z ho
2 -m x £K r * pao'umně pokládáza disponovaného,

znánkadle níž usuzuje, je jakákoliv ; ať signuu ordi na riurn onoboax tr rdimri um, aťpenitent
mátu znárku sáu od sobe anebo ji projeril teorvě po naponenutí
zpovědníkové,

o/ Proto Ly noprozřetelně jednal zpovědník, ktorý by oceásio*
nariuu nebo rocidivun považoval vždy za nedisponovaného, když by
na němnepozoroval to neb ono signuu extraordinarium ajoště ne- |
prozřetelněji, jestli by se nopokucil spesitolným napomněnutímřivésti ho k lítosti apředsevzetí. Jestli to Vhodnéučiní, oby
čejně se stane, co tvrdí slova:“ Fieri non potost, auin sigruualionod svvÝficjons.animisui poenitens exhibcat; proidegue af
firmanti se sinceore agero afaue 062,auae confessarius ozigat,
praestare so olla, potest oonfossarius tuta concientičcabsolu=
tionen iupertire, etiansí pocnitens aliud coaversionis suao signůť
nullua in antocossua dederit" /Salvatori apud Ballerini = Falrierí/

Zpovědníktedy nebudesice u těchto hříšníků inupie ni=
Serio 8 Anodá absoluci penitentovi nedisponovenémuanebo
takovému, ktoréru jistě prospěje odložení absoluce, ale na |
straně budo žacoepln nilosrdoveství dlo příkladu svého neboského
Mistra, Ete: ivl vždy ke kajícím bříšníkům nilosrdným, ktorý ©
na př. ženě cizoložné nebo k hříšniči z Mogdalynepronesl ani nej“nenšího relaskovéno slova.Casus.,Rocidivi in ebrietiate, omnichě
je veřejně znáro, Že se týdně nebo i častěji opíjejí. Nenají být.
od svatosti neuilosrdně zahráni, poněvadžresníne zoufati nad so"
sou šádného člověka, Nemají však byii také ibned ke svátoston

©tu.18
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připuštění, ponjvodš kroně případu nutnosti nouá být zbsolvován
ten, o ucůž S50ví, še vwkrátku zasco zhřoší, jo=li se obavoti pohor
Šoní, poněvadžrují nopřodvořojné pohoršoní nopruvit, Proto jin
LÁvýt absoluco odložono, 2ž S80aspon na pár neopíjojí. Ano
i v tor. přípodé, Zzdyžs6 Jiu pro signu“ oxtraordiaariuu da abso=
luce hned, jo lépo, když nejdou hned k sv. přijícání, aby jodnok
svýmpolopěcnín noprovili vorojné pohoršoní, jednak , aby so zbrá=
nilo budoucizu pohoršení Z%jojich nošného snad volui bržýkého opět=
ného pádu.

$ 312. ŽIJÍCÍ V NEPŘÁTEALSTVÍ.
P 04 ©*GSWOamMéMčúir ASMOBm0DL70 rv E CDOBOBA WUK00©M 05 ODDe 2D- 0DDBORO 00 ČD00 O 0 OBDB2D 0

POVINNÍ E RBS8TI1ITPUCI. POHORŠBNÍ.
PUF0 0D000GP0000Aj to A 00 S00dn)NJAP000L M p MDÍY GÍP00 00 VP P 00 -9 MY4DA A ©- 9 B 69SB "v UD600čo 058€u 0 0 0 22 0400 UmGnO UP906e-+9700 BDWe

l.Žijící v nopřátolství,
Kdonechoa o dpuv s ti t , není disponován o absoluci dostat

nenůže,Pou či t ponitente, jak ná odpustit. Nevusísice jíti
zo nopřítelon a prosit no za odpuštění, alo: a/ nosní uíti proti
něru v srdci zášť 2 nesní nu nic zlého přét, b/ vusí wu prokazovat
signa courmnia,na př. pozdrovit, lcč byio tín ještě více dráždil,
c/nosí dávat nůjovosigna ini:.icitiae fočui, jodnáníu.

Motivy: " Modlíte sc přice dcnně: A odpust nán naše viny, jakož
i uy odpuštíne našir vinníkůn: kašdý, kdo so hnčvá no bratra své«
ho „ hodon budo souduz přinášeli tedy dar svůj k oltáři a tan so
TOZpoťanoš, Žo DTALTbrůj ná něco nroti Tobě,zanechoj tan daru
svého ořed oltá“on a jdi prve, suižř ec s bvatren svýu/ Mt. 5, 2224/;jokourěrouměříte,takovoubudevánúěřeno/ Mt.7,2/;
Neodpustíte-li lidem, ani Otec váš ncodpustí ván hříchů vašich.
/ MT.6, 15 /. Služebník nemilosrdné / "t., 18, 23.= 35 /, Kristus
no kříši sc zodlí za své nepřátele, lWCzůyje nutno poučit peniton=
ta, že se vše dovolávat svých oprávněnýchpráv u soudu nebo zdr
ženlivých chovánín přivéeti nopřítole k vědoní joko nespravedlnosti,
Zpovědník„usi ovláště naléhot no suiřoní v rodině, Nechce-li pe
nitent odpustit, neabsolvovat. Nosní však také zpovědníkžádati

+mnoho, Kdo žádá uoe, nedostane nic.

2. Či 8 no jet e Z. 0
ZAkouuat,zda povinnost tostituce jo nepocývbně, Jdu penitent uů=

že restituovot ©zde n.pomomutík rostituci poslochne, Předvídá-li
zpovědník, žc by ponitont, ktorý je bona fido , noposlechl, ponlčí
o povinnosti vosgtituco, aby nedělal z hříšníka uotoriálního nříšníka
formálního, Jc-1i povinnost rostitucc jistá a ponitont by nohl roc=
titvovat, aio r.chco, není disponován o nosní dostat rozhřošcní. Yc
spletitých případechrozhodnutí odlož, je-li to uožno, o slíbi-li
penitent, žo opět příjdo ko zpovědifUd2t dobu 2 způsob restituco,
na př. poslat ponízo voštou pod fi" govanýmjnéneu. Zpovědník noví
oráti hnod na sebo Z5v1ocifodkováhírootituce, nybrž jen tehdy, vi
dí=li nutnost toho, Vton případě si úusí dáti od příjouce vystvit
notvrzení a dáti dobry pozor n.. zpovední tajenství,.dyžpenitentneuůžšo 10s ti tuovat in re,
uloží ra zpovědník nóco jinéko, skutky náuradné, nmpř. uodlitbu,ušisw.22noškosucného| pod.Idětousc:xujíuložitskutkynáhrude
T nů keabnkaml
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né, třebas tu noní obligatio rostitucndi, ponevadž so předpokláz
šo rodiče dětou odnouštějí, kondonují, alco z důvodů pedagogický
se ná uložit zvláštní pokání; učíLo jo přeco, že když někdo něco:
druhémuodcizí, musí to vrátit, a nobo není-li to uožno, jinak p
hradit. Podobnějedná zpovědník, když příjdou lidé s noličkostui
vzali trochu trávy, ovoce a pod, Uloží jin zo to uino dostisvučin
ještě nějakou uodlitku 22 toho, koho poškodili.

3,Pohoršoní.
Je=li dáno jedné nabo uálo osobám, ať je napraví sloveri nebo

příkladou,
Je-li dáno širším krui.., stačí obyčejněnáprava života, za o-|čatá tín, že penitent šcl veřojně kc zpovědi, Je-li dáno pohoršení

ve věcech víry, ná vždy, jc-li to jen poněkud Ložno, odvolat přad
svědky. Pokudnožno ná to udélot i unírající.

$ 362.ÚZKOSTLIVÍ. SURUPULOSIU.

Název pochází od latinského serupulus, nepatrný ostrý kanífnek
v botě, který při chůzi působí unohonopříjoností. Skrupulosita
jest chorobasvědoní, 8 ošející ve stálén / hobituálnín/ a ne=
odůvodněnénstrachu a nepokoji o syém svědoní: tinoct ubi non ost
tiuor, Činíneschopnýnučiniti si úsudek o noralitě svých skutků.Skrupulontpodléhánutkavýn představán,
t.j. pocitůu zvláštního nucení, kterym.nemůžeani přisobovětším

nopětí vůře odolat, např, žo so nezpovídal uplně,še při brovíři |něco řádně novyslovil. Týto přodstovy vyvolávají v jého duši uzkos
strach a znatek, takžo není schopen úsudku, zda zhřošil / nebo
ohřoší/, Když uzkostný strach ponine, uznává, že nozhřešil, ale Ji
nilo se úzkost opět dostaví, zase uyslí, že zhřešil, Proto skrupu
lant často iění svůj usudok,

Skrupulosito je bud předchozí ,„kdyžse týká budoucí
ho jednání, nobo ná s le dná , když se týká ninulého jodnáný,
Jo vwšcoobccná , když so vztahůjo téněř no všechnynravní
rovinnosti, nebo č á 8 t c č n á „ když se vatahuje jon an několi
Lálo nebo jen no jodnu věc, kdošto v ostatních povinnostéch jo
ovédoní normální, ba někdy i lazní. ©

Skrupulosito není svědonín u t 1 ý n, nýbrž chombnýu, útlé
ovědoní se bojí i nejrcní io hříchu, olo při tou ná klidný usudek,
co je hříchon a co noní,

Dlouhotrvající skruja?on1t: seslnobtujesíly duše i těla, při
ovovujo o vnitřní pokoj, o du „.ovnÍ rodost z nodlitby a jiných ná«
LOŽ,úkonů, 2 stupnujo=li 50, v.do k n.louyslnosti a jokérusi zou“
iolství, v rěnž člověk zonechá snohy o ctnostný život nobo se oddá

i prostopášnosti.Skrupulosit:' obyčojnějedomn
Značky skrupulanuvta

„ 0/ Máúzkostný strach, že zhřošil nobo zhřeší věcí, ktorou svě“
oonití o zbožní lidé nepokládají za hřích a při tou stále uěčnísvůúsudek.



b/ Checaop.kovat dřívější upovédi, neřekl prý všechno, zpověd=
ník nů dobřo norosuuěl, noučl opravdovou lítost. Ve zpovědi chce
vykládat i nejnonší, 2%0i noudrové podrobnosti a zpovědníku, kto
vý ho nzponíaá, aby toho nachal, jen nerad posloucimo.

c/ Trvdošíjní trvá na svémnínění proti rozhodrutí zpovědníka,
noupokojí so jeho usudkor, m2totéž sa ptá znova, přebíhá od jod
noho zpovědníka k "rulénu, všcoh so ptá © žádného neposlouchá.

d/ Povinné nodlitb; koná uzkostně, stálo začíná znova o čistěji
jo opakuje. , |c/Někdytakéušíva| jšíchpouňockkzohnárípokušení,např.
odnítavých pohybů rukou, 4.. vou nobo nonana, nebo hlasitě si říká
na př. 5 Apcgo, satonoc:

příčiny skrupulosi ty.
o/Přirozená disgošico duše nobo tě

l a: enorobanervové soustzvy / psxehopathiio/; neurasthenie, t.j,
nervové předrášdění o vyčorvání níslodken přeprncovanosti a příliš.
né starostlivosti bez potřebnéhozotavení, nebo po otřásajících
nášňitcích/ uurtí, ztráta juční 2 j. / 3 povahaColancholickánebo
nakloněnák bázlivosti ©podozřívávní; slabý duch, který se řídí
spíše živou obraaivostí nož zralýn úsudkeu » proto jsou ženyk
skrupulositě náchylnější; nebo naopak z28e příliš silný, pyšný ©svéhlavý duch, icterý ohcouít ve věcechuravních natenatickou
jistotu, což ho S2sto necdolatelně pudí k toru,oby el všechny nož=
né pochybnosti vynýšlol a jojich řešenínse trápil =-tok se vc své
sobeckosti stále zančstnává jen se scbou sanýn 8 úálo dbá o ové
blížní, k.niuš bývá často chlodný a vvrdý; trvalá tělosná slabost,
chudokrevnost, podvýživa, nospovost; někdy hysterie: penitont choco
vzabudit zájcu upovědníka 3 čnsto i dlouho slyšet juk poučování,
útěchu 2 proto zřodstírá úzkostlivost o platnost svých zpovědíatd.
oři čoLšžnení úplnyu pnodvodníkou, nýbrž více “Butně věří výtvorůn
své fontuslc « zdo musí zpovědník postupovat přísně,b/Pochybená Výchova, stykse skrupulanty,četta
přílit přísných knih, rady rigoristických zpovédníků©kazotolů.
vaké.se „úšo člověk u vychovat ke ekrupulantatví, když skrupulír:
delší dobu povoluje nu př. Enos, ktorý bez oddůvodnéné obgvy opakuje
brovíř. U jinocmi a děvétt útlého svědoní vznikají nokdyuzkoste
livosti ve věcoch 6. přivánárí = odstraní se opotrnýůmpoučenín o
tom, co vědět musí.c/Někdytaké© Bů. c-vištítotoutrpení,abysičlověk
odpeožalsvé hříchy, byl strnohcn předrříchen, ovičil se
v pokořo,„trpělivosti a vyti. ulosti v dobrén, i když noná přá ton
dochovzí v. chy, ,

d/ Též d á be l můžes d"uštění čo%íhovobudit úzkostli=.
vost, aby človéku škodii, hlovr.., oby no odvrátil od nodlitby © *
svátostí.

Metoda 2.0. čdníka.
, a/Zpovědník musí zajistit, zd“ poniteat je skrupulenten, 5 jc

ké příčiny, v kterych věcech a jukého stupně. Hlodí si proto zís=
kot jcho dů v č ru tíu, žo ho přijtě loskověa trpulivě vyslechne., Mzzačátkuho Lusi pzocht2vyčluvit, nobot uzdravo=
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ní nožné, kdyš skrupulant ná stálé vodoní, že nikdy u nobylo do
vřáno duchovníru vůdci vše důkladně vypovědět. Značně posílí zpo
vědník jeho důvěru, jest=li už přede: popisuje představy a city
skrupulantovy, dříve nož ce o niců sán uplně vyjádřil. Ale totovyuluvenípovolí jen jednrnou. 2

b/ Ji c to ta. a povnost se strasy zpovédníka, Segneri proví;"yyléčoní této choroby není cchoven lékoř s třesoucí se rokou",Protožádábezpodnífnečnou oslušnost, ta
je conditio sine Gul non. Řekne Im2 zodpovědnost padá. n“ ne, Ne
náte= li ke uně důveru, jděte k jinému, N' dotazy odpovídá krátce,
rozhodně, bez váhání. Nepodáví dívody tolo, 00 předpisuje, Nedává
gc do disputu se skrupulantem, usrozbírá jeho skrupuli, nezybývá s
jeho halucinaceni, neboť.to by ho utvrdilo v nínění, že je to ně
čín váštýn, a tím by se muuškodilo, Nikdyueustoupí skrupuli, nik.
dy ru skrupuli neuzná. To je mocdůležité! Ale tato pevnost nezňa«
nená hrubost, vánovitost,

c/ Ďále se řídí zpovědníktěuito pravidly: Řeknepenitentovi,
že jeho svědoLí je chorobné a v kterých věcech, neboť skrupulant
který je přesvědčen,že skrupulantennení, je nevyléčitelný.

oručí mu, oby svýci skrupůlení pohrdal , t.j. aby na ně nedbal,
nysl obrátil jinan, o niiulých svých skutcích nehloubal. Pochybuje.li skrupulant, zda dounlasil s uvšlénkali proti víře neboproti
čistátě, sní se z tono zpovídat jen tehdy, když by noh] odpřísáhnou

Pochybujc=li o platnosti dřívějších zpovědí, dovolí ru zpovědgenerální. A pckwu naprosto zakáže o něčeu z uinulých zpovědí se
zuínit. Ohříších contra sextuu uu povolí jen vyznání hlavních
wčcí, nikdy obšírné a podrobné.
-© Nerůže=li býti hotov s přípravou na zpověd, určí na dobu / krat
ší než pro nornálního penitenta / , „po Etgounejdéle sní zpytovatsvědoní nobo vzbuzovatlístost, s níž ho poučí, že růže býti vzbu=
zena v okonšiku,

Knězi « skrupulantovi co do brovíře zakáže něco 4 brevíře opako
vat, nebo nu určí dobu, po kisvou so -sní oficiuu nodlit, a ostatní
oby vynechál, a nebo ve zvlášté těžkén případě zu po nějakou dobu
brovíř zokáše / propter grave incouudun je onluven/.Tokzv.privilegiao ckrupulantů3:a/Prosvůjcho
vobmýduševní stav nowusípodi.čně zpytovat svědoní, b/ Jsou
osvobozeni od nateriálcí uplnocti zpovědi,d/ Častoje nutnoposlat jc j k lékaři, kdyžtotižskrupulositapocnázízchoroby© Doporučístálézauěstnání,které
by vyžadovalo celou jeho pozornost a t ' ho od jsho skrupulí odvádě
dále procházku n. zdrůuvém,Čistén vzducnu, unývéní studenou vodou,varování se přílišné starostlivosti, rigoristického čtění 2 takovéspolečnosti.AT setrvá u téhož zpovědní“
k a, Jako četba jsou dobré spisy sv., Františka Sal. |

Skrupulunti jsou lidé volitivání lodní; jest s nini veliký kříž.
Zpovědníkrusí s nini míti soucit s trpělivost při veškěré své
povnosti a důslednosti, přísně však je pokárá pro neposlušnost.
VParářuá své krupulznty znát a zakázat jic na př. o nisifch přístup
no kázání o spravedlnosti Boží, ze to vězk doporučit jiu kázánío nilosrdenství tožín,
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POMĚRU.
a 67SBO0-2 děco

1.Děti.

Zpovědidětí jsouvolri důložity
jo důležitá vro všcoky náclodujídi; ty ce Žídí o

-+ . Zvlaště první
byčojuč podle ní.+

íčkdy se příjde nupočlivě ckryývonénářlonnosti ©Zříchy, takžzpověď je tu jodinýn rrostřodkcn, aby nobezpočí dylo savěls od
VLACCHO x „ - - S . 7Mohouuúóti t-ké své o b 4 8 š o: zochonické odríkání zr

"vcadla + léps, když zrcadlo nenaffž nokučuní, 50 strachu zobo 5tu=
du hříchy zadlčet; bludné svědova, Ktoré 1ov.žuje za héich, co
„ffíchen není; pochybnost o sebopnosgti 2 o Zotoriax půfficions Má
lo kdy se st.ne, že by dismosiccbyla pochybná. Obyčojné ti nej=
větší "darsbáci“ se zpovídají nejléu.. íZpovědníkso nusÍí varovat dvou extrémů:Nopodoutí=
vat hnedse zlého, nebýt zesiuiptou, úcjsou přece děti tolik k2,=
soné; ale také nsodděvat 58 pu.i%né.u obtinisuu, uoryslit, že jsou
vo saní andílci a že to, 60 nz £ ča povídují, jcouvždy jin Lalič=
kosti, Někd; vanou poučérů so díle dópoustí uvichů, jichž bycho:.
oo v toa věku nonudéli, íZpověšníkdětísmsíbýti l uskavý, níirný, trpě
1 iv ý, Nevlídná, ranročená tvíf, nevrlosi, proúlivost a rouír=
ná přísnost Vydítě odstrašila, úohlo vésti k zeulčcní hříchu a
pro všechnu budoucncst naplnit nochutí Lo zpovědi. Nechá dítě klid.
ně hříchy vyznat a Dozpříčiny je novyrušuje; kdyby 82 zarazilo,
povsbuďí je a pouůžcenu. Lépe je zvykat děti, aby se spovídcly zspo:
vóti, než aby nupsoné hříchy jen předčítely. Dle potřeby se zvověd
doplní při. čřenýni otázkaui. Pozor při otánkách o soxtul Noakuše
vé děti často slovy “ nečisté, neslučné, neuravné, “ míní pokleck:
jiné, dezé chování,někdy i věcí, jož zojsou hříchou natur. lic. Ka=
techose ná děti dolřo plipravite V nopouonutí vždy vobudit lítost
a předsovzetí. Fokéní so ukládá žobkó s n.ponenutíu, aty j> hned
vykoualy. |Při pochybné schopnosti, kdyšdítéobsoluco
potřebuje / přodpřijínáníu, v její volikonoční, v nebezpečí sir

A :ti /, udělí se ubsoluco pod podůínkou " si capaz es ", Jinak by se
ju dalo jen požesnání, W

Ve škole děti zvláště na zrvaí zpovéd příprav svědo.itě a prceka v 3 23 ve > v . . ++ : Mtiokyl Předkaožlou dalši zpovědí věruj adlospon hodinu přípravě nu
*svátosti, a čo i u dětí většíca, i u studentů.

N oA,Dorůstající „l ádd
Vážněže probouzejí, uládož vidí víš zlé příklady a pohoršuní

ve své Žahké uysli a nozkušovorti so dávésnadno BS“ V pova=čoboupohlavísezačiníjovito jovnýrozdil.Jid chseo
cvává sobovedo.yč, čitá se k cil čórupotluví, hladí iuponovat a
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Lroto se často ukazuje brubšíu než je ve svéi nitru / " léta kla.
ckovská * / . Při tou ná sLyslpro ideály a sebeobětující lasku,
Zpovědníkse nedá uvyliti jeho zdánlivou úrubostí, nebojí se P. a
nevyhýbáse uu, Ukáže-li vu lásku, pak jisté najde u něho 6)
nusění a vděčnost. Působí na jeho sobevědouí. Bsto vir ! Viri
liter age! Bylo by tě nadustojno, kdyby ses Činil otroken vášně!
Budpravdorluvný, věrný, spolehlivý, i když tě nikdo nevidí| Han.
bou protebe / pro tvou rvtířskost / by byla lež bezoblodnost se
slebým, nepoctivost k noslůšeným | Nozahrávej si a neznoužívej
náklonnosti a cti děvčetet Nenič svých rladých sil alkoholeu, nož
níni toulkani, hanebnostrní!:

Dívka jeurčena k budoucínunatořství, Proto se u ní záty
probousí vědogý nebo nevědoný zájem na ružství, Je topředevším
touha líbit se a narnivost, ktorá paráděnín se a uplatnovánín svý
půvabů ohce na sebe druné pohlaví upozornit, později nouent eroti
ký a touha po zaopatření, kterí se růže zvrhnout v hotovou horby
po muži. Lehodí jí lichocení, s.adno věří slibůn a ze strachu, al;
nestratůála ženicha, je nezřídka ochotra obětovat i svou čost. Př
vládá u ní cit a sentinentalita . Zpovědník vychovávádívky ke
vznešené sobeuctě, k ženské cudnosti, skronunézdrženlivosti, k nu
ochvějnéru " Noli ne tangoro " vůči osobáů uužskýu, k opatrnosti
vůči lichoceníu a slibůr. Z falešného studu se něltdynezninují o
hříších contra sextuu. Zpovědník“septá ponenáhlu: Neposlouchala
jste so zálitou nečisté řečí ? Nevedla jste je? Neučla jste noči:
té myšlénky? Žádostiý Co váu ještě vytýká svědoní proti sv. čistú
bo? eptá se hned po nočistých skutcích, aby snad děvče hodné nou:razil.

VY celku varů je. Zpovědníkdorůstající uládožpřai
lehkongslnou a špatnou spoločností / a děvčata před svůdníky
před necudnými hovory, noěníni toulkoni, neboezpečnýnizábavani
/ předučstské “ důpárny" /, nebezpočnými znánostui s druúýn pohla+
víu, špatnou četbou, špatným divadleů a kineu, jeinochy též před
nestiídností v pití a urhání penézi. |,
Doporučuje. jí zbožnost,uctu a poslušnostk rodičů:

představenýi., pořádok a svědouitost, stydlivost,.
Prostředky s Vigiláte ot orate, svěgeníneděl< svátlů

čtení dobrých knih, večerní zpytování svědoní, úcta k FP.Marii,
vstoupení do náboženského spolku, hlavně však upřinné a častá W
úpovědu stálóho zpovědníka a časté sv. přijínání.

U nládeže se někdy vyskytuje ohcvný, nepřirozený a záhutný hříl
S Ano prazn ě. Lohcese stává zvykor a pak je těžko proti ně!
bujovat.Protonusí zpovědríkhr od z počátku touutopředuštuvěnovat plnou pozornost. Zpovádádli
So jinoch nebo hoch / někdy i dívka /: Činil jseu něco nečistého,
nenechá to boz povšimnutí, nýtr“ ptá so,: Bylý přá ton také jiní?
+ Ne. - Dotýkal jsto se cáuLsevo? «»Trvalo to délo? - Měl jste
při tou hříšnou roskoš? = Byl t. těžký hřích? = Čínil jste to už,
dříva? = Odkdy? - To vás touu Čkdo naučil? / kanarád? /, Zjísti
li takto, že skutečně jde o 0.. „ii „ důičsně Lu douluví: Činíto sd
ubohýmotrokem vášně, ničíto své uladé tělo a svou duši. Kdy se
chcote polepšit? / viz u hříšníků zvykovýcehstr. 101 / otd. U do%
pělejších: Chocte so jednou ženit, Tí.to třícheu zničíte'své tělo
o tím sí způsobíte nešťastné varžolství, - Nodáli se otázkani uTě!
tě zjistit, že jdo o sauoprzeů, zupté se zpovědník dále, aby snad
nonaučil ponitenta, co dosud nezná, nýbrž řokne jen všeobecně: PřLotujte si. že P. Bůh je všuda. že vás vidí. Nečinta nikdv nic.
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zač byste se uusil stydět před P,
rodiči a před všeni slušnýnňi lidniMládež v ustaveců něždyuosi sebouuzavírádůvěrnápřátelství, amiceitiae partii culaaro 8, jež
o někdy stávají smyslnýni a zvohnou so až v těžké hříchy. Zpo

vědníknusí naléhať na odtrcněrí slé příložitosti / nechat toho
vřátolství, třeba i vystoupit z ustavu / „ v případě potřeby i
sub poera denegandaeabsolutionis.

Bohen, před sebou Ssanýlm,před

L<

37,Muži a šony.

Muž - gsi od 25 do 60. roku = jo páren ve svén doně, ná často
důležitý ukol v obci, někdy i v Širší veřojnosti. Proto je zpově
pro něho - odezíroje od nužů doopravdy zbožných - značnýn pokoře
Dán. Zpovědníkuusí proto dlo nožnosti zpověd usradnit: dá nu poho
dlnou přílošítost E ní, projoví ochHutuk jejíru vysicobnutí bez noj=
monšÍíznánky netrpělivosti nebo urzutosti = nepřísťupnost spověd=
rfýka, projovoná nevrlost, ncbo dlouhé čekání by únoné ruže od zpo=
vědi odstrašilo; = bude k něuu sico vážný , opravdový, ale pří ton
laskavý, ochotně nu vo vysnoné pomůže , budo k něnu nluvit jasně,
krátce a jadrně, bude působit vice na jeho soudnost nož na cit, ulo=
ZÍ rm pokání ..a příliš téžké, Nedá se nýlit usečností, stručností —
z zdánlivou urubostí jobo vyznáně. Zlobí se ne na zvodědníka, nýbrř
na sebet Vždyťkdyby nochtěl jít ko zpovědi, nikdo by ho k toru
nepřinutil! Zpovědzušů / i jinochů/ jo obyčejně uvřínná. Toho, kto
rý už znoho let nebyl u zpovědi, pociválí a řekne ru, aby poděko
val P. Bohu, žo ho ko zpovědi svou „ilostí přivedl. Udá zu vnodnéprostředky k polop šeénÍ, avláštěprotikloní,
orohlivosti, opilství, narmotratnosti, spílstvu atd. Vždyzdůrazní
vutnost uodlitby, svěcení neděl .. svátků, věrné plnění povirností,.

Ó onÁ m není zpověd t.k tižkou. Véřejné mínění není tak proti
jejich zpovědi, jojich ženská povaharení 12k proti toru, aby se
ověéřilyse svýti těžkostni, jsou obratršjší ve vyznání a ochotněji
přijínají pokyny a napononutí. Lají všuk téš své chyby, jako povroh=
nost á nestálost, převahucítu, zterý tak snadnoklane, nebezpečí
zvykového“křestanství, iaruivost, žárlivost. Ačkoliv nuž zívá ccl=
ker více a snad i horších hříchů, řece Žene, Edyž so některéru hří
chu oddala, bývá vášnivější nož uuš. a kdyty nuž třebas sebohrutéji
moklesl, přoce iuž růže zas povstat, kdožto u hluboce pokleslé ženy
jé povstáníobtížnější. Zpo'Šdník je při jejich zpovědi vážný, pů
sobí více za cit než na,rosuů, ohiodně sexte uváží každé slovo, ktor
jin fekre, uváží, jaké utrapy by a nohly vzniknout, když jsou jo
ho usta vázávo ulčenlivostí, Vzorouzů bude Kristus u studzico Ja
kubovy« Budo se vovovat obou extrénů: Nebude náchylný: jen ke zpově
di žen, nobude se jen se žonaul rád a dlóounove Zpovědnici zaměstná
vat. / %fohinisrus " / , ala také nebudo k nzinnepřístupně uzkostli
vý, podivínský, nolaskavý nebo snad dokonce vohrdavý. Takové jednání
by bylo proti křostanské lásež a sprovodlnosti i proti pastýřské
voudrosti, notot ženy nají sklo.. k rábošenskénu životu a sobě vlast=
ní sohopnost obětovasti, Vliv 2 příklad uatky je často rozhodujícím
i pro náboženský šivot uuše 2 dětí,

Veliké opatrnosti je třoba v uluvení a jodnání: o/ s osobari zbož
výnij příchylnost z-prvu nevinná a duchovní přochází nezřídka do
s.cyslné



Shledá-li zvláště mladší zpovědník,že některá ženská osoba k němu
lne smyslnou příchylností, musí býti rázný a bezohledný, odbude ji
a odkáže k jinému zpovědníkovi, b/ s osobgmi s abnormálním duševním
založením /hysterie/, Zde bude zvláště opatrným a zdženlivým,

VYe rme rs oh / Tů, mor. IV, 3, n, 1l44/ napomíná : Ita se
confessarlius comemet beníznumexhibebit, ut nulli sexuall affeotui
apud allos det locum. o

Ne ignoret sub intensae pietatis velamine látere posse paranšlan
veligiosam, duae in morbídaseč fehehenti“cóncupiscentia radicatur,
Ne ignoret personas esse, auíbus ad ežberiendam voluptatem satis
est de rebus sexualibus cumalle logui, Huiusmodlergo personae, pra
sertim innuptae íeminae, infimas satisíactiones / ukojení/ in ipso
paenitentiae tribunali guaerere possunt, / 5r. též Chrys. $ c hul
Wasder Seelsolger von něervosen Seelenleiden wissen muss, l. vyd
Paderborn , 1956, str. 252 násl, , zvláště 262 /.,

U osob ženských a z nich zvláště, u zbožných a duševně abnormálníc
vypraví zpovědník pokud jen možno vše ve zpovédnicí; mimozpověd
nici bude s nímí mluvit o jejích duciovních záležitostech jen ve
skutečně nutném a výjimečnémpřípadě a s velikou zdrženlivostí, opa
trnošstí a důstojnosti, Nebízené snad d a r y důsledně odmítne |

Zpovědí ženských osob kromě případu nemoci nebo opravdové nut
nosti se smí konat jen ve zpovědnici, can. 909 a S10, 81,

4, Staří lidé.
Také staří lidé mají své chůvby:lakotu, nespokojenost, mrzutost,

pomluvačnost, Zpovědník se řídí pravidiem :,, Š“enioremne inore
paveris, sed obsecra ut pětrem.,, / I, Tim.,5,1/, p řipomenejim
Pjpravu na blížící se smrt, mládeži a mladším, aby čávali dobrýDĚ ad,

o 314, S NO U BE FN G I.

Při zpovědi snoubenoů bezprostředně před svatbou mohouvzniknoutiobtíže s trojíhodůvoču:(23Pro nedisponovanosbl
Příležitostní nebo zvykoví se absolvují vzhledem k sňatku kterým

příležitost pomine, Nejsou-li dioporování a nedají se disponovat,
nemohouovšemabsoluci dostat. *e-li disposice pochybná, je tu ca
sus urgentiór - snatek - absolvují se conditionate, Napomenoutje:
otojíte na hrznici Života, tento váš krok rozhodne o oelém vašem
štěstí časnéma pravděnodobně též o věčném, Hledte proto přijmoutí
sv. svátosti s tím větří upřímnosti a vroucností, Zeptá se na dřívějšízvověčio Dřívejstesezpovídaldobře?-Svědomívámnione
vytýká?

© Pro CENnsSuTU .Je tu casus urgentlor, může tedy aosolvovat dle can, 2254 ode
všech censur , ovšemcumonere recurr2nii, / Procuratio abortus vakulta /.,Pronanželskou překážku, ,

Pozná-li zpovědník, Že je meči snoubenel manželská překážka, mušírozeznávat© je-litoimpedimentumpubliceum/t.j,auod
probarj in foro externo potest, né př. z setrik/, nebo oacoult!
/ auod probari non potest, oan. 1037/,
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Je-11 to impedimentumpou bl i cum, uloží jím , aby to sděli
faráři, slibi-li tó, absolvuje, neslíbí-li, neabsolvuje,

Je=11 to impedimentum o G6 u1 6 u m , které aspon probabilite
ocoultum zůstane, na př, impedimentumoriminis / can, 1075 / , 00
oultum votum castitatis, votum non nubendi/ oan, 1058/, consangui
nitas ex copula illicita atd, , musí Oo3čtrozeznávat : je-li %oimpedimentumd is pensabiie neboindlspensbi
Indispensabiliasunt: a/ impedimentaiuris divwvíinis,
seu naturalos : impotentia, lizamen, coonsanguinitos I, gradus line
ae reotae / otec, dcera/, b/ Doolesia nunguamdispensat : oonsan
ouinitas I, gradus lineae oollateralis / bratr a sestra/, aifinitas
I. gradus lineae rectae / nevlsstní oteo + nevlastní dcera/, im
pedimentůmclandestinitatis , impedimentumoriminis publioo
effectu secuto / je to veřejně známo/ ,

a/ Je-li tp. impsdimentumodoultum dispenšabile a svatba se ne
může odložit/ scandalun, in:amia, veliká škoda hmotná, nebezpečí
civilního sňatku/ a nění též možnoobrátiti se na biskupa, může
Z pově dník dispensovat ode všech takových překážek / mámo;
ordo presbyteratus et affinitas lincae reotae oonsumatomatrímo=
nio / pro foro jnterňo - £fa r á ř. může v takovém případě dis
pensovat i pro foro externo/ can, 1043, $3, 1044/, - Je-li možno
uvatbu odložit, poučí je a počle za farářem, aby jim dispens opatři
Slíbí-l1í1 to, absolvuje. je,

b/ Je-li zde impedimentum1 ná is ne ns eb Ile, nesmí
je nechat in bon= fide, musí jim řící pravdu, že se totiž nemohou
státi manžely, Slíbí-li, že s2 umyslutoho vzdají, dá jim absoluoi,

S 3i5a, M A N Ž E L EÉ,
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Zpovědník se musí snažit vést manžele k náboženskému životu a k
prohloubenémupojetí jejich stavovských povinností,Rodinná modlitba, svěcení neděl a svátků, přijímání svátostí,
Poukáže na veliký vliv těchto věcí na výohvu dětí, Nmohýotec činí
z ohledu na své dítě, co bv sám jinak neučinil,

Povinnosti manželů k sobě., Čovinnosti rodičů k dětem,
Mladí manželé mají někdy consoiantiam erroneam co do obcování

tempore praegnationis a co do actus imperiectos - zpov'dník je musí
poučit., Kusí pro zpověď monželů vědět, co je v manželství dovolenoa co hříšné,

JI.Lieita in matriimomnio,
Prinoipium gene rale : Goniugibus

a/ li1ocaita sunt., aúscuncnogzenerationifavent,
b/ lev iter Ii 11 1 oi t a, uuaceidemneanuefavent negue
saltem graviter, adversantur,
c/graviter 11 1i col ta, duaeeidemgraviteradversantur,

Llicecita in s poecede
l, Coopula (Casrna ii s, etiam tune, duándogeneratio

jam obtenta est vel ampliůs obtineri necuit / tempore praesnationis
senes, steriles/ , omnitenporo / etizm 'cbue fostis, adventus,
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ouadragesimae ©t sanoti communionis/, sed ut vir mulieri parocat
úujbusdam temporibus convecit/ tempore fluxus menstrui/ aut oppor
tet / si subest periculum damní in sanitate et vita : ultimo tem
pore přegnationis -+ oirciter Ž mensibus post partum / uno saltem
uense / —oenset Gapelmann - Bergman / Pastoralmedizin, pe. 285 /
perjiculum gravis nocumenti post partum per duas , levis nocumenti
ver. guattuor seguentes hobdomadasperdurare - , tempore morbi,Z.,Aetus luxuriacoc impoaerfeoati / taotus,

speoctus , sermones et oestera, / : |al ad copulam or inati / i. e, úuandoadest
intentlo perficiendi oopulam /, Cavere tamen debent cooniugées,ne
diutius in elusmodi actibus jmiorando co/lutio socuatur; sl tamenpraetero intentlionemaguandooučsegueretur,culpa.vacoaet;b/ ad copulan non ordinati :el nomSuntconiunoticum proximo 6 icu lo poll u
t Ion i,s et ex rationabilií oause riantf6,g. ad instaurandum
amorem,ad avertendam susolcionem inildelitat's vol amoris erga
aliam personamj ad obosdiendumoomparti petenti, ut illi aotus per
míttantur aut reddantur / = grave pscčatum sunt, si absaue iusta
cause. exeroeaňtur -= / 3

In oofcssione coniugi"aš huiusmodiactibus interroganti dicatur
Si nimís excitatum iri té sentis, aut ossses , aut perfioias copu
lam73,Delceotation s morosae / gaudla/ et
des ider ia de lis , čuaeoonlugibusliecnt,
| Conluges, oul de deleotationibus morosis in confessione se a0=cusant, interrogandi sunt utrun de proprla coniugc an de porsone
Čxtrance dolcetatí sint, et aptc instruantur,JI,Beddere de bitum pěrsegravis obili
g a 6 10 jdustitiae est, cusndoalůcr s c r io petit, ita se.,
ut rogetus ceuderenoliit;' negatlo dobití potest osse tantum leve
noceatumsi alter nou sorlo , sed remisse tantum petit, ite ut da
bitum benevole romiút.rg ocnseatur.III.,„uando cesset obligatio redddi debitum oonjiugale?

l, 5i potens Ccómmisitadu l te r 1 u m vel inosstum,
S. ol petensest pericote e br ius vel 2 mens,
3, Si i mmodera tn sit potitio / plusguzmsemelin una

nocté/,4,Bigrovéper :cul.m vitee vel senitatis
ujimendumsit , e.g, 8i vetons loborat morbo oontasioso v2l alio
gravi morbo: mulicr, cGuaeseit ss non po7?. narere sine mortis peri
eulo, non tenetur reddorc,

O.,Si vír petcns nu il m2 a mi Ó ou ramr
ť+a A

ha bc ns onus glundaďčro 19 uxorírciinauit,6, 51pstitur aotusconiug'iis i 1lioaoitus / abususS
natrir oniid , Neo- Maltusicnismus/.

a/ Si vir est o na ni s ta / 1.6, sul se onto seminationcm
retrahit /, uxor absaue lusta čausa n. c reddere nec petere potest;oxlustatemencausa medioceriter gravi potost
ot etlam tenstur reddere L potest petere voluptatiaguseex 90půlooxorienti consčnsumpraébere / oopula non est iam initio mala! /,
GeB8,Cx úlmore rixarum „ ex timoru, ně maritus adultůeria oommitti bj
sí. ipsi grava ess.ů dilu ocrcrc Aotu ooniugali, si turbsta vacedomestice oohabitsito rejcrutur nolosta, «ula 6:men č©Xoaritzte
poceatum viri impedir. tenetur, eundemad zetum rít.u perficicndum
m one a 0, Atdamenhon tenetur singniis vicibus monere, si nulluS

N
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iruetus sporatur; ct sl obsouc graví incommodo,C.g. sbsguc timore
indignationis, díssidlí, aduíitorii cto. moncrcnonpossit, moniti
oněmomitterc potesťt,

Oncniísmusex pers“ mu 1 1ier is : si ante seminationemviri
se retrahit aut si post copulemrite fnotam lotionibus semenex
pellit vol seneeat, Maritus id prohiber: debet / ratractionem mulí
eris fecils , etiompfysica vi, potest imocdire/, Si nihil proficit,
6x oausa mědiooriúer graví pot.st redder.y petore, delectationi consuntire,

b/ Si vir ost c o nd omi s ta / 1.0. gul mediapreservativa
adhíbet / vel s od omi gta / 1,6, gul vas praeposteérummuli
cris penctrat /, debet uxor pro viribus positive +1esistere, vV.g,
se agitando vel monibusutendo, et on potest oederenisi prasvalenti
vi, ad instar mulicris opprcasge, aguoc2su ex tali gravisolma oausa
mere permíssive sese habere potést sd ld, aguodimpedire necujt; non
líicet ipsi petere nee oonsensumin deleetationím prcebere / dopula
ost iam initio ct prorsus mala !/.

S1Í U X0 r p €E8 8 a r 1 0 ocolusivo ise, gu?dam re in imam
vaginamintroduot:, v.g, Glaustro mettalllico, spongie, gossyplo eto,
vel pac udo- vaginc: , ž.6, mémbrenasuběili in totam
vaginamdisposita, in „ua sem.nomittitur, uti voluerit, vsl iniceti
one pulveris onticonoeptionalís aut liguovis acidi semencneocare
volucrit, vir pro cuotoritatse, dusepolict, illud ipsi veťare debst,
81 nihil pro:lidi2t st grovi2, incommodatimsnd: sint, debitum ipse
ob iustam oausam secundumaloguos petére posse videtur, sed verlus:
a/ corto illicítum cst dbitúumpedsre, Si uxor pseudo-vegina utitur,
b/ probabilitor ob" líicitum, si contadicente viro pulverc antiocon
ocptionali utitur aut medicamento, guo semencnecetur, c/ si pessa
rio utitur, secundumalios cast illícítum / Noldin, Vermecrsch, Ar
iogul /, secundumslios licitum / Jóne, Cornelisse /, sooundumalios
soltem in praxi licitum, done Ecolcsia aliud pronuntiet / Merkel-
1,o o h/

čsření, že je tu neřest,
„dyž všnokmá rozumné pocezření - a to může míti skoro vždy v krajích,
Ldéeteto neřest řádí - opatrně se zeptá; ns př. Činili jste něco v
„nžolekém životě,,abvste neměli děti? Odpoví-Ji penitent záponě,
čČáleSCNová, Oretrnost, slušnost a svato t miste žádají, aby in
Spee ie ni? o těchto vč ch nemluvi., neni-1i tázán, Stačí mu,
když požná, Že manželé spolu d:kKobcovali,oby neměli děti, Neřekne=
li to penitont sám, neptá se tudy na způsob, jakým početí z2breňo
vali / onsnismus, condomicmvs, sodomí2/,

Když však Z vyznání nebo vozumnýmiotázkami pozná, že pénitent
je onanistou nobo condomistou, je pe r 8 6 povinen s oteovskou
přísností láskou rapomsnoutho o tíži hříchu; když lituje a slí
bí polepstů“, ebsolvuje ho, Ale dávají obyčejně námitku : Ky děti
nonŽivíme, řekne mu : F, Bůh má víoe nežli rozdal; důvěřujte jenom
v P, Boha, Jistě znáte rodiny, ků:ré mají mnohoděti a všsohnv jsou
dobře zeopatřeny, Elavní je dobré vychováni, A naopak, víte 0 ro
diňách bohatých, kdč mají jedno rubo dvě rozmazlené,z nichž nakoneo
nic pořádnéto není, Fřísněéji .ó zpovědník zacházet s mužem, poněvadž
ten je ve většině případů zneužíváním mznžslství vinen, žena někdy
potud, žo bývá k úckovému meži příliš povolná něbo že ho k tomu při
vádí nářky o eVraohu Z nemoci, o vslkém počtu děti, o potížích tě
notonství, porcdu, kojení © vychování, nebo neochotou ke konání

Zpovědník se neptá na abusum,.obrimoniimanželů,kteříse Z toho nezpovídají e při nichž není/po

* <©
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manželské povinnosti, Zpovědník takovou ženu čle okolnosti poučí
o povinnosti k aanžsloké povinnosti, nevinnou potěší a poučí, jak
se má k muži onenistovi chovat, aby sama při tom nehřešila, bojác
nou povzbudí, aby důvěřovala v Boha, nevěřila těm, kteří nebezpečí
poroáu přehánějí a že může sama mnohýmhříchůr manžela prosbami
A napomináním zabrá nit, Kdyby zpovědník v nějakém mimořádnémpři
adě zpozoroval, žŽopenit>nt je bona fide A že napomonutí|neposleehne a že nevznikns pohoršsní tím, že penitsnt bude jiným

vykládst mlčení zpovědníkovo tak, jakoby. v tom případě ononismus
byl dovolen, může zatím nopomenvtí opomenout nebo mluvit tek, aby
neporušil jeho bonan fidom, Bon? fides je v těchto věcech dnes těž
ko možná; snadněji by. mohla býti u ženv, ktoré by hrozilo nebezpečí
života při poroču nebo která byvsl myslíin, Že zodpovědnýmje muž,

Když se zpovědník marně mnáhá odvrátit penitenta od zneužívání
manželství a jsou zde 0?„umnědůvody, může mu opatrně po:adit, eby
obcoval jen bemporeogonese s / contonentia periodica /, Dle eorie Knaus= Ogino-Smuldersovy při/ pra
videlné / ženské periodě 28 dní je neplodných 9 dní po menstru
aci a ll dní před následující menstruací/ tempusageňeseos, tempus
sterile/ a 8 dní mozi oběmatěmitó skupinami dní je plodných / tem
pus íertile / ; tedy 9 + 8.+ ll čili dle pořadí dní, počínaje prvnín

"dnem menstruace : l. až 9. den, 310, až 17., 18 až 28,
Dle moralistů je praže obcovatijen temporeagenese:a/ l ieit2., dějo-li se z: spravedlivénebozávažnépří

činy, na př. pro churavost, velké nebezpečí nového porodu, velká
potíž s uživenim.a zsopatřonímvětšího počtu dětí, b/ pe coa tum venmniale, dějce-li se pro pohodlnost,"abymonželébezbřeměnedětí mohlívolněji užívat, c/ pě.cea $ um grave,
děje-li sebez oboustranného :souhlasu A-bo s nebezpečím nezdr
ženlivosti/ adulterium,pollutio solitaria /,

Thcorie tato nemábýti veřejně hlásána, ani soukroměpositivně
doporučována, poněvndž js neběžpečna dobru obe. nému, u věřícichby mohls vzbudit pohoršení a manžele by mohl? svésti k on-nismu;
pohěvadž totiž je výsledsk obojí praxe týž, jo nebezpečí, že men
Želé nevoznzjí dosti dobře rozdíl obojí této praxe a konečně raději
budou vžívat pohodlnějšího a jistějšího onesnismu.,Alo když zustz
n lý onenistz je nepolepšitelný, mámuzpovědník tuto thcori: poradit, ulcevelmi opstrně / „„ eauti insinuare,, S. Poenitonti
avi: / poněvadžvěc tato není ještě unlně jisstá, dává jen velkou
provděpodobnost, ne úplnou jistotu, ensdno nůže svésti žsnu k omy
Jům“,zvláště proto, že šriod.. A u různých žen různá - od 23
čo 55 dní i více ai u úúéže žeznvmůže kolísat, Musí hovšak výslovně
upozornit nu počmínky, za nichž není těžkém nříchem / vzájemnýsouhles2vyloučenínebezýš.í inwcontiert.r| /,MNzdoporučíjitakél
všeobceně, nýb žŽ*cknadon, “oov toňt příp dě to neníhříchen/ M erkolback Déoastitste ct luxu is, Liege,

, " M , . „"1906 - T Cr ED8ar, asee co ientine , Turin - 1m, 1936 -=o. sc
Pěéterm an Poetivé manžclství, Praha, Vismír, 1936, 2,50 E
or., (Georg , Pohlavní život v monžalství, Preha, Foncíř20 K 
ic ték / příloho / k Pastoručním pozůckám, Hlučín, 1936, 
d.Navráti m Tajemstvídní plodných ©neplodnýchu zčravéŽony, Praha 195
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S 315b, DOMNWNĚLÍ KYANŽ TLÉ, oeoniugesputstivi,, t

Jsou. to monželé, kteří si myslí = obc nsbo z9poň jcdcn = , že

ion HY ale ve skutěcnosti pro překážkumanželynejsou /oan,

1015,84/, |
Pozná-li zpovědník, že m-nželství je noplatné, musí velige

opatrně postupovat, Abybuď dosáhl konvalidoce, je-li možná,
anebo aby nozasáhl rušivě do mahžělského klidu s pokoje, neuš=
kodil dětemnebo neučiníl z hříšníků matoriclnigh hříšníky for
mální, Hlavně zde platí ; co nejměžtěmluvit , co nejvíce myslit!/Foznámka: Gonvatidatio matrimo=
nii -= oan, 1055 =-1157 : í v

Po doszžení díspense od přskášky domnělí manželénebo aspon
ten z nich, který. o překážoc ví, obhoví souhlss manželský,

SDeanatio in radí č8e- pa. 1158- 1144:
Sv, Otec dispensuje od přskášky manžolské i od obnovení sou

hlasu. Manželství se stává pl»tným v okamž:kuudělené milosti
a má zpětné učinky - legitimscs dětí. - sc začátkem domnělého man=
želství, Podmínkouje, aby přirozoný souhlas manželský trval,
-© Když domělí manželé obnovují douhlas nobo když je jim apli
kována sanace, mají býci vc stevů posvěcující milonti, Kněz máo to dbáti, pokudjs todle okglností možno/.

Zpovědník nejprve zkoumá : |
af Jaká je to p řek áž k-a:i. dispensabilc, indispensabile,

publicum, ocouitum;8/ zdaje zde bona vel nala f1ides, t.j. zda
manželé o neplatnosti menželství vědí;

o/ zdamanželéžijí spolu V pokoji a zdamají děti,I, Je-4iimpedimentunindispensebile :
1, Pu b 1 i cum a niplatnostmanželstvíje veřejně

zn. áma , na př, za mrtvého prohlášený první mužženy, nyní
po druhé provdané, so vrátil z: zo0Jetí ; msí se očlouělt a domá
hat se prohlášení neplatnosti manželství, í

2.,Oceultun ,- na př. bratr a sestro ex oopula1i1li
cita, impotentia : 4

a/ neplatnostmanželství jz o běma neznáma anne
mohouse-wozejít bez hany 2 pohoršení nebo beze škody pro děti
a spolužití s vědomímnevlotnosti manželství bylo by přílež'tosti
formálníoh hříchů : nočkot je in bon jde, nedělat z materi
elníeh hříšníků formální, — '

b/ Neplatnost manželství je oběma neboospon.Jj € dnonm-u
2 ná ma a nemohouse rozujít bež hany 2 pohoršení, škody
pro děti : možro-11,-t.j. nejsou-lí mladí, a6 žijí jako bratr a
sestra ; něni-li to možno,nusí se odloučit a domáhatse pro
hlášení menželství za neplstné / dá-lí se pískážka dokázét / nebo
rozvodu oč stolu elože / nedá-li se překážka soudně dokázat /,

/ Totěežjako sub 24 plotí, jo-li překážk? nature -swa veřejná,
ale iokticky tajné, např. první můž je kdesi ne Sibiří, odkud
se nevrátí a lidé o tom novědí, |

II, Je-li impedíimentund i spenasa bile, pravidelně
starat .se o konvalidz2ci, In specíe ; —l., Pub 1icum : Neplatnostranželstvíje veřejně
známa „ na př. vz8l si bcz dispense %2Ženusestřenici;
musí se odloučit / pro vořojné pohoršení / a po dosažení dispens:
obnovit souhlas v kostole před farářem aepřed. dvěmasvědky
/ can. 1145, $ 1/.



— 118 —

2, Ocou 1tum : až Nsolotnostmouželstvíje oběma
neznámá, eg. propůerimpcdimentumoriminisč není
ne be z pe č Í, že konvalidaocenepříjmou : nechat je zatím
bona fide, určit, kdymají zase přijít ke zpovědi, vymocisi
zatím dispens pro foro interno, ve zpovědi jí aplikovat po avá
tostné obsoluci : ,, Insupcr anotoritote apostolica díspenso
teoum super impedimento / c.g. / Criminis / et prolem susoep
tam legitimam decerno / in nominePetris et Filij etSpiri
tus ty 7, oni pak obnovísouhlas jen mezí sebou / can,1155, 82 /, :

Je-li však ne ba Zp? č Í, že konvalidaccs pohoršenír© škodouprodětinepřijmouoonechájebonafide,ob
jedná zase ke zpovědíu mezitímdopiíše biskupoví, 00 dělati,
zda sanatio in radice neb něechst je jn bona fide,

b/ %eplatnostmánžélstvíjz -o běmuůuznámá / nebo
jen jednomu, ale druhémusdělitelné / : at se zdržují a po
dosažení čispensc obnovísoužlas mezi sebou, Je-li nebezpečí,
že se nebudouzdržovat nebopechtějí-li dovolit, aby se včo
projednávol= mimozpověď, dá jim dispens sám dle can, 1045,63,

c/ Neplatnost je j e d n omuů Známá a nzsmůžeto druh
musdělit, na př, coniusicidilum ab uno patratum cumzdulterio;
Kdybyto druhému sdělil, in snoval by se u něho, nebo ten dru
hýby nepřijal konvalidaci ne pohoršsní, na škodu dětí : ať se
zdrží obcování - nesmí petere, reddere však potest et dobst «
a po dosožení dispense vědomí strans obnoví samo u scbe souhlas
jen když při tom souhlas druhé strany trváí can, 1135, 8 3/,
Předpokládá, že souhlas druného trvá, dokud nebyl výslovně od
volán / can, 1093 /, j.-1i o.-tompochybnost, otáže se pojeho
souhlasu na př. tak, Že ho přiměje k mznšelské povinnosti,
Je-li obevs, že se penitert potitíonis dobiti nezdrží, můžemu
dát zpovědník sám dispens can. 1045, $ 2,3 /.9, Je-lí překážkanea šur o suč£ va Ťejná, ale
neplatnostmanželstvífs ktieaeky tajná, např.
jsou v třetím stupni příbuzní a lidé o překážec té nebo o ne
platnosti mznželství nevíádí, postupuje se stejně jako u pře
kážky ta j ně s těmito rozdíly : : |

a/ zpovědník nemůže dáti sám dispens dle can. 1045, $ 3,
b/ po dosužení dispense musí domněl“ manželé obnovit sou

hlas před iarářon a dvěmasvědky / ne v kostele /.
Nmůžo-li zpovědník v nějakém spletitém přívrdě stran do

mnělýchmnž.lů hned rozhodnout, objedná si manžale / oba
neb jednoho, počlu přípodu; a zatím si.věo dobře prostuduje,
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MP 0D Mn G St 700UD 000SF 0009550M bp O5 E ODSY 00) ME OMG-O0 MP A5 r —-RA -0 be oa 06m5- om vn MI OMPAn0r106€5YSEP< 00e PPDGS -m 2 GB BNPa 00 O0 OD SPPMYMYSZ ND MO0D

Jost to zpověď nů výsost d ů le ž i t á , Rozhodne snad o
celé věžnosti, Vyžuduje proto veliké péče se strany kněze, Něků
musí kněz ochotu ©touhu po zaopěetření teprve budit, falešný
soucit příburnýen/. U indi:erentníon 2 vnitřně odpadlých bude
třebs několikr přípravných návštěv, Při prví nebude ještě možná
o nutnosti brakého zčopatření mluvit, nýbrž pohovoří s nemoc
nýmo jeho nemocí, povzbudí k odev“.dzností do vůls Boží a jako
mimochodemupozorní, kdyby se. to snad zhoršilo, oby mvslil ©
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kojení a milost sv, svátostí že často pomáhají ke zlepšeenítí

ŠZ

čeSs
nemoci 2 že jsou tím účinnější, s čím větší vnitřní účas
přijaty, aby tedy se zaopatžšenímneodkláčaj, Když však ksám vidí nebo od lékařo se dozvěděl, že smrt je už blízká,
musí šetrně na to nemocnéhoupozornit,

Postup dle jednotlivých částí svátosti pokání :Zpovědníkpokudmožnozpověď usnadní, Když
se nemocný můžcobez obtíží zpovídat, nechá ho úplně se vy
zpovídat,Je velice rodno,obynemocnýsložil generální
Z pově Č, Sán od sebe to učiní málokdy;často je nemocí
vysílem, bolestá a starosti ho skličují. Knězse máproto po
vyznání vždy zeptat : Jhodil jste dřive dobře ke sv, zpovědí?
Zamlčel jsto nějaký těžký přích? Žil jste delší čas dobrovolně
v přílež itosti hříšné nebo vs šrutném zvyku? Máte na svědomí ecjzí
majetek? / je-li bonafide, nevzožorní ho na povinnost resti
tuce, má-Ji obovu, Že něposlechne; elešnou přísahu? nežijete
v nepřátelství? Máte ještě něco, co vás tíží? Zahrňte do této
zpovědí všechny hříchy vědomé 1"nevědomé tak, jakjsou před
P, Bohem, a FP,Bůn vě. je všechny odpustí i ty, na něž jste
snad zapomněl, Á kdybyste sí sřňadještě později na nějaký hřích
vzpomněl, nic se tín,neznepokojujte, P. Bůh vám jej již nynípři rozhřešení odpustí, Později, což.vám to bude možno a budete
moci přijíti do koátela, dodatečně Čo ve zpovědi řeknete, Tím
způsobem nemocný faktioky vykonal vonerální zpověď,

Je-li však úplná zpověď *ssiokynebo mo:álně nemožna, stačíinbocogrite i orma lis / vizstr, 18/,Je-li
tedy nemocnému m 1 uvenmn í o b tí žné. nebo dokonce ne
bezpečné /zápal plic, ohrlení £rve / řekne mu : Abyste si ne
uškodii, budu vám dáv.t otázky 2/vy js “ říkajte ano nebo ne,Po případě může dáti nemoor? jenomZr ení. : kývne hlsvou;
stiskne zpověčcníkoví ruku,

Intserální zpověď stečí táž, kdyby-při nápadně dlouhé zpovédi uirvěla skodu dobrá pověst nenosného u čekajících pří
buzných, nebockávby při hroaadnémneštěstí, na př, při sráž
ce vlaků vícs umírajících potřebovalo kněze,

Je-li. obove,že nemoený ztratí ě
vyzná 29poů některý nřích, ktsrý no nejvíce tíží. Aby snád

nebyl zas pokojenu, spovědník mu řekne : Ostatní řeknete až vám
buče léns, P, Bůh nyní od vás nežádá úplnou zpověd, Musí-li sezpověďkonutze přítomnosti lidí, např, lékaře,
porodní zsistentkv, ošetřovatelky, stačí, když nemocnývyzná
všeobecně úříšnost 2 nějaký lehký nřích, Zpovědník mu však pro
jeho-upokojení Žčkuc, ře „+Bůk nežádá od něho uplnou zpověĎ |promimořáčnéokolnosti| Žezpověďdoplníažbudemoel.Ne
nechme nemučného dlouho mluvit semi teké nemluvme mnoho a Vne nepřotržité diouno, *luvmě somlu, zřetelně, mírnýmtónem,
a slyší-lí nemosný normálně, je příliš hlasitě,

Hlavněmůsízpovědníkúbst o vzbuzení lítosti,Vzbudí s nemocnýmlitosi nedokonaloui dokonalou, Fledí také
vždy posílit jeho ČŮvVěrU,Menocný bývá zvlášť pokoúšen k nedůvěře a k zoufalost jednak od dábla a jednak chovým organis=
mem,Poukážo. tedy ne nezžiěrnost milosrdenství Božího, na lásku
Boží k nám, na Dobrého pastýře atd, Velice dobře je "nemodného

MN

a
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k úplné odevzdanosti do vůle Boží, oby byl ochotsn vše z ruky B
přijat, uzdrevení, nemooi smrt, Tím se vykoná už příprava ke.
generální absoluci, /viz vzor níže v Apošt, požehnání pro hodinksmrt:/.

P , k č ní má být při těžké nemoolsnadné a krátké, na př,
Zdrávas, nebo oby ve zvláště těžkém přípsdě Šekl s knězem ne př
„ašlíj Ježíši, milosrdenství,, „políbil kříž, Fokéniís ním také
hned vykoná, Nemůže-li se nemocnýmodliti nahlrs, nĚ Su nodlí
s knězew potichu nebo 2spoč v mvěluukách,

Při ro% hře šení nubuo rfozeznávati,je-11lnemocnýp
vědomí nebo není, |l. Jest při vědomí.. Je-li disponován,rozařeší
kněz sbsolutně, Je-li so0chybnědisponován, rozhřeší ho condátío
nete., Není-l1i díspouován č nedá ge disponovat, na př. nechce od
pustitěÁZalíbit, že propustí konkubinu jakmil> per to nemocdo=
volí, zebo sé dá s ní oddat, je-li menžŽelstvímožné, neca0e od
vol:t ustanovcní o poúřbu ž“hom, nzehce Testituovst sč o povín=
nosti restituce ví a rostibuovet růže, nomůžebýt absojivován,
Totéž, co o konkubinátě, platí též o,civilnínu monželství, V ne«
bernočí smrti, jdc-ii o logitinatio orolis a není možnoobrátit
se nz ordináře, může f.rář 1 jiný kněz svoputřující dle can,104
disponsovat od nanž., foray i od překéžsk,

Zpovědníkvěs:kúřívevělií vše, 00 jc v jaho silách, sby ne=
mocného disponovai., Kluvi do srdoě, ukáže mukříž, prosí a
zapřísehá ho, oby se nřsce sulloval nd svon nosmrtelnou duší,
Kdybysusd nonocnýodrovídal slovy poSsuině čným i nebo
ij potupnými, nedá se kněz unést nněven, nýbrž zůstané klidný,
Kdyžnešťustníkke vščuudomlouváníze tvrzale mil
č 1, od kněze se odvrátí rucbo žádi, aby ho opustil, tu kněz
odeházejé, projeví svůj zármutek, slíbí, že se bude 2a něho
modlít a nabíčnu mu svou. pomoo, kdvby později jinak si rozmys=
1Ji1 ., Ďe nullius seluie dosperendum sst, „cusmůjuspirat !2. Jest bez vědomí, Dul-line jevo známky.
lítosti, n. ně. toužil po zaoptření, volal po knězi, nodiil
se, líbal kříž, „bsolvuje 20 absolutně, i kdyby snad byl vedi
mélo křesťanský život, Kedr1-1i známeklítosti nebo nemohl

$.mdáti, i kdybr to bvi křos nědbolý, rozhřeší ho conditionate,
ano ji adčvžztrotil vědoní 0.1 zichání těškeho hříchu, na př,
při sebovraždé,rv2ěo., Erád.žŽi v opilosti td, , rozhřešíse
ho eonditionate / čBEM00 / + dn ezůremis extremu ten
tanda sevut; Kdož zmůževědátl, 60 se v jeho dvši dálo v okamžikunežliutratilvěčonío MožnodóŽž,Žaměllucidointer
valle, v nícůž pozm7 tvůj stav z nobozpečí věčného z-vr
žení, vzbudil lítos toužil po zbsolucií,Janti n. uo ou býti 7ozhřešeni, u
nichž se disposlco uudánijak rozvině předpoklédat, čili
4+ Jul imp.čultentes in manifeBto sčcoeatomortali contu
můciter persoverant,, / Rit, řom, Y14, V, , 0. l,n.l0/,
To jsou pledevším ti, kde —„do ozunmžiku,kdy ztratili vědoní,
výsfovně svátosti odmítli 7 lcč byvto byl blázen post usun
rationis „, dále ti kteří t b běenbožnéžili, žs vědoměaž doposlediíhookanžikuzu-ielívhříchu| nekojícnostitřebus
se o přijotí svátostí, které jim ne. o ly nab ídnu
t y, navyjádřili, eboť u tokových se ais nepatrnou pravdě
podobnosti nedá disposie p sdvoklád.t, Žsč bv je Bůhnimo
řádným zZáurakommilosti oby..sil Ano oni intence u nich není;
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avšak minořádné zázrakv milosti se nemohoupř dpoklédst, ani
nemohoubýt norinoupři učíl.ní svátostí, Vpochvbnosti o ta
kovézatvrzelé nekajíenosti, udělí se svátosti sub conditione,Gan, 945.

Při zvonatření lidí v bezvědomíje. třebu jsčtě toto mít
na peoměti : m-1, Než zpovědníkudělí bsoluci, skdhoníse k.nemocnémua
krátkými, výraznými slovy mupřipomene svátosti a reelitujelítost a božské otnosti, neboť nemocný v bezvědomí má mnohdy
užívání rozumu 1 sluch a ví o všem, co ce kolžm něhoděje,
třebas nemůževládnotti ústrojí smyslovými ústy ; ano, ikdyž dle nínční okolostojících již zenřel, -luohho opouští
nejpozději,

2. Dle (vslolosíckých pokusů něnestévá ek
oddělení duše od těla v témž:časé, kdy se z2stuví dýchání atep srdce, Proto človšku, který dle obeoasno mínční již zem
řel, „mohoubýti conditionete = 43 si vivis + nebo +51 ÓdpaXes „„. = udělenysvátosti ještíž v půl hodině, zemřel-lí ve
vysokémsbáří nebo po ČElšÍ nemocí a tudíž "0 spotřebě životníchs1l,« běhemvouzebotříhodín,oeřolelínáhlo,na

DĚ « utopený, ooběšený, ;zmrulý, zabitý bleskem nebo.elektrickým| proudem, mrtvicí, náhlou otravou,
3., Stran výclovení podmínkypři údíloní absoluce 1 jinýchsvátostí nepotřobujeknězmit evlíšiních starosti; stačí, je«

„di připojenavlrtusliter st implicite, e tak ji 20 ipso při
"pojuje kuždý, kdo chce svátosti. udílet dle úmyslu Církve /viz str, 6, a Pastor, str, 552/,Codo reservátů a 062nsnmnr in perioulo

nortis. můžs kněz absolvov: tbze všcoh.reservátů 2 oenusur,avšak
pří sbsoluol z osnsur upeoialissino modoet ab hominené peni
tent do měsía<po usdravení onus recurrondí sub pocna rein=
oidentiae / can. 2252 /, Zněz ho na onvs réourrendi upozor

"nit nemusí (viz StYA57/,2-da může býti 2atik nebo heretik?
kimo nebezpočí smrti se jim svátosti udělit nesmí; musí

býti vždv napřed ve víř> vyučení a ve zpovčůi Z oensury ab=solvování, í
Sohilisma : i / zrozenýv provoslaví/s odpadlík, který byl v církv) katolické vychován,ví o svátosteen umírajicícha máproto inteneoi, Je-JÍ př i

vědomí. .a bona fide a nenůže-11už být“poučem
o konversi, aby blud zavrhb a víru vyznal, vzbudí.s ním kněz
víru a lítost, A může ho absolvovat i poslední vomasání muudělit,alejentek,abynevzniklo pohoršení
věřících, tedy bud jim vyloží, že umírající se do Církve ohtělvrátit a .3o0.hoabsolvujetajně. - -Je-li v bezvědomí
a dá se bona fide předpokládat, říká muhlasitě do ucha vzbu
zení viry a lítosti a uúělí ru obě svátosti sub conditione
bud tajně anebo okolostojícíu -ekne, že Gírkev u takovýchpedpokláčá, že se v nosledním okamžiku40 Gírkv“ vrátili,

Protestent o svátostechumírajícíchnevínebo
jimipohrdájakopovéoua protonemá tnteno€,
Je-li tedy ov bez vě doní, je málopravděpodobno,že
by mu absoluce sub oonditione pomohla, třebas by pohoršení
nevzniklo tím že by absoluce byls čán» tajně, + Je-li při

cutečnásm:t, t,j,

opatřen sahisma



- 122 

v č d o ní, můsí být poučen, abyvyznal pravou víru; není
li to už možno, přivede ho Zpověčník ad implioltam petitlonem
absolutionás, řekne mu totiž : Choete, abych vám pomohl k do
sažení života věčného, který Ježíš Kristus slíbil? Choete vše
zachovávat, co Kristus P, k tomu oíli ustanovil? Fak s ním
véebudívíru, naději, lásku s dokonalou litost a přiměje ho k
tomu, abv vyznal, že je hříšníkem, který prosí Boha 0 odpu=
štění hříchů, Fatoho můžeabsolvovat tajně sub conditione,Je=liljennepatrnápoohybnosto platnosti křitu
takového umírajícího / dnes je've velkých městech a průmyýs=
lových krajích dost nepokřtěných /; musí s ním nopřeů vzbu=
dít víru a lítost a pod podmínkouho pokřtít,

Mékněz pov $nnose 6 udělit svátosti umírajícímu
a ka too li kov 4? Povinnostu e t 1 t 1ee nemá,
mávšak povinnost a a r 1 ta t is vnouží nejvyšší pomoci
muvšemi prostíedky,; kterými nu jistě může pomoci, tedy pie=
devším pomúoolmuke vábuzení víry s dokónalé lítosti, 2 jestli
akatolík tyto aktv jistě vzbudil, mákněz povinnost čaritatis
udělit mu též svátosti , ovšempro uvarování pohoršení jen taje
ně, V poohybnosti, která nemůžebýt odstraněna, není k tomu váAD

$ 317. ČBNERÁLDNÍ ZPOVĚĎ -=oonfeselo zeneralis

Generální zpověď je opakování všech upovědínějaké určíté

veň7 / ne př, od svatby / nebo čelélo života / žívotní zpo=ve +
Generálnízpověďmůžebýt nutná nebo užitečná

neboškod lívů, ;
1, Yu tná jest, kůvž je morálnějidto, že jedna nebo.

více dřívějších zpovědí bylo neplatných, protože hříšník tmě
P dAkytěžký hřích ganlčel nebo se vědomězpovíd: 1 bez lí06vi,

Z11-11 někdo dlouho v dobrovolné Wlí.ké příležitost! nabo
Špatnén zvyku, a ač ehodll ke svátočten, přece bes účinné enz=
ny © polepšení 2:80 do těchže hříchů pedal, neplvne z tohsješt“© Jj1s6£,žeapověčijcohobylyneplatné©protomun6«+
můžebýt jenerální zpověďúložena jako striktní povinnost;
má ©však k ní býti důtklivě vvbídnut, poněvadž se dá o plate
n*s$ti jeho zpovědí "opumněnochybovat,

Jestli níkda před delší dobou na př., v uládí věžkýhřích
zamlčel, ale po nějské dobéna to sapumněl, bvlr Jeho delší
zpovědi, ktere konal bona jíde, platne, |

2, Už i tečná je všeu důspělým,kteší Ji ještě ne«
složili, Prináší penitentovi lepší poznáníeobe, vzbuzuje v
němpokoru, hrůzu před hříchem a hlubší lítost, přináší mu
větší pokoj a důvěru v Bohe, zpovědníkovi dává možnost lepší
direktivy,Pratovšfeéhni.theolozivée— úcivelsasketlkyvelobíuži«
tečnost genarální zpóvědi, Benedikt ZIVŠ praví 600 Úoneolcno
tlarum imjdsret.res una ore o nveniunt multam ex genorallum 00n=
teseí-numusu pereipi utilitetem,,, Zkušenostpotvrzuje, žs
Syn páenerémní opovíď často váce prospěje než mnohézpovědíJDY.EJNGO,
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Zvláště užitsčná ds pěti třídám peúittentů :a/ těm, jejlohž dřívějšízpovědíjsou pochybny,
na př, když žili dlczuhove špatném zvyku nebo příležitosti bez
pelepšeníse;b/ kteřívstupujído nověho stavu, mnpř.
vojáel před nastoúpením služby vojenské, snoubenci před od
davkamí, studenti před vstupem na universitu, před vstupem do
theologie, před přijetím svěcení,opřed noviclátem /oan, 541/
A pod, ; | okléjeP ,o/ kteří se po hříšném životě djčpraváy obrátit k Bohu;d/ kteříse chtějípřipraviti na dobrou 8mrt
í lidé. těžce nemocnía jiní v nebezpečí života/;

e/ všemdospělým, kteří ji dosůdnesložili, jmenovitě pří
zvláštníchpříležitostech,např. při misiícoh,
exéeéeroeoiceiioh, jubileu atů,

3, Generálnízpovšůdruháa další je škodlívá:
a/skrupulantům poněvadžbyse tímjejich

úzkostlivost stupňovala / první gonevální zpověď jim neškodí,
"jen její opakování/ ; |v/ těm,kteřáse po nečístém životě vrá

tili k Bohů, poněvadž by s< 7 nich mohla znovu bouřit smy
slnost, když by při zpybovánísvědomí nečisté obrazy v mysli
cbnovovalí,

$318. VŠEOBEGNÁ UPOZORNĚNÍ PRO
„

ZPOVĚDNÍKA,

a/ VYnutné gener. zpovědímusí penitent vyznat vše
chny těžké hříchy od poslední platné zpovědí : V jen už Ž =
t e čné to není nutné, 8 zpovědníkdle okolností ho poučí,
že se nemusí zpovídat ze všach hříchů, ze kterýoh so už dříve
řádně vyzpovídal, poradí muvšak při tom, aby z toho krátce
řekl aspon to, co ho vío: zahanbuje, aby za to pokoření se
dostali více milostí,

Touu, kdo už Jednou v dospělém věku dobře složil gensr, 43
věd-za celý Život, nemábýti 53 snedno povolena novživotní zpo věd; staší, kdyžbudeopakovatzpo
vědo od poslední zener, zpověli neba od posledních misií
/ exeroioií/, Tomu,kdouž dvakrát nebo třikrát složil živct
ní zpověď, zpovědník další životní zpověď zekáže , neboť pří
1iš častá gener, zpověď by připravila o vnitřné pokoj a pře
kéžela duchovnímupokroku, svátost pokání mí však dl2 usta
novení Kristova pokoj posílit a nás podporovat, abychoms ro02=
šířsným srdeém kráčeli gestou při. zání Božích / VormeersehILl,n, 559/,

V gener, zpovědípravidelu.čmápeultent vyznat napředhříchy od své poslední zpověd j, zvlá
ště je-li zpovědníkoví nezn-urí nebo spácho1-11 od poslední ,
zpovědí též hříchy těžké, Euní sloe gakánáno nerozlišovat hři
chy nové od minulých již odpuštěnýeh, lec penitent, který by
se zpovídol tok, že by tím nositivné t dil, žc jeho nová
gravic jsou už dříve vyzžpo 1ačn8, Zpovi l by se svatokrá 



- 144 -—

čežně / sententia oummunis./, zvláště jde-li o příležitost,
zvyk, zpětnýpád, ressrvát, hřích nečistoty před nebo po uzav=
ření manželství, před nebo po slibu čistoty,

b/ Poněvadžgenerální zpovčůje voelku velice užítečná,zpovědníkji ochotně vy s.l echne, kroměpří
padu kdy by bylaperitentoví škodlivá, Penitenta, žádajícího
generální zpověďne od mí tne jen z toho důvodu, že
zpověďta není nutná, Kdyžjen tedy. nění škodlivá, povolí ji
oDpenitentovi slíbí, že mupomůže, aby s tím větší důvěrou ji
vykonal, Nemůže-1i ji vyslechnout hned, určí mu dobu, kdy má
k ní přijít,o/ Když není generální zpověčědnut.
ná, neuloží j 1 proti vůli penitentově;nekoná-líse
ochotně, sotva může prospět, © 2

d/ Když neznámýpenitent žádá o generální zpověď nebo pro
jeví úzkostlivosti o platnosti dřívějších upovědí, varuje sezpovědníkdvou extrémů: nezakáže mu ji
h ne d, jako by se Jednalo o pouhouskrupuli, dokud se ne
přesvědčí, že penítent je skrupulantem a generální zpověď již
dřívesložil, ani ji h ned nee povolí, dokudse ne
přesvědčí, že mugenerální zpověď není škodlivá, Nenabude-li
o bat jistoty, je lépe generální zpověďodložit, až zpověd
aÍk nového penitenta lépe pozná,

e/ Generálnízpověďnemábýti konána jen povr eh
ně per sunmatantum oapita, nýbrž, je-li to jen poněkud
možné, přesně a pečlivě, 1 když není nutná, zvláště při exer
ololícoh nebo misiífch nebo jsou-li mínulé zpovědi pochybné,
jinak by jí penitent nadosáhl pokoje ducha a klidu svědomí,
oož jsou nejslabší učínky generální zpovědi, Proto se mápe
nitent, je-li to možno,na ni důkladné po několik dní při
pravovat,

S319.POSTUP PŘI GENZRÁLNÍ ZPOVĚDI.

1.Penitent sám o gener. zpověd
Ž á d á : Zpovědník se ho zeptá, zda již někdy generální zpo
věď vykonal; jestli ji dosud nekonal, zeptá se, eo ho k tomu
pohnulo, že jí chce konat, a generální zpověď mu hned po
volí, je-11 nutná; je-li jen prospěšná, povoří ji hned jen
tehdy, je=li těď možná, Jestli již generální zpověďněkdy
vykonal, zpovědník se zeptá, kdy ji konal a proč ji nyní.
chce znovu konat, aby poznal, zda je mu gener, zpověď nutná,
užitečná nebo škodlivá, Dle toho, jak odpoví, zařídí zpověd
ník své další počínání':a/ Nemůže- 11 penitentudat žádnou
ur čěsitou př Í č inu, nýbrž jen to, že po generální
zpovědi se necítí klidným, snaží se znovědník vyzkoumati pří
činu neklidu ; zeptá se penitenta, zdav dřívější generální
zpovědi nic nezamlčel, zd: svých hříchů doopravdy litoval a
zda se polepšil, Zjístí -li, že opakovánígener, zpovědi je
nutné, povolí ji, Zjistí-1i1 všck, že nepokoj penitentův nemá
rozumnou příčinu, poučí ho o tom, povzbudí ho k důvěře v P,
Boha, a generální zpověď munedovolí / zvláště naprosto ne
skrupulantovi/, nanejvýše mupovolí, aby řek) ten neb onen
hříoh, který P nejvíce znepokojuje, a připomenemu, aby jižnemyslil na mfňulost. ale více na budoucnost. jak nvní má
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svůj život zařídit podle svých předsevzetí,

b/ Přeje-li si penitení gener. zpověďproto, že Jiždlouho ji nekone L, zpovědníknuji povolí,je-lí
teď možná, ale doba, ze kte“ ž generální zpověď již byla vykoná
na, můžese přejíti kretěeji, i

o/ Chce-li opakowatgenerální zpověďz důvodů ask e
t 1 cký oh, aby se vice pokoříl, eby své svdce víceočlstil,
a je to penítent neznámý, je redno oúdkázetho ua jeho dřívěj=
šiho zpovédníka, nebo aspoň nepovolit mu generální zpověď hned,
nýbrž napřed žádat jednu nebo dvě zpovědi obyčejné, aby ho lépe
poznal.2.,Penitent sám 0 generálnízpověl
ne žŽá d á, ale zpovědník z jeho znávědi pozná, Ž eo je nu t=ná,

Zpovědníkpostupuje opatině, úiá-li obavu, že bg se peni=
tent-snad generální zpovědí zalekl a ztratíl všechnu odvahu,jméno gagerální zpověd ani nevysloví, sle povede penitenta
otázkamí tak, * zenerální zpověď ve skutečnosti složí, s potommuteprveřekne© Poděkujte?.,Bohuzatuvelikoumilost,že
vámbylo dopřánonyní složit: ;«nerální zpověď, Vidí-li však
zpovědník, že by penitent byl ke zenerální zpovědí ochoten

radne, aby ho o nutnosti enerální zpovědi pouJil a zatím
mu jí bezabsoluce odložil, aby se na ni moil lépe připravit;
v tom případě, že penitenz nemůže opět přijít nebo je nevz=
dělaný nebomusí jít ke sv, pííjimání, musi vykonat generální
zpověů hned,O.Cos tup v enerálnunuí zpovědi 8amé. Uneznáného pénitenta j50u nut
ny nejprve předbě žné otázky, abyse zpo
vědník ovientoval : Kolik je vámlet? Jste ženat? Byly -lí
dřívější zpovědi neplatné, hned se zeptá proč, kdy se napo
sledy platně zpovídal, kolikrát se neplatně zpovídal, které
svátosti ještě přijal, Je velmí radno, aby se vyznal nejpr
ve z hříchů od poslední zpovědi, avy tak zpovědník mohl lépe
poznat jeho stav,Kdyžpenitent je přípruůu ven, nechájej
zpověsník vyznát nříchy tak, jak se příprevíl, nepžerušuje
ho bez nutnosti otízkami © rapmatuje sí cry věcí, na něž je
nutno se zeptat, nebo obšíruji je pzoj..6,

Když není poř ip r ove n, šžání zpovědník, aby řekl
aspoň to 60 ví a nejvíce ho tí í,
„ KdyžpakzpovědníkotázkZžami zpověď dopl
n u je, je nejlépe nostupovati dle Gekůlocu, Dobe, ve které
byly zpovědi nerlatné, musí bý11 důkladně probrána, zvláště
nesmí zpovědník zepomenout „epiat se na póčet svatokrádežných
sy, zpovědí. přijímání a jiných svátostí - jestli se na to ne=
zeptal ..ceč 4 začátku - © na plnění povinnosti velikonoční,
Na lehké tčichy není se třeba ptéti, vyjímaje těch, které jsou
příčinou hlíchů těžkých, na př. častě zanedbávání modlitby,
nebokdyž je toho ti2b k upokojení penitenta.

Když při vyptíivání penítent 3e přiznává ke hříchu těžkemnu,
mé být hned otázán na počet, speci?m in:imam a okolnosti spe
olem mutanies ; kčyž se objaví nějsk“ povinnost, na př, resti
tuce, odst“snění úobrovolué p fsežitosti, zpovědník tuto po
vinnost peniteniovi úned uloží, při nžíšnémzvyku mázjistit,
kdy začal jek dlovno trv. 1
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Ke konci se zpovědník zeptá: Máte
ještě něco na srTůo1l,co vás znepokojuje a nač jsem se neptal?
Uzavřete do této sv zpovědi všechny hříchy i úevědomé, tak jak
jsou před F. Boběm,zvláště zanedbování nodlitbv, hněv a ne
trpělivost, závist a pýchu, lžira hříchy proti lásce k blí
žnímu, O tě době, z kferv jate.se nyní zpovídal, již nepře
mýšlejte; a kdyby vámpřěce něco nanačlo, nebudte proto neklid
ný, P. Bůh vámto už nyní odpustil, Budete-li však určítě vě«
dět, že je. to téžký hřích, a že jste se z něko dosud platně
nevyzpovídal, :ekněte to v příští sv. zpovědí, Bučte P, Bohu
vděčný, že jste mohl,vykonat zenerální zpověď a dokažte mu svo
vděčnosttím, že ho již nebudeteurážet, Udám prost =
ředky k uvarovánípe ppětnýchpédů a zajištění spásy:
časté přljímání sv. svítostfý, úctu k P, Maril, vyhýbání se
příležitosti a boj proti pokušenía co ještě dle poznanéhosta
vu penitehtta pokládá pro něho za vuodné, Krátkou otcovskou prg
mluvou vzbudí s ním lítost © uloží mu přiměřené pok/ní a r0z=
hřešlv ho, propusti no v tánu,

Otázky pro generální zpověd.
Json důležité proto, aby zpovědník věděl, © o se má ptát

a jak se máptát, Zvláště otázky o sextu musí být velige
opatrné a zpovědník se jím musi dobřenončit,.

Zpovědník se' táže na hříchy , kterých pen.tent dlé svého
stavu a svých poměrůprevděpodobněse dopustil, Následující
seznam obsahuje otázky, které se klodou 2: obyčejných okolnestněkdy bude tedy třeba některé z nici vynechat, jindv zase něk«
teré přidat, Otázky o sextu je rudno klásti hned na začátku,

Úvodní otázky
Už jste skládal někdygenerální zověď?/jestlí ne/ :Proě

jsi ohoete skládat? / jestli.ano/ : Kdy?Proč jj ohcete nyní
znovu skládat? /byly«lí mínulé zpovědí neplatné, hned se zep
tat : Proč? atd,, jak je poněkudníže uvedeno/.

Kolík je vám let? |
Jste svobodný? ženat? Jak dlouho jste ženat"
Kdy jste byl ponejprv u sv. zpovédi? u sv. přijímání?
Jak čast jste chodil ke sv. zpovědi? |
Nezanedběval jste velikonoční sv. zpověd a přijímání? Po

jak dlouhou dobu?
Byly vaše minulé zpovědi platné? / Jestli ne / :.Proč?

/ Zamlčel-li úmyslně nějaký hřích /: Který? Kdy?Kolikrát jste
se neplatně z?ovídal? Přijal jste v tom stavu 1 jiné svátosti
/ sv. přijímání - kolikrát“ biřmování, stav manželský/?

Už jste ty neplatné zpovědí napravil? Kdy jste se naposled
platně zpovídal?/ Kterých hříchů jste- se dopustil od poslední
sv. zpovědí? /.

Ví ru : Pochybovei jstc vážně o něktsré prevdě sv, víry?
Popíral jste některou pravču sv. víry? Mluvil jste prott sv,
víře, Církvi, kněžstvu? Pos*%ouchaljet“ se zálibou tokové řečí
Út1 jste knihy, noviny víle nenřátelsk«



- 127 -=

„y62il jstu, žo Jste proto vyloócn z Církyc? / J.stli m /:
Kturč znihy t-kové jsto četl?

Dával jste je číst jiným?Chodil jste do společnosti, kde
se mluvilo proti sv, víře? Byl jste členem takového spolku?

Naděje : Prohřešil jste se pověrou?/spiritismus, há=
dání 2 karet atd/. |

Reptal jsté proti Bohuv souženich ? Zoufal jste nad milo
srdenstvím Božím?Spoléhal jste seopovážlivě na milosrden=
ství Boží? - | —

Klanění : Zanedbávaljete denní modlitby?Často?
Zanečbával jste náboženské povinnosti? Ze studu? Ze ebrachu
před druhými? “

Netropil jste si posměchz pobožnosti jiných?ze sv, nábo=
ženství? z kněží? .

Bral jste jménoBoží nadarmo?Klel jste? Rouhal jste se ?
před dětmi? Přísahal jste kživě? u soudu ? Způsobíl jste tím
druhémuškodu ? Učinil jste nějaký slib a nesplnil?

III.,přikázání,
Vynechával jste v neděli a ve svátek z vlastní viny mši 8v,.?

celou? část? Choval jste se při bohoslužbách neuotivě?
pracoval jste v neděli, ve svátek bez potřeby? Jiným práciukládal?

Syn., dea ra : Byl jste rodičůneposlušen?zarmou
til jste je těžce? Mluvil s nimi nouotivě? Zacházel s nimi
neuctivě, hrubě? Loznášel jste jejich chyby?Přál jste jim
něco zlého 7smrt? Vyplniljste jejích poslední vůli?

Posmíval jste so starým lidem? —
Rod í če : Staral jste se o tělasné a duchovníblaho

svých dítek? Vychovávaljste je v náboženství ? Přidržoval
jste je k modlitbě? kostelu, svátostem? Baěl jste „,aby ne=
ohodily do špatné společnosti? Notrpěl jim nebezhečné známosti?

Nedával jste jim špatný příklad?
S lu.h a : Sloužil jst. věrně svémupánu? Způsobil Jste.

svémupánoví škodu? Ošidii jste jej? okradl?
Pán : Nečínil jeto křivdu svýmslužobným?Přidržoval jste

je k plnění náboženskýchzovinností? I-1 jste jim k tomupotřeb=
ný čas? Svedl jste je ke hříchu? Trpěl jste jim nebezpečné
známosti?

Mo nž ei : Žil jste s munželkouv pokoji? Neztrpčoval
jste ji život hádkami, opilstvím? Nerozhazoval jste rodinný
majetek?

Ma n ž e 1 k a : Byla jste poslušna svého manžela v do
mácnosti, v povinnosti manželské? Popouzela jste jej ke hně
vu ? Dělala jste dluhy bez jeho vědoní?
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V.přikázání,
Býval jste netrpělivý, zlobivý? Měl jste s někýmnepřá

teskství? přál mu zlého? radoval s- Z%jeho škody? Jak dlouho
to nepřátelství trvalo? Tupil jste druhého? Nadával mu?bil
ho, poranil?

Škodil jsto sám sobě na zůraví? nestřídmostí? Přál jste sl
smrt? Zanášel se myšlenkami sobevražednými? Dával jste jiným
pohoršení?

Vl.a IX, přikázání,
Míval jste zalíbsní v nečistých mvškenkách?Míval jste žá

osti něco nečistého vičět? slyšet? konat? s osobou svobod
nou? vdanou? příbuznou? Bohu zasvšescnou?

Vedl jste nečisté řcěi“ Dělal nečisté žertv? Zpíval tako
vé písně“ Před osobemí druhého vohlaví? před dětmi? Poslou
chal jst: se zálibou u-isté ječí, žerty, písně?7Četl jste tokové knihy? Dá,al je jiným?

Dível jste se na neslušné věci? Nc.cobě? na druhých? ne.
neslušné obrazy? Novštěvov.l jste nsslušná divadla? Neslušnétance?

Irávali jste si jako děti „oslušněT Byla při tom též děvčat:? chlapci? Odkrýveli jst. sc neslušně? Dotýkali jste se
neslušně? Rukama? stalo se něco horšího? Kolikrát?

úylo vás více bratří c sostsr v doměotcovském? Spávalí
js pohromadě? Dotýkali jste se neslušně? Stalo se něcoho čího?

dotýkal jste se sám sebc neslušně? Chtěl jste tím v sobě
vzbidit nečistou rozkoš? Trvalo to déle? Věděl jste, že tím
číníto něco hřížšného?čiril jste tedy něco nsčistého sámna

sobí? Vě1 jste seakovýzvyk? Kdy to začalž? Jak dlouho to trvald? Jak často se to stévalo?
Šotýkal jste se úruhýchnečistě? Fřipustil/a/ jte, aby se

drfzí k vém nestydotě cehcvali? dt2lo se něso horšího? 9 080
bh druhé:ic pohlaví? svobodnou? vdánou, příbuznou? Jak často?

te s tou osobou známost? Míte úmysl se vzít? Kdy? Vědí o tom
rodiče? Měl ten hřídh a * dy? Neučinili jste něco, aby ten
příoh neměl náslcdrv? Frouřsšil jst. se též s jinými osobami?Nedotýke.l jste s. zvířat nesluvsně? Stalo se něco horšího?
opůstil jste se n. jistého skutku se zvířetem?

i z nž e lé : Byl /a/ jste věrný/á/ své manželoe?/svému
manželu?/. Neměl/a/ jste myšlenky, žádosti po jiných? Nevy
čitá vám svědomí nic co do manže!ckého obcčování? Učiínili jste
úš00, abyste neměli dětí?

i)

Vll.a4.přikáz ní,
Vzal jste někomu n/29: ÚÓslsidil jste někoho?Způsobil jste

bližnímu větší škodu? Nepodrě>l jste si nalezené věci? které?
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VIII.,př kázání.
Lhal jste? Způsobil jste svou lží bližnímu škodu? Svěděil

jste křivě u soudu? Počezříval jste křivě bližního?
Vyjevoval jste ohybybližního bez potřeby?/ nactiutrhání/,
Vymýšlel jste si chyby o bližních? /pomluva/,
Způsobil jste tím škodu?
Způsobil jste donášením nepřátelství? ©
Porušil jste tajemství ve věci důležité?

Přikázání církevní,
Jedl jste v pátek a v jiné posty maso? Zachoval jste újmu?

Chodil jste v postě « adventě k tanečním zábavám?
Hříchy cizí a hlavní

Svedl jste někoho ke hříchu? Hadil jste mu? pomáhal jste
mu? Býval jste pyšný? otižádostivý? lakomý? tvrdý k chudým?
záviístivý?

Závěrečné otázky
Vyčítá vám svědomí ještě něco, nač jsem se neptal? Zahrňte

v lítost i všechny hříchy nevědomé, tak jak jsou před P, Bohem
atd, / jak výše udáno/.

FRAGEN FůR DIE GENERALBEICGHTE,
Vorfragen

Haben Sie schon scínmaleine Generalbeicht abgelegt? / Wenn
nicht / : Warumwollen Sie sie jetzt ablegen? / Wennja, /:
Wann? Warumwolicen Sie sle jetzt wieder ablegen?

/ Wenndie frůheren Beichten uugůlřig waren, so fragt man
gleich : Warum?eto, Siehe unten! 7
Wie alt sind Sie?

+ „oině sie ledig? verheiratet? WiewielJahre sind Sie verhelíraet?
Wannnaben Sie zuu crsteomai gebeiohtet? Wannwarwn Sle bel

der ersten hl., Kommunion?
Wie oít sind Sle zur al. Beicht ges"nsen?
Haben Sie nichý díe Ost.rliche Beicat und gZommunionunter

lassen? Wie oft? 3
Waren ihre frůheren Beicht.n gůltis? /"emn nicht/:Warum?

Haben Sie cbsichtlich eine Sůnde verschwiegen? Welche? Wie
oft haber Sie ungůltig gebcichtet? HobenSie in jener Zeit
auch andere Sakramente empfanasgen? / hl. Kommunion?wie oft?
Firmung? Ehe? /,

Haben Š1le sohon die ungiltigen Bcichten gutgemacht?
Wannhaben Sie zum letztenmal gůltig gebeichtet? WelcheSůndenhabenSieseitdcerletztengůltigeno Beichtebegangen?
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Blgentiicehe z Agen,
1.,Gebotťt,

G l1au be : HabenŠis an eincr Glaubenswahrheit im Ernst
gezwelfelt? HabenŠle cine Glaubenswahrhsit geleugnet? daben Si
Ředen gegen den (Glauben, díe Kirche, die Priester gefůihrt?
Haben Šie solohe Reden gerní / wohlgefállig / angehórht? Haben
Sie Bůcher und Zejitungen gegen den Glauben gelesen? Baben Šíe
emeint, dass S1e doshalb aus der Kirche ausgesohlossen sind?
Wennja /: Wsleho.solche Blicher haben Sle gelesen? Haben

Sie djesslben such anderen zumLésen gegebén?
Sind Sie in Gesellsohaíten zegungín, wo mangegen den félau

ben gasprochenhat? í
Sind Sie Mittglied elnes. relígionsisindlichen Vorsines

gswesen?
H a f fnun g : HabsnŠis sloh durch AbcrglaubcnVer

sůndigt ? / Spiritismns, Kartonaufsohlagen?/ |
-© Haben Sie in Wíderwertigkoiten gegen Gott gemurrt?

Haben Sie an Gott2s Barmhoerzigkcit sczweifelt?
Haben Sie auf Gottes Bzrnunhorzigkcit vurmossentlich gosůn=

digt? | o
A nbe tun g : HabenSicedie t3gllohon GecbeteunterlassenYleoft?durohlángzereZcit?icbenSlo| InrereligičsenPfiloh

ten asus Šohamvor anderen vsrsdumt? Hoben Sie Uber úndacht
anderer, UberBoligion, ÚbsrIricster gespottet?

1I.Gebot,
Haben Sie den NamenGottee lefcohtsinnig ausgesprochen?

HabenSis zeflucht? HabenSit Gott gelástert? duch vór Kindern?
Habsn Sie řalsoh gesehworcon?Vor Gerloht ? Haben Síle daduroh

jsnančen gsschadet? Haben Síe sin Gclůbde gemaoht und es nichterfůlit?
STII., G c bot

Eaben Šic am Sonn= und :ciertnzen die hl, Messe aus eligener
Schuld versžňumt?ganz? cinsn bedsutenden Teil ? Haben Slo sloh
beim Gottesdičcnste unchrcrbístis benommon?H-ben Sie an Sonn=
und *sicrtagon kneehtliche Arbeit.n ohne Noťverriíchtet? Von
Ihren Untorgobscnensolche Arbeltoa verlangt?

IV.,Go bot
Doňn, T 00h ter: WarcuSlc IhrenEltern ungchor=

sam? Hoben Sie sie sohwer betrůibt? mit ihncn ohne Ehrfurcht
/ frech, grob/ gesprochsn? Sind Sie gegen sle unehrerbiotig
/ grob / gowescn? ihncn čtwas Boacs gewůinsoht?Ihren letaten
wWilleneriůllt? Von ibren Fehiérn gesprochen? HabcenSlo alte
Leute verspottet? |

u 1te rn : ÚzbenSic Vůrdas lei. .iche und scistliohe
Wohl Inrer Kinder gesorgt? nic in der ni, Religion erzogen?
sle zumGebet, Kirchsngchsn, Sakramentensompiansgangahalten?
HobenSie ber Ihre Kinder ziw-cht, dass diesolben keine
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schlcehto Gesellschaft besuchen? HabenSic ihnen gefáhrliche
Bekanntschaften gceduldet? ihnen schlechtes Beisplel gegeben?Diene r : Z ben Šle teu gedíient?Ihrem Herrn ejnen
Scehaden gemachnt? ihn betrogen? ihn bostohlen?

H e r r : Haben Sie Ihren Dienstboten ein Unreoht getan?
Sie zur 3rfůllung der roligičsen Přlichtenangchalten? Ihnen
die dazu ni Zeit gegoben?Sic zu ciner Bůndeverlejitet?Ihnen gefihrliche Bekinntsonaften g2duldct?

Ga t t e : Habcn Síle mít Ihrcr Frau im Frieden gelebt?
Ihr das Lebendurch Streitizkaiten, Unmássigkeitverbittert?
Das Familienverměgen versohwendet ?

G a E t i n : Waren Šle Ihrem Gatte gchorsam im Haushalt?
in der ehelichen Přlicht? Ihn zumZorne <areizt? Ohnesein
Wissen Schuldsu gemacht? |

V,G DO,
Waren Sie ungeduldig? zornig? Haben Siz mít jemandem eine

Eeindsohaft seahebt? Ihm otwas Boses.gewlnscht? Sind Síe Úbor
-seínan Šeháden Íroh gewcsen?-w1clangehab- -dteMeindsohaftgodauert?

Haben Ši. andere besohimpít? gosohlagen? vórwundst? Habon
Ji3 sloh solbst an der Gcosundheitgeschadet? Durch Unmássíg=
keit? Síicu den Tod gewnscoht? Sioh sclbst dss Leben nehmen
wollen?Hoben 5io andsron Argernis gegeben?

VÍ.U,IX.Ge bot,
HabenSie sich in unrcínen Gcdankcnfreiwillig aufgahalten?

die Begiecrde gehabt etwas Urrcinos zu schen, zu hóren, zu tun?
miž cincr ludigon Pcrson? nit eincr Werhcirateten , verwandten,
gottgcweihten Forson?.

HabenSie unreině /unkensche/ Reédsngefiihrt, solohe iltze
gemaoht, solche Licder sisungen? vor Persoňhcndes anderen
Geschlechtes? vor Kindcrn ? solohe Reden / Witze, Lieder/
gerne angchoórt“ |

HeabenSie solche Bůlchcr gelesen? anderen zum Lesen gegeben?
Haben Sie unksusehe Dinge angscchaut? on sích selbst? an

anderen? unkeuscho Bilder srceseh:ut?7 unanst“ndige TheatcrT
stůeke běsucht? unanstándisc Tánz:?

HabenSie sloh als Kind urznstándig gespielt? warcn dabej
such Mádchen/ Knaben/? sich rněnstáůndig entblósst? sleh
cntbloóossenlassen? sicůn uncnstindig berůhrt? mit Hánden? lst
dobeí ctwis Žrgsres gcsohehen“?wic oft?

waren sle mehr:ré Brůč „ Sehw-ci rm im Eltornnaus?
Huben Sic Zusašen zesohl. sioh do.bci unanstándig berUhrtf

Čist disbsi čuucs Arzorce gzs onuhen?
Habín Sie sich solbsl uv:ustándix berůhrt? Hoben Sie daduroh

cinc unkcuscho Lust in sicl .rusexken wollen? Hat es lánger
godausrt? Hnben Šic gewusst, Čass Sic dadurch obtwesSiindhaítes
tun? Haben Si- also etwas Unkoeuschcsmit sioh selbst getan?
Habsn Sice cině dorafřtige Gewohnhsit gohabt? Wann hot es ange=
fangen? wie i.ngs hat cs gidanert? wic ofít jist es gesohehen?

Heben 51: andire unkcusch berůhrt? Haben Sic zugelassen,
dass sich and. rc zu Ihnsn unsohamhaft benchmcn? Ist octwas
Argeres gcsoehohcn?kit šinor Person dss anderen Gesehlechtes?

2©
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Mit einer ledigen, verheirateten, verwandten? Wie oft? Haben
Sle.mit der Person eine Bekanntschaft? Wollen Sie dleselbe
heiraten? ann? Wissen die Bltern davon? Hat die SůlindeFolgen
gehabt? Haben Sleetwas unternommen, damit die Sůindekeine
Folgen habe?

Haben Sie aueh mit anderen Personen geslindigt?
Haben Sie ein Iier unanstšándig berůhrt? Ist etwas HNrgeres

P / HabenSie elh unkeuschesWerkmit einemTier getání |
E h e Leu ta : Sind Sie Ihrer Frau /Ihrem Mann/treu ge

wesen? Haben Šile nicht Gedanken, Beglerden nach andeřem gehabt?
Macht Ihnen das Gewissen keine Vorwůrfe bezůglich Ihres ehe
lióhen Verkehrés? Haben Šle čtwas únternommen, damit Sie nicht
Kinder haben?

VIí.u.X. Ge bot, “
Haben Sie jemandem etwas genommen?Vas? Haben Sie jeman

den betroógen? Umwievfel? Haben šŠie jemandem einen grosseren
Sohaden angerichtet? / gemacht?/ etwas Gefundenes behalten?
Was? 1

VIlI, Geboaot,
Háben Sie gelogen? Anderen úadurohkgesohadet? Beim GerlohteinfalsohesZéugnisabgelegt?HabenSléo falsohenArgwohn

gehabt? OhneNot-Fehler des Nšáohstengeoffenbart/ Ehrabsahneldegýh
Haben Sle demNáchsten Fehler angediohtet / Verleumdung/?
Ihm daduroh einen Schaden gemacht“ Háben Sle durch Zutráge=
rejen elne Féindsohafů verursacht? HabenSie das Geheimnis
in einer wichtigen Sache verletat?

Kirchengebote
HabenSie amFreitag und anderén fasttagen Fleisch gégessen?

In der Fásten- und Adventsz.it Tanzuňtorhaltungen besucht?
Fremůde- und ú: uptsůnůden,

Haben Síe jemanden zur Sůnde vcrfiihrt? ihm dazu geraten,
geholfen?

Bind Sie stolz/ hofffirtig/, ehrgeizlg, neldisoh gewesen,
hart zu denArmen?

bohlusesfragen,.
Haben Sie noch etwas am Gewissen, wonach loh nicht gefragt

nabe? Sehliessen Sicč in dis Feue auch alice unwissentlichen Sůn=
den cin, wie Ble vor demlici.n Gott sind,

bollte Ihnen spáter noch eine grosse Bůindeeinfallen, so
brauchen Šie sich deshalb nicht zu bcunruhigen - schon in dieser
Belohte wurde Ihnen dicsc Šiinde vsrzíchen, Yenn Sie aber
bestimmt wissen, wůrden, dass cs eine grosse Sůinde ist und dasB
ole dieselbe noch nicht gůltig gobecichtet haben, so wůrden
ole In der náchsten Beíohta diese Sůnde načhtráglich sagen,
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I, p Oj e m e

Zpovědníčili svátostnétajomstvív užší m smyslu
zakazuje prozradit penitenta a hřích nebo způsobit nebezpečí
takovéhoprozrazení; v š irš ím 8 mysiu zakazujepo
užít vědomostí ze Zpovědnice cumgravamine poenitentis, i když
je vyloučeno nebezpečí prozrazení,

Závazekzpovědníhotajemství v z nik á ze svátostně zpo
vědi, t,j, ze zpovědi konané za účelem dosažení absoluce, 1
kdyby zpovědník absoluci neudělil nebo kdyby zpověď byla svato
krádežná nebo kdyby byle jen začata a nedokončena,

Závazek!zpovědního tajemství tedy nevzniká, když přistupuje
někdo ke zpovědi ne proto, "by přijal svátost, nýbrž z jinéhoúmyslu, když tedy někdo zpovéů simuluje, na př, aby od zpověd
níka vylákal almužnu, aby si z něho tropil posměch, aby se s
ním jen pobavil /ale 1 v těchto případec“ se musí dát pozor,
aby nevzniklo pohoršenívěřících, kteří snad myslí, že se konala
skutečná zpověď/ „když někdo svěří knězi něco mimo zpověď podzpovědním tajemstvím, když se někdo mimo zpověď s někým jiným
než se svým zpovědníkem vadí o své zpovědí,

II,Právní podklad zpovědního
tajemství,

Zpovědnítajemství-sezakládá na trojímprávu:
a/ Na právu př Ír o 2ené m, kteréporoučí28

chovat smlouvu; zpověď je však mlčkou cmlouvou /auasi oontra
ctus/: zpovědníktotiž žád:í na peniteniovi úplnou upřímnost
a penitent pod tou podmínkou vše vyznává /seocretum commissun/,
Právo přirozené dále poroučí šetřit oti bližního a nevyjevovat
bez důležité příčiny jcho chyt: /secretum naturale/,b/Na positivním právu božském, které
plyne z božského ustanovení ústní zpověči, Ústní zpověď vyžadujezpovědnítajemství:l. pro uctu k této svátosti
a 2, pro d o br o této svátosti, Jro u ectu k svátosti,
poněvadž vědění ze svátostné zpovědi je výlučně svátostné;
sděluje se knězi ne jako člověku, nýbrž jako zástupci Boha, tak
převyšuje veškerý právní řád lidský e přísluší jedině ad forumDeiet conscientiae,2. Pro dobro svátosti,
Kdoporučil učel, poručil také prostředky nutné k jeho dosažení,
Kristus FP.ustanovil zpověď rer močumiudicli, a proto musí pe
nitent všechny své hříchy vyznet, kdvby však nebylo zpovědního
tajemství, byla by zpověď ussnesitelným bžemenemode všech ne
náviděnou, morálně nemožnoua lidé by tsk byli očvracení od
věčné 8pásy,o/Naprávu církevním,

V prvních stoletích Církve, dokud při některých. hříších po
zpovědi soukromé byla též zpověď veřejná a též pokání veřejné,
nebylo výslovných předpisů církevních o zpovědnímtajemství;
pokání se tehdy činilo jen při těžkých hříších a proto o tom,
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čo je konal,se tím samýmvědělo, že má grave/1a/., Tajnou zpo
č a přísnou mlčenlivost u zpovědníkapředpisuje Lev Vei ký r.'450a poněmčetnésynody,Poenitentiale
u mm or u m P o nt i f i c um z konce 9,stol, stanoví

trest mazpovědníka, který by se v této příčině provinil: má
býti sesazen a. odeouzen k doživotnímu vyhnanství, Trest byl pojat takédo dekretu Gr at lanova kolr. ll4o,
Dosavadnípředpisya praxí shrnul IV. sněm la teránm
s ká r. 1215 v tento všeobecný zákon:,,Caveat autemomnino
/saoerdos/, ne verbo aut sígno aut alioguovis modoaliguatenus
prodat pecoatorem ,, a ustanovil, že ten, kdo zpovědní tajem
ství porušil, mábýti sesazen a odsouzen k doživotnímu pokání
v přísném klášteře,

Kodex stanoví v aan.889$ 1:,,Sacramentale sigillum
inviolabile est,,; probó ať se zpovědníkbedlivě chrání, aby
ani slovem ani znamenímani jakýmkoliv jiným způsobema z ja
kéhokolivdůvoduhříšníka nějak /aliauatenus/ něeprozra =
d i 1 / 8 2 /. Povinností tou je vázán též tlumočník a všíehni,
kdo jakýmkoliv způsobem zvěděli obsah zpovědí,

Can. 890 $ 1. zakaztfe zpovědníkoví užíti vědomostí ze zpo=
věďí i tenkráte, kdyby 8 tím nebylo spojeno nebezpečí, že ta
tšemství zpovědní bude prozrazeno, jen když by z toho mohla
veniknoutikajícníko6cimě jaká obtíž /gravamenpoe
nitentis/, "

8 2. zakazuje /slovy Klimenta VIII - 1593/ zpovídajícím
představeným a zpovědníkům, kteří se později stanou předsta
venými, užíti vědomostí ve zpovědi nabytých k vnější správě
a správním opostŘením/ad exteriorem gubernationem/, Tento zá
kaz Klimenta VIII, rozšířil InocenceXI. r.1682 1 na všechny
jiné zpovědníky,

Can.2369 $ 1. t re s t á zpovědníka, který by se odvážil
přímo porušitl zpovědnítajemství, ipso facto k lat -=
b ou sv, Stolici speoialissimo modovyhrazenou/viz str.42/,
Zpovědník,který je poruší noepř ímo,, mábýti potrestán
suspensí od sloužeění mše sv, a slyšení zpovědí a podšš veli
kostí viny můžebýti prohlášen za nesohopna zpovídati, má býti
zbaven všech obročí a hodností, pasivního i aktivního volebního
práva a prohlášenza nesohopna jic) nabýti a v těžších případeah
má býti svržén s hodnosti kněžské /coan, 2368,8.1/; Tresty tyto
jsou ferrendae sententiae, t.j. uvalují se po provedenémproce
su *

S2: Všichnijiní wimo zpovědniíika, kteří
poruší zpovědnítajemství, mají býti«dle velikostí vlny po
trestáni spasitelným trestem, kterým můžebýt i klatba,

d
ě

2

III,Přísnost této .ovinnosti,
Zpovědnítajemství zavázuje -su b gravi a nepřipáu=

ští pravitatem materiae/ in dišeota revelatione; in indireota
revelatione sub gravi jen tenkrát, když nebezpečí prozrazení
nebogravamenje velké/, ani žádné výjimky; trvá
v ž dy, i kdybypenitent už umřel; musí se zachovati vů či
v Š e m osobám i vrohnostem i vůči penitentovi samému mímozpověď,není žádného případu, vekterémby
se smělo-vyjeviti: Musí se přípustit i sebevětší škoda Církve
nebo státu, poprava nevinného, svatokrádežné přijímání, vlastní
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škoda zovědníka, nemůžebýtí udělena od jeho zachování ž ád 
ná di s pe n s -=jen penitent sám můžev některých pří
"padeohdovolit, aby se užilo znalosti z jeho zpovědí - zavazuje iv pochybností, zdaněcobylořečenojako
patřící ke svátostně zpovědi, nebo zda by se nějakým slovem
nebo jednáním porušilo, Nesmí se zde užívat probabilismu, poně
vadž se zde nejedná de solo lícito nrbo illicito, nýbrž o
porušení svátostného závazku a o velikou čkodu věřících, takže
je nutno ohrániti se i nebezpečí,Dlecan. 1757,$ 3, 2 zpovědníkje nesohopen bý
t 1 svědkem v církevním soudní.:procesu, 1 kdyžmupe
niťent dovolil vypovídat, 1 svétský zákon zbavuje kně'e po
winnosti vydat svědectví o tom, Goví ze zpovědí, U nás platí
9 151, trestního zákona rakouského, který praví :,, Za svěd=
ky nesmějí pod neplatností své výpovédí býti vyslýcháni:
1, duchovní v příčině toho, co jim bylo svěřeno ve zpovědi
anebo jinak pod pečetí mlčenlivosti úřadu duchovního,,,
Podobné ustanovení je ve Švýcarsku, Francii, Německu,Nor=
sku, Belgii, Itallí, Skotsku, Zákonodárství anglické mluví
neurčitě a kloní se spíše proti zpovědnímutajemství, V Rusku
však sama církev pravoslavná podnátlakem státním dovoluje,
ba ukládá /r. 1875/ zpovědníkůmpovinnost učinit polícíi ozná=
mení o zločinech proti atátu a vládě, o nichž se dověděli ve
zpovědi,
- Dle moralistů zpovědník tázaný na něco ze zpovědi, může1 poč př ísahou vypovědět,že nice neví,
poněvadž to neví jako osoba soukromá, neboť jako takové to
penitent neřekl, |
o Mu če Gn ío i zpovědního tajemství : Sv. Jan Nepomuc=

ký / zemř.,20,3, 1393/, blahosl. Jan-Sarkander / zemř, 17,3,
1620/, Jindřich GarnetS,J. /zemř., 3.5, 1606 za tak zv, pra
chového spiknutí v Anglii za Jakuba I. , kdy se 13 katolíků
spiklo proti králi a domluvili se, že vyhodí do povětří krále
1 s parlamentem; -Garnet se o tom dozvěděl ze zpovědi jednoho
ze spiklenoů/,
IV,Kdo je vázán zpovědním tajemstvím.

1+ Na prvním místě Z p c v ě.d n Í k sive verus slve fle=
tus, jehož penitent pokládá za zpovědníkapravého /sententia
communis/, jen dle některých / Vermeersoh, Cappello/ zpověd
ník fingovaný / laik/ není sice vázán t:jemstvím zpovědním,
Je však vázán t.jemstvím svěřeným z mlčké smlouvy a přiroze=
nýmZ povinnosti chránit cti bližního,

2., Nadruhémmístě vš ichníi,kdo 8e ze zpověd i jakýmkolizpůsobemněco dozvěděli až
dovolenýmči nedovoleným, ať bezproctředné či prostředníctvýmjiných,např. tlumočník, okolosto+:
j io 1, kteří ze zpovědiněco zaslechli, a ti, kterýmto tito
vyzradili; ano ten, kdo se umyslně pokouší, aby ze zpovědí
něco zaslechl, již tím hřeší proti zpovědnímutajemství;
Ord ina ríu s, který je žádáno fakultu; t heolo g,
který je tázán o radu; kdo přečetl něco z napsaných hříchů,
když ve zpovědi je čte penitent nebozpovědník,poně
vaůž lístek je v tomto přípaúě jakoby actuslis confessio; kdo
přečetl lístek s hříchy , který zpovědník ve zpověd =
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nicí zanechal neboz tra t 11, poněvadžlístek
je v tonto případě jakoby trvející zpověď; kdo přečtedopis
zaslaný zpovědníkemnebo penitentem Poenitentiarii, bisku
poví nebo jinému církevnímu představenému v záležitosti abso
luce od censur a reservátů, poněvadž dopis ten je nutnýmpro
středkem ke zpovědí,

Kdopřečetl lístek s hříchy, který někdomá před 2 po
vědí anebokterý sí p o Z po věd 1 ponechal, není
vázán zpovědnímtajemstvím, poněvadž listek není aotualis oo0n
fesslo; je všák vázán tajemstvím přirozeným sub leví nebo sub
gravi, dle toho, jaké hříchy jsou na lístku tom napsány,O,Penitent sám není vázán kzpověů
nímu tajemství co čo vlsstního vvěnání ani co do toho, 60 mu
řekl nebo uložil zpovědník; je však vázán tajemstvím přiíro=
zeným-v-tómpřípadě, že by prozrazení vuškodilo zpovědníkovi
a to přísněji ne“ jakýmkoli jiným tajemstvím, poněvadž zpověd
ník se nemůže osránit, lčěžoe by hřešil, kdyby prozražením znač.
ně uškodil zpovédníkoviína otí, leč by prozrazení žádal důle
žotý důvod, jak je tomupři sollic:taol, Poněvadžvšak lidé dje

-zkušenosti mluví o tom, 60 jim zpověčník ve zpovědnící řekl,
musí býti zpovědník v řečí volmí opstrný, =

V,Předmětzpovělšního tajemství,
Předmětemmlčenlivosti je vše, ao zpovědník slyšel ve 2p0

vědi a 60, jsouc prozrazeno, mohlo by "tzjícníka nebo jiného
se těžce dotknout ahebo očsůrušít od. ".osti pokání, Tedy:1.Hříchy ato těžžké i všední, 1
veřejně Známé, o ničshžnevědělzpovědníkjiž od
jinud. Hříchy těžké je zeaká..0 nejen jednotlívě, nýbrž 1
jen všeobecně vyjoviti, na př, Jolus se Zbovídal z těžkých hří
chů, Hříchy lehké je zakázáno jodnotlivě vyjeviti, na př,
Calus se zpovídal ze svých lží, Jměl by tedy zpovědník per se
říci : Petr se vyznal ze svých lehkých hříchů - Petr tak
nevinně žije., že se dopouští jen lehkých hříchů; v praxí
však zpovědník ani o tom nebude mluvi, poněvadž by lídé mohli
býti přivedeni namyšlenku, že mluví 1 o jiných hříších, Mesmí
se však říci "tr se vvzi..l z mnohýchnebo těžších lehkých
hříchů, Kdybybylo dovolenovvjoviti hříchy veřejn
z ná mé, penitenti by sc vády báli, že by zpovédníci jejích
hříchy mohli považovat za vořejně známé a tučíž je prozrazd=vat, Přl hříších od jin ad známých třebadbát
největší opatrnosti, aby nepotvráil. ze zpovědí něco co je zné=
mo jen jako méně jisté, nebo aby ze zpovědi jinak známou věg ne
doplnil, e ani v tom případě nesmí řícol, že to ví také ze zpo
vědi, |

Ze V Š < s N11 0, 00 bylo ve zpovědi zjeveno k ob ja 8nění hříchů, jakookolnosti /příležitost,účel, čas,místoaříchuatů.,/, spoluvinník, ulo
ženép o k ání, leč bybylonepatrné, odepření
a b 8 o lu c e, Káybyse tedy ženích zpovídal, žc předstív
raným bohststvím oklamal nevčstu, sby si ho vzala, nejen okla=
mání nevěsty, nýbrž též předstireně bohatství tvoří předmět
zpovědního tajemství, Zpovědník nesmí napomenout spoluvinníka,
o němž se dozvěděl ve zpovědi, aní se ho přímo tázat, zda se
dopustil toho hříchu. foho dlužno zvláště šetřit ve zpovědi
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snoubenců nebo manžolů, Opatrný zpovědník si zařídí ve svém
kostele věc tek, aby se nikdy kostelník netázal jeho, nýbrž
kajicníka, zda půjde k sw, přijímání; kdyby někdy odepřol ab
solucí, aby to tak nepřímo níprozradil, Byl-11 by kněz někdy
tázán, zda udělil rozhřešení čili nid, odpoví opatrně* Vyko=
nal jsem, oo jsem vykonat měl, nebo: Na takovou otázku se neod=ovldá,* 3,I když je vy Jučeno nebezpečí
prozrazení hř 10 hů, všechnojinakneznámé,00
zpovědník ve zpovědí poznal a čehož vyjevení by mohlo kajícníkovínebojinýmzpůsobiti nepříjemnosti / „6 r 8vamen poeniíitent i s,, istius vel poenitentiumln
enere / nebo škodit samésvátosti, $,j, od ní odstrašovatčiličínitji nenávíděnou/.,, odlum 8a =

ramen 41,,/ „mnapř. defekty tělesné / ten je nahluchlý,
tomu páchne z ust/ nebo duševní /to je skrupulant, nerozhoů
ný ,„přihlouplý /; dále kdybyz toho vznikla d ifamaoe
k omu nit y, na př. nesmíse říci hřích slyšený jenz
mélozpovědí, nebě tím byse na všechny tehdy se zpovídající
uvrhlo podezření; nesmíse říci: V tom klášteře jsem dnes sly
šel těžký hřích, v tom ústavě na té škole, v té osadě/ pod
3000 duší/ je rozšířen ten a ten hřích, leč by ten hřích byl
veřejně známý. arář nesmí upozornít misionáře na hříchy
farnosti, poznané z“ zpovědi, nejsou-li veřejně známénebo není“
14 farnost veliká, í

N en Í předmětcmzpovědního tajemství, co by kajícníkovl
nezpůsobilo nopříjemnosti, nebo oo by neškodilo samé svátosttj
obyčejně však je tu zpovědník vázán tajemstvím přirozeným, teňy:a/otností azzvláštní dary Boží, l
by to bylo kajíeniíkoví nepříjemno, něbo jestli to vyznal k
objasnění svých hříchů něbo své nevděčnosti k Bohu, Dnes dla

„can, 1757, $3, 2 ani při beatifikačním procesu nemohoubýtí
připuštěni zpovédníol jako svědoí, a

b/ Udě 1ení .a bs o lu cc , ale aní to nemázpo
vědník říci, zvláště ne v těch okolnostech, kdyžby to bylo.
druhýmnepříjemné, poněvadž by to o nich nemohl říci, Ptají-lí
se rodiče, učitelé nobo.přečotavsní, zda bylo dánorozhřešení
dětem, žákům nebo služebným, odkáže je zpovědník na penitan=Y Samy, |

o/ Stav peni1inm. nota, mnapř. voják, svobodný,
leč by stav byl ve zpovědí řecen k obje: nění hříchu, takže byvzniklopodezšeníhříchu“bvlobyvš“o bezpečnoříci,žeto
ví ze zpovědi; lidé by si „á mgsl: kněz mluví 1 o ji“
ných včocoh ze zpovědi, |d/ Faktum zpo 11, t.j. že někdobyl u 2pa=
vědi; kdyby však někdo přiíšci schválně ke zpovědi tajně, je
zpovědník zsoviren tajemstvím ps irozeným o to pomlčeti; kdyby
sa z tajré zpovědi mohlo soudit na nějaké těžké hříchy, byl
by: zpovédník vázém zpovědním t2jzmstvím, —

Moudrý zpovědník věak pomlčí 1 o tom, očem by mlčet ne
musil, cby nedal pohoršení; lídé neznají těch jemnýchjuri=
dických distinkcí a snadno by sí učinilí závěr, že kněz mluví
1 o hříších, j.4 slyšel ve zpovědí,

Kdyžse ponitcnt hned po a bs o l1uei na něco ze
zpovědi ptá nobo dyž so ne chvílí ks Zpovědnici vrátí, 2po=
vědník muže s ním o obszhu Zpovědi mluvit, poněvadž jest tomoraliter in oonfessiojr
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Kdybypenitent zpovědhíka ve zpovědi okradl, krádež ta
nespadá pod zpověční tajemství, jestli penltent se zní 50H»
časně také: nezpovídá, a kdyby bylo známo, že jen s tim Úmv«+
lem přišel.ke zpovědi, ani jeho vyzuaně hříchy by nebyly
předmětemzpovědního tajemství, pouěvadž by to nebyla svá
tostná zpověd,

VI.Porušení zpovědního tajemství,
Rozeznává sc porušení přímé a nepřině,
1, Př mo by porušit zyrovědníU.jemství, káo byjmenoval o60bu a hř fo, z něhožse 2po

vídala, na př. Fetr spáchal krádež, Úalus nedostal rozhře
šení, nebo kdo by při prozrazeném hříchu osobu označil tak,
že se dá jistě poznat, na př. brněnský starosta, první můj
dnešní kajícník byl podvodník/ znají-lí ho ti, kteří to
slyší; neznají-li ho, je to porušení nepřímé/.Při tom není
nutno, aby posluchači věděli, Že kněz mluví.na základě vědo=
mostí ve zpovědij- i když-to nepozorují, je to přecepřímým
pornšením. | |

mm, Ň e př Ímo porušuje zpovědníksvátosně tajemství;a/ jestli něcotak neopatrně. řekne neboučiní, žeztohovzníkáéá nebezpečí,že se pozná hřích kajilioníka,
b/ jestli použitím vědomostí ze zpovědnice působí peni

tentovi nepříjemnosti, i když je vyloučeno prozrazení hříchu
nebo nebezpečí toho /vetitus usus solentláe sacramentalisoumg"avaminée poenitentis - t.j. gra
vamendistínotum a susplcione pecdati,.z čehož vzniká
od 1u m sa o ramen ti /, Nesmíse tedy po zpovědi

k pěenitentovi méně laskgvě chovat atd, Nesmí použít vědomostízezpovědíad guber na tionem. externam,
kdyžby 2 toho vsnikla kajícníkoví nějaká nepříjemnost - třebas
nebylo jiným zevně patrno, že opat“ení zpovědníkovo se stalo
na základě zpovědi -=nabo tak by byl kajloník odstrašen od
zpovědi čili zpověď by mu byla učiněna nenáviděnou; iesmí
na př., zamknouti stůl, jenž byi dosud odemčený, když se 28 2%0«
vědi dověděl, že jsou mu odtvd kradeny peníze; nesmí propustíti
zlodějského služebníkes, o jeono krádežích se dozvěděl ze zpo
védí; nesmí domevečer zavřít lužebnou, o úíž zs zpovědí ví,
Že večer vyhledc1 hříšnou příležitost, |

Mú ž e však dělat vše, co by 1 jí dělal nebo měl dě
lat, 1 kdyby se © dom 28 zpovadi nedovédél, ajc jz radno pe
níátenta na to ve zpovědí upozor.ult, aby snad u něho nevzniklo.
pohoršení, jako :b bylo porusovíno 4povědní tajemství,
o Z povědníí 11s te i, který žádsjí snoubenci,smí

jen potvrzovat, žz zpověď byla vykována, kdy a kde, nem
však mít žádné zmínky o udělení zabsoluce, Může být odřeknut
jen tehdy, kdyžo něj kajleník žáúí vé zpovědi a
okolostojící nepoznají, že absoluce byla odepřena.ZŽádá-l2jej
mi mo úvpově dd, 1 beze svědků, musí mu býti vydán,
Nevydá se však tomu, kdo ve zpovědi hned na začátku řekl, ž>2
se nepřišel zpovídat, aby byl roziřešen, nýbrž jen proto, aby
dostal potvrzeni,'žc byl u zpovědi,

Kdybyse zpovědníkvs zpovědi dozvěděl,-že se mu stro
Jj 1 u Klady nebo že dostane otrávené mešní víno, nesměl
by utéci nebo celebraci opomšnout kčyby j in í z toho
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soudili, že to poznal ve zpovědi, anebo kdyby penitentoví z toho
vznikla nepřijenmnost,Ale jiní /oomplices/ by tak soudili spíše
ze svého předběžného vědění o tom, než z jednání zpovědníka a
také pro penitenta by to nebyló žádné Verumgravamen / Vermeersoh/.,
Ovšemkdyby věděl, že penitent šel jen proto ke zpovědi, aby
zpovědníka zavázal k mlčení, nebyla by to svátostná zpověď,

Přímé porušení je v dějinách Čírkve zjevem velioe řídkým,
bylo-li vůbce kdy spácháno. Snadněji by se mohlopřihoditi po
rušení nepřímé z neopatrného mluvení nebo jednání, na př, kdyby
zpovědníktak h la s 1 tě mluvil, že by okolostojící něco
slyšeli, kdyby při některém těžkém-hříchu dával na jevo ne 
1 1 bo s t nebopodivení, kdybyzá stejné hříchy ukládal
ste j né veřejné pokání, např,křížovouoestu,kdyby n imo Zpovíčdnioi byl ve svýchřočechne
opatrný, na př., :+dnasmě jedna osoba ve zpovědnici natrápila,
dnes jsem měl ve Zpovědnici případ žhářství, vraždy; Titius
se dlouho zpovídal /nebyla-li jeho zpověďvořejná/, vyznal se
se slzami/ neni-11 to veřejný hříšník/, složil generální zpo
věd /není-li to o misiích/; kdybymluvil neopatrněna ka
z a t e 1 ně, Zpovědnice je velikoů školou pro nás a. zkušeností
z ní mámevyužít 1 pro praktický způsob kázání, ale nikdy
nesmímepoužít případu určitého, konkrétního,zvláště ne před
posluchači, jimž je znám, a nikdy nesmímeříci, že jsme to
slyšelí vc zpovědí, Kdyby zvovědník měl připravené kázání o
určitém hříchu nebo hříšném zvykuatd, , 2 před tím, než jde
na kazatelnu, nškdo se právě z toho hříchu nebo hříšného zvyku
zpovídal, upozornil by kojicníka : Bududnes o tom kázat, ale
ne pro to, že iste se z tcno zpovídal, nýbrž proto, že jsem 81
to již dřívopřipravil. Kdybybyl neovatrný př i ptaní
se o raduu jiných zpovědníků: případ nvoněkudzměnit
a neptat se toho, kdo zná 32mrí poměry vak, že by mohl poznat,
koho se věc týk“, Kdyby 1 jinck byl neopuirný ve své řečí;
zvláště musí býti opatrný, kdvž mluví o obhybáchdětí a poů
řízených s rodiči a představenými; při rozhovorech u stolu,
na př. u příležitosti misií nebo společné zpovědí: ,, ooram
domesticis, aneillis vel aguibusoumauelaícis de confessioni
bus, casibus consoientiae 640, verb“ non sont facienda,
/ Statut . Lcodien./, Zde může i nejmladší kaplan upozorniívií:
PFaveteJinguis, nebo : loguamurlatinel I ns P rukoce
s v, O f f io ia z 9,6, 1915 zakazuje, aby kněži mimopří
pady nutné poradr nikdy , zvláště u příležitosti misii a exer
olcií, nemluvíli mez 1 se bou. na př. u stolu 0 věceoh
ze zpovědnice, na př. o podívuhodných případech, jež slyšeli
ve zpovědi, o kajicnících, kteří po dlouhá léta už nebyli u
zpovědí. aby nikdy vk Á zá n Í neuváděli něco jako sly=
šené ve zpovědi —i když jo nebezpečí prozrazení vyloučeno =
poněvaůz“úv věřící uréší a vubuzuje u ních nedůvěru, a porouší,
oby nastivající zpovědníci byli ozvovědnímtajemství zvláště
zkoušení,

O věcceh ze zZoov“dnice se nemá v obyčejných hovorech ani
slovem zmínit: Mé c nich mluvit jon s Bohem, modlit se za pení
tenty, Ještě nikoho nemrzelo, Že v této věci mlčel, mnohýsi
však už neprozřetelným slovem přivodil trapné výčitky svédoní,
Bezvýznomréslovo by mohlo shodou osolností vést k prozrazení
zpovědního tajemství, Nic by duchovnímu správci v duchovní
správě tolik neuškodilo, jako nodůvěra v jeho zpovědní mlčen=
Livost, |
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S321,UŽITÍI VĚDOMOSTÍ ZE ZPOVĚÍDL,
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Užití vědomostí ze zpovědi je dovoleno jen z důležité zoří
čínya.k dobrémuúčalu8 za těohktotří podmínek:l, kdyžje vyloučenoneba peči vyzarazeniC G. o2, kdyžpenitentoví nevznikážídaá opřÍíjennost
nebo nenávist ke svátosti,

3, když je vyloučeno pohoršení, 6.j.e se z2povědní tajems

uj©,|
z těehto podmínekmůže zpovědník s náležitou opatrností

užít znalostí nabytých ve zpovědi:
1, Pr o s e be;s Zakézán je pouze © x te r 1 0 r usus

notitiae in confesslonc acaguisitac, Může tedy zpovědník o pří.
adech ze zpovědí přemýšlet, aby svůj Život polepšil, aby svůj
řad lépe zastával, aby se lépe a učelněji vyptával a poučo

val, aby praktioky kázal, aby sc v knihách poučil, aby se s ji
n zpovědníky-apatrně poradil, aby svou velkou přísnost mírnij
8 pod. o2 Pro pcmnítenta ve zpověď i, Kůžemlu
vit s'panitentom o obsahu dřívějších jeho zpovědí, zvláště když
sc jedná o špatný : neba hříšnou příležitost nebo restituoci;.
lépe však je přivést ho přiměřeným otázkami k novémuvyznání
o těchto věcech, Nosmívšak vs zpovědl použíti toho, 00 ví
ze zpovědí jiného pnenitcntg, čehož musí býti pamštlív zvláště

pří r hááia snoubeneů, manžolů, rodičů a dětí, sourozenoů, příbuzných,.
3, Mi mo Z-p o v č Č sní zpovědník mluvit o obsahu zpo

vědí: a/ s p € n l t c n t e m, Kůvž mu ton dá k tomu dobro
volně a výslovněncbo iaktloky své d o volen i; faktleky,
+,j., když penitent sám začns O předmětu své zpovědi mluvit,
Takové dovolení smí býti žádáno £ dáno resp, příjato jen z
důležité příčiny., Zpovědnítajemství je totiž ustanoveno nejen
pro dobro penitenta, nýbrž též pro ochranu svatosti svátosti,
Penitent se sloc může zříci svého práva, nemůževšak odstranit
druhý důvod sig3illa agproto nesmí mluvit o obsahu své zpovědí
pro zábavu nebo ze žertu,

b/ S jiný mi , kdyžpenitsnt dá k tomuz důležité pří=
činy d o vo le ní; to by se mohlostét při závazku poní=
tonta k bratrčkému napomenutí /60rrcotio fraterna/ nobo pří
jeho povinnosti udání /obiigatio donuatiaňdi/,

Když pcenitout žádá, aby Zpovsdník učinil místo něho b r 8
$rsaké napomenutí, převozmezpovědníktuto povín=
nost jen z volml závažných důvodů a jen Z2 těchto tří
podmínek : kdyžj. jisto, že dotyčnýtěžce zhřešil nebo
ohce zhřešit, když penitent nomůž. zní sám ani skze jinéhd
bratrské napomenutí učinit a když je oprávněnánaděje, že napo
menubí pomůže, Málokdy se stane, ž: by všechny tyto podmínkyzde byly,

Také žádost nebo dovolční otce, matky, manželky, aby zpo
vědník užil vědomostí zs zpovědi k napomenutí jejich dětí,
menžsle, přijal by zpovědník jen v nejnutnějším případě a 8
takovou opatrností, aby napomcnutý nemohl se rozumně domýšlet,

o  © p rpode
vt ví prozráaá

DNDK



- 141 =

že podnět k napomenutí tomuto dala zpověď, Nejlépe by bylo, dát
si vše vyložit též mimozpověď,

Kdyžmápenítent pov ípnnost udání, abyse pře
dešlo velikému zlu, hlavně obsenému, přijal by zpovědník tu
povinnost místo peníitenta na sebe jen tehdy, když to penítent
nemůže učiníž ani sám ani skrze jiného, Zpovědník se při tom
musí varovat lehkověrností a proto si dá tu věc vyložit také
mimo zpověď a to písemně s podpísem kajicníkovým a die potřeby
bude žádet i přísežné potvrzení,

S 322, NA PRAVENÍ CHYB učiněnýchve zpovědi,

Při žádné jiné svátosti niní vykézánotak veliké pole osobní
činnosti udíleče jako u svátosti pokání a proto u žádné jiné
svátosti není tak snadná možnost chyb. Zpovědník však musí býti
věrným správcčm tajemství Božích a proto má chyby ve zpovědi
wčiněnénapravit, t.j., pokudbyly zaviněné jich litovat a všechny,
zaviněné i nezaviněné, pokud možno, vůči penitentovi napravit,Chybaby sc mohlatýkat : 1, platnost i svátosti:
zapomětrozhřešit, rozhřešit nedísponovaněého,2, i n te g
r ity : nezeptal se na druh a počet těžkých hříchů, neulo
žil pokání,5, po v innost í penitsnta: nasprávněulo
Žil restituci nebo od ní osvobodil, nenapomenul.o povinnosti
opustit příležitost, |

Můžese stát, že penitent nemá z chyby žádnou větší škodu,
na př. když zdravý penitent není rozhřešen nebo je neplatně
rozhřešen, dostine milost při sv, přijímání, má-li aspoň
attritionem, nebo se muodpustí indircote v příští zpovědí,

Napravení chyby mímozpovéí je vždy spojeno cum gravi inoom

SVÝMje obtížno zpovědníkovi i penitentovi /infamia , soandalum/ .
K napravení chyby mimozpověď je třeba dovolení penitenta mí

mopřípad, že by zapomněl absolvovat, tedý když jde o udělení
absoluce, Tu může říci, žesneabsolvoval, poněvadž to může řící

Peejorušení sigilla / nio neprozrazuje z toho, co penitentekl/, :I, Jestlise.chybatýkáplatnosti svátosti,
je zpovědník zavázán mapravit ji 1 mímozpověď jen tehdy, je-li
nebezpečí, že ponitent zemřeve stavu těžkého hříchu, tedy v
praxů sotva kdy /penitent půjde k druhé zpovědi, bude zaopat=
řen/. Je tedy obyčejnězovázánjoin č um levi inoom-=

„mod o chybu tu napravit, Když tedy zapomněl absolvovat apenitentje moraiit r ještě přítomen,
třebas ho nevidí, t.j, blízko zpov.dnice nebo aspoň v kostele,
absolvuje ho, aniž by ho volal ké zpovědnící; není-li již v
kostele, ale př ijde zn: 9 c ke z po věd Í, neřeknemunicotom,vzbudívšak| uimlítostnadhříchy%£poslednízpovědi;nepřijde-li jíž ke zpovědi,
zpovědník nedělá nic a ponechá vše Pánu Bohu, poněvadž upozor
nění by bylo spojeno s pohoršením a s difamací zpovědníka,

2. Jestlí se chybatýká lintegr.li ty svátosti a je
zavlněnanegative, t.j. nezeptalse na počettěžkých
hříchů, neuložil pokání, zpovědník jc zavázán napravit to jenv příští zpovědi,- Je-li zoviněn: ositive, t.j.
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penitent ohtěl říkat těžké hříchy nebo jejich počet, zpovědník
však řekl, že toho není třeba, je p e r S € zavázán upozor
nit penitenta i mimozpověď,ale v praxí je iv tomto
případě, předpokládaje, že je to absaue damnotertii, zavázán
obyčejně jen k lítosti a k napravení v příští zpovědi, ješto
napomenutí mimozpověď je obtížné i zpovědníkovi /zahanbení/
i penitentovi /nepříjemnost/.

3, Kdyžse chybabýkápovinností restituce :
a./ Když zpovědník učinii chybu m e g a t 1 v e, není sámzavázánk restituci: šdyžtedy sine gravi culpa

opomnělz roztržitosti, zapomenutímupovinnost tu uložit,
je povinnen“jen vpříští opovědi houpozornit; i kdybyto v
příštích zpovědichneučinil, nenšží vázán sám kresti tuocol,

Kdyžčum gravi cu loa Opomně l povinnost
restituce muuložit a způsobil tím velikou škodu, je zavázán
ho upozornit, i mímozpověď , ovšem po dovolení o tom mluvit;
nemohl-linebonechtěl-li to zpovědníkučinit, není sámk restituci vázán.

b./Zpovědník je sám z á zán k re 8
ů est

a v
tituci vůči pem žite ntoov 1, jestli hooumgraviculpapositivně FZav.za 1 k restitu
Gi, k nížnebvlpovinen,a vůči třetí osobě,
jestli penitenta ou m gra vi Gu lpa odpovinnéressvotituce posí tivně o b-o d 1 1 a pozdéjituto
chybu nenapravil, protože něchtěl nébo nemohl, a dále, jestli
penitenta s ine ©u l pa od povinnérestituce positivně
osvobodil nebo mujl nesprávně uložíl a později tento omyl ne
odvolal, ačkoli to mohl pohodlně ve zpovědi odvolat,

Není tedy vázán sámk restitutol kdyžučinil chybu
stiah oumgravioulpa- -jen negative, t+j, restituol
neuložil, můževšak býti vázán sámk restituci, když učinilohybup os iť ve, |
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S23.,Látka a forma. Účinky. Ritus,
I, 1, Poslední pomazání mělo dříve různá jména, na př,

sanetum oleum, sacera unotio, unotio infirmorum, extrema unotio,
kteréžto poslední jméno od 12, stol, vlivem scholastiky se
stalo všeobecným, Jmenuje se „, extreňa ,„, unetio 1 1 tu r

i ek y k označení, že ze všech mazání, jež Církev udílí
při křtu, biřmování, ordinaci, /udílí se obyčejně naposled,

Řekové tuto svátost nazývají euchélaion /euché - elaion/ t.j.
oratio cumoleo, Nelibý výraz ,„, poslední ..,, nutno vyložit
ve škole 1 v kostele,

So,Materia remo“ja va 1ida je olej olivový
k tomu zvláště posvěcený od biskupa n-bo od kněze, papežem k
tomu zplněmocncného/can, 945/; v církvi řecké mají všichni
knězí papežské dovolení k svěcení tohoto oleje,
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Symbolikaje patrná: olej mírní bolest, léčí, sílí, svítí
a tím těší,

Olej neposvěcený biskupem nebo knězem, od papeže k tomu
splnomocněným,je materia invalida, Olej křtěnců a olej biř
movaneů/křižmo/ je materia Jen probabiliter valida, které
by se smělo použít jen v případě nutnosti a to pod podmínkou
„„si valeat,, „ V případě možnosti musila by se svátost opětně
udělit olejem nemocnýchpod podmínkou „,si nondumes unotus,,;
totéž by se musflo stát, kdyby kněz'omylemužil těchto jiných
olejů,Materiaremotá1 4 íta jeolej téhož roku,
t.j. na poslední Zelený čtvrtek ú1 e 6e s n ím biskupem
posvěcený/sede vacante ab alío episoopo vicino/, Je-li obava,
že olej dopříštích velikonoe nestačí a není možnodostat dal
ší, smí se k němupřídat oleje olivového nešsvěcsného, ale v
menšímmnožství, což se nůže 1 vícekrát udělat, jen když je
oleje přidávaného méněnež oleje, do něhož se přilévá /oan,
734/, Olej nemocných/1 ostatní sv, oleje/ mají se uchovávat
v kostele /sakristii/ na místě buzpečnéma slušném, pod zámkem
/ ne však ve svatostánku! sr, can, 1269, $2/; domaje farář
nesmí mít, leč pro nutnost nebo jiný rozumný důvod se svole=
ním Ordináře /can, 735,946/,

Materia pr o x ima je mazánínemocnéhoolejem
nemocných,K platnosti st=ší pomazání jediného smyslu nebo
nejlépena čele, z příkoůzu Gírkve, / ean947/
se mažouorgány pětí smyslů /očí, uši, nos, ústa, ruce a nohy/
- a to i tehdy, když nemocnýorgánu neužívá, na př, slepý
nebo hluchý od naráózení, i když chybí vnější smysl,má člověk
v duši schopnost toho. smyslu, jíž mohl zhřešit, Chybí-11 ně
který orgán, udělí se mazání v nejbližším jehookoli, Unotio
lumborumsemper omittatur, unotio pedumex aualibet rationabllí
causa omitti potest /oan, 947, $2,3/, na př. pří šestinedělae
/ v. novémRitualu ani není formule ,„,ad lumbos,,/,Vpřípaděnutnostistačí jediné pomazání s
kratší formou všcobecnounz jediném orgánu nebo reotius na
čele, poněvadž z hlavy vycházejí nervy všech smyslů, Případ
nutnosti můženastat 2 hrozící smrti nebo z nebezpečí nákazy
nebo že pro fysiokou překážku není možmodosáhnout obvyklých
míst mszání; jen kdyby nebylo možnodosáhnout čzla, pomazal
by se jiný smysl /to znumerají slova „,reotius in fronte,,/,
Je-li ještě čas, mazání ostatních orgánů se doplní /oa, 947
$1/a to absoluto, nikoliv condigionato, poněvadžprvní udělení
svátosti bylo jistě platné, předpokládaje, že bylo užito kratší
všeobecné formy, neomezující účinck jen na některý smysl,
Mazání se doplnuje , poněvadž zvyšujo svátostnou milost, zvláště
jestli nemocnýse zatím lépe disponoval, Podobně se musí do
plnit též jiné mazání, která nebylo dříve možnénebo bylo opo=
menuto nebo nsbylo dobře učiněno,

O, Forma je tato: „,Per istam sanotamunetionemet
suam pilssimam miserlioordícm indulgcat tibíi Dominus, guidouid
per vísum /auditum, odoratum, gustum et locutionem, taotum,
gressum/ deliguisti, Amen,,, Amenpatří k formě, proto je říkákněz,ne kost.iník, Veforměté jsou podsetatná slo
va : „, indulgcat tibí Dominusauldouid deliguísti.,,Vpříip A4Ě nou za, když je pro nebezpečí smrtí
nutno svátost 00 nejdříve nděliti jen na čelo nebo jen na jeden
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smyslový orgán : „, Per istam sanotam unotlonem indulgeat tibil
Dominus, auidauid deliouisti, Amen, ,, , Je všeobecná, nesmí
se v ní účinek omezit jod na některý smysl,

Formaposledního pomazání se liší od formy jiných svátosti
tím, že se říků ve formě m o d 1 i t by dle slov sv, Jakuba
5,14,15 - ,, Orent super cumet orati (idei salvabit infir
mum,,« Svátost tato je doplnkem svátosti pokani, nemocnývšak
ve svém stavu ckutky kajícné konat nemůže a proto je odkázán
jen na milosrdenství Boží,

II,Účinky posledního pomazání.
Posled, pomazání je doplůkem svátosti pokání /oomplementum
poenitentiae/ podobně jako biřmování je doplňkemkřtu, Pokání
ničí hříchy, poalední pomazáníníčí zbytky hříchu /časné tre
sty, slabost duše/, Dobrotivý Spasitel ohce, aby lidé byli
uchráněnií nejen pekla, nýbrž i očistce, Těžce nemocní nemohou
se už k tomusamí dostatečně připravit, proto pro ně ustano
vil svátost pomazáná, která má duši tak disponovat a připra
vit, aby ihned po smrti mohla vejít do nebe, nečiní-li žádnou
překážkumilosti svátostné,

Účinky posledního podazání jsou obsaženy ve slovech sv. Jaku
ba 5,14,15: „,Infirmatur guis in vobis? Inducat presbyteros
ecolesiae et orent super ovm ungentes eumuoleo in nomine Domini,
út oratio fidei saivabit infirmumet alleviabit eumÚoninus;
et si in pecoatis sít, remittentur e1,,, Jzou tedy1.Povzbuzení a posíla duše: „Allevi
abit eum/ volehčí mu/ Dominus,,, 5 rozmnoženímmilosti pos
věcující uděluje právo na milosti pomáhající, jež nemocného
posilují, aby překonal obtíže, hrozící při smrti, Tv obtíže
jsoua./ slabost a m. 14 tno st duu š e k dobrémnásledkemdřívějšíchhříchů© následkemnemoci,poněvadžnemoce
a bolesti člověka skličují a brání mu zabývat se věcmi duchov
nimi;b/výčiiky svědomí, hrůza před 8mrti, strach před Soudecžňsmutek a
nedůvěr , poněvadžacmocnýví, %:hřešil,neví však jistě,
zda mu vše Bůh *iž odpusti!; :c/ pokušení dáb la, kterýse snažídostatiduši
do svého trvalého otrootví, Úvidentinumpraví:,, Nullum tempus
CSU, guo vehemenutius adversariuc omnes svae versutiae nervos
intendat ad perdendos nos penitus ct a fiduoia etiam, sli pos
sit, divinae misericordiae deturbandos, guůuamcum impendere

nobis exitum vitae perspicit,,. [into účinek sv, pomazáníčastomůžemepozorovat, Nemoeníso hneď čítívají posílení a potěšení,
s kliaůou „yslí se odevzdávají do vůle Boží, jsou zbaveni hrůzy
přsd smrtí i úukosti svědomí, důvěřují radostně v milosrdenstvíoží,2.0dpuštění všedních hř lchů a ča 8
ných tres tů, které zabraňujíbezprostřednímuvejití
do věčnéslávy, ,,bt si in poccatis sit, remittentur ei,,,
Odpouští všechry hříchy lchké, jostlí jich nemocnýaspoň nedo
konale lituje, Odpoušti časné tresty, a to: ex opere operato
odpouští část časných trestů a současně ex opere operato dává
milost pomáhající, pomoci níž si můžezískati odpuštění všech
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časnýchtrestů /lítostí, trpělivým snášenímutrpení, modlitbou,
získáváním odpustků atd./, Všcchnyčasné tresty tedy odpouští,
když nemoonýtuto svátost příjímá s náležitou zbožností a v tako
vém stavu nemoci, že má ještě čas věrně a plně spolupůsobit
se svátostnou málostií / - přijat jl tedy zavčas!,/, Není však
zbytečné zemřelýmpomáhat mší sv,,modlftbou, odpustky, poněvadž
nikdy nevíme, zda se svátostnou milostí věrně spolupůsobili k
dosažení plných jejích učínku,3,Odpuštění hříchu smrtelného,
když nemůžebýt odpuštěn sní ve svátosti pokání ant dokonalou
lítostí, jen když ho nemocnýAsponnedokonale lituje,tedy když
člověkjsoucí v hříchutěžkém, je v bezvědomí nebo
když je bona f 1d e, Zůstává však povinnost z hříchu toho
ge v případě možnosti dodatečně vyzpovídst, Poslední pomazáníje pro člověka bezvědáméhojistějším prostředkem spásy než
svátost pokání, při níž je možnaotázka, zda platí, když nemooný
nijak neprojevíl svou hříšnost a touhu po absoluci,/viz str.4/,

4,Uzdravení tělesné DKK nýbržjen,je-li to prospěšné pro spásu duše, je-l1 to"nů pro úkol, který
Bůhduši ve světě upěll a je-l1 svátost tato přijata zavčas,
„„ Oratio fidel salvabít infirmum,,, Posl. pomazánípůsobí uzdre
vení ne náhle zázrakem, nýbrž tím, Že svou nadpřírozenou mocí
podporuje a. řídí příčíny přirozené 1 svobodné / lékař, ošetřo
vatelé/, aby působili uzdravení, a mimoto tím, že posílení
duše působí blahodárně na tělo, Nemůžetedy posled, pomazání
uzdravit, když se jeho přijetí odkládá až na poslední ohvíli,
kdyžuž je uzdravení možnojen pázrakem, |

Posila duše a odpuštění všedních hříchů a časných trestů
jsou effeotus p r í£ma r 1 1, odpuštění hříchů smrtelných
a uzdravení těla jsou effeotus s e 6 u nd a r 1í 1, Pomazání
je per se svátost Ž 1 v ý ch, poněvadžnení na prvním
mistě ustanovena k odpuštění hříchů těžkých, nýbrž k odstranění
pozůstatků po hříších: poněvadž však někdy odpouští 1 hříchy
těžké, můžebýti nazvánaper acoldens svátost žrěh můhyckPoslední pomazání Je velikým důkazem lásky Kristovy k fám,
Z jejích velikých účinků poznáváme,proč též nás oírkev sv,
nčí modlíti se : A subltaneu et imorowisa morte, libera nos
Domíne, Veliké milosti pomazání mají býti věřícím ve škole 1
na kazatelně vyloženy a na srůcoe vloženo včasné zaopatřeníl

III, R$ítus,
H4 s tor ioký v Ývo j, 0 ritu posledníhopomazání

v křesťanském staróvěku nemámetéměř žádných zpráv - píše se
jen o mazání a modlitbě, Teprve v době Karlovoů se objevuje
vyvlnutý ritus, který však nobyl všude stejný a jehož společné
hlavní části byly žehnání světníce v níž nemocnýleží, zpověď
a rekonciliace, mazání sv. olejem, víaticum /až po mazání/
a závěrečné požehnání, Valiká různost panovala 00 do částí těla,
jež byly mazány, Někde bylo pomazáno téměř celé tělo, Kromě
orgánů smyslových byla mazána na př, prsa, nohy, kolena, místo
„„ubíi plus dolor inminct,, atd, V Ordo Rom, X, 8 13, stol,
je již nyní obvyklé mazání, Tamje také už dněšní deprekativní
forma, která se ojediněle objevuje už v 10, stol,, ale teprve
od 16, stol, trvale zatlačila Jíné iormy, na př, indikativní,
I dnešní modlitby tam jsou, z nichž skoro všechny / Introeat,
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DomineDeus, „ui per apostolvm, Resplce/ sahají až do 9, alO,
stol, .

Po nějakou dobu /do 13, stol,/1 na Západě na některých místew
/nikdy to nebylo všeobecné/ jako dosud někdy na Východěudílelo
poslední pomazání současně více kněží /7, 5, 1/ dle slov:
Inducat presbyteros eoolesiae, a to různým způsobemna př. tak,
že každý pomazal jinou část těla e příslušnou formou, V záp,
církvi je nyní tento způsob kroměpřípadu nutnosti /na př. kněz
mezi pomazánímomdlel/ zakázán, ač bybyl platným, Na Východě
mají většinou táž mazání jáko my, ,někde však mažou mužůmtéž

rsa. | É* Dnešní ritu.. HRodďúoho: superpelliceuma fia
lová štola; síne veste saora kroměpřípadu nutnosti / nebo při
zaopatřovánítajném/byloby grave. m

Všechny obřady © modlitby důtklivě a úohvatně poukazují na
účinky pomazéní,

ned na zajátku podávákněznemosnémukříž k poli.
b e ní, aby v němvgbudil vděčnost 2 důvěru k tomu, který musvou smrtí na kříži zasloužil milost této svátosti,

Tři následující mod lit by /Introeat, Oremus,Exaudi/
též světí světnici; Čírkev v nich vyprošuje nemocnému,Kterého
skličuje myšlenka na smrt a na- spáchané hříchy a který je vysta
ven pokušením, jasnou radost /sereňa laetitia/ při vzpomíncena
lásku Spasiteluvu /oaritas fruotuosa/, uzdravení z ran hříchů
pro věčnost / sanitás sempíteřna/, odvrácení úkladů dábelskýoh
a„ochranu andělů, Kněz říká modlitby ty stoje obrácen k nemocnému.

C on f 1t eo r má ještě jednou vzbudíti v nemocnémkajíc
nost, aby dostal co nejhojnější milosti, |Mazání, Úvodem k němu je slavnostnípožeéh-|
nání./ In nomine atd, /, jímž má býti zlomena mos dáblova vzklá
dáním ruky.knězovy a přímluvou oirkve vítězné,Mar7áání se mákonati :

a/ palcem pr ové ruky ponořenýmdooleje,
Palec se ponořuje do oleje před mazáním každáho nového smyslu;
při smyslech se dvámuorgány, t.j. při očích, uších, rukou,
nohou stačí jedno ponoření palce do oleje, Jenom in casu gravis
necessitatis /can. 947, $ 4 / při nakažlivých nemocech,na př,

neštovice, syfills mohl by kněz mazat vatou připevněnou na dře-;
věné tyčínce, aby se sám nenakazil; ale dle názoru lékařů není
toho třeba, poněvadž olej sám cl. ní před nákazou a mimoto
uzkostlivý strach u kněze mohl 5y vzbudití pohoršení u přítom
ných, konečně může si k mezuánívyvoliti mista, jež jsou nákazy
prosta, Spiše všakmusí kněz dbát, aby nenakazil olej v nádobeč
a proto má vzít kousek vat nechat jí nasáknout olejem, položit
na talířek a am so ží dovýkati valoem před mazáními, Kněz musi
dát pozor, at" olej aplikovel;

|

|

|

|

|
Í

|

b/ ve f rmě kř Íže / subveniali/, třebasto není|nutno k platnoski svátos : - stačil prostý dotek; kříž je
|zbraní němoonchokřesťana;ov předepsaném pořádku /sublovi/; |d/ má-lisnysl dva orgány, počíná se 0 r a

vý m; v případě nučnosti, na př. když nemocnýmnemůže býti
pohnuto, stačí pómazání jednoho orgánu; |e/ tak,žese mezi mazáním říká forma
a při smyslu s dvojím orgánem nedokončí před pomazáním obou |

i

i
orgánů,
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£/ A me n po formě říká kněz, ne kostelník,
s/ Po pomazáníhnedse pomazanémísto otřě vatou,

kterou kněz drží mezí ukazováčkema prostředním prstem nebo pro
středním a prsteníkem, Při smyslu který má dvg orgány se olej
utírá až byly oba orgány pomazány, vyjímajo uší : prvně poma=
zané /pravé/ se utře hned,h/Úodonejbližšího místa nazání:
ruce laíků se mažouna vnitřní straně /na dlaníoh/, ruce kněží
na horní etraně /na hřbetě - dlaně byly pomazánypři ordinaoi/,
nohy na horní straně /na nártu/, při očích,jež jsou zavřeny
víčka, při uších laloček, při nose horní 6trana a obě ohřípí,
při ústech, jsou-li zavřenaoba rty, jsou-li otevřena, stačí,
je-11 pomazánbuď horní nebo dolní ret, Je-lí nemocnýzmrza=
čen, na př. nemánohy, mažese nejbli/ší místo sousední,

Po pomazAní : Otřepalec solí, ohlebema vatou,
po případě též ručníkem, Sůl, chléb a vatu, jíž otřel sůl,
zanechá domácímkz apálení, vatu však, kterou otíral olej vezme
s sebou á uchová ji v sakrlstii; na Bílou sobotu při svěoení
ohně se spálí,

Pakstoje obrácenk nemocnémuříká tř i modlitby,
obsahující prosbu o účínky sv., pomazání: Ulehčení v nemoci,
odpuštění hříchů, uzdravení těla a duše,Nakonecpodánémocménuk políbení kříž.

V případě nutnosti začne kněz modlitbou „,In nominéPatris,,
a mazánímí, v krajním nebezpečí udělí i h ned jediné mazání
na čelo; 'vynechané modlitby může doplnit pak ve světnici nemoa=
ného, nejprve ty, které mazání předcházejí a pak ty, ktaré nás
ledují. Za nakažlivé nemool mohl by se pomodliiti modlitby před
mazánímjiž napřed v kostele, než jde k nemocnémua ostatní po
návratu, |Vyne.chat4 modlitby všochnyneboznačnoučást,
bylo by kroměpřípadu nutnosti grave, 5 vě t 16 je předepsáno
„oublevi, ano dle některých ani ns sub leví, Ministrant pros
por není aní sub levi předepsán,aní tam, kčemůžesnadno

Udíli-li se poslední pomazánínajednou více 08 o0bánm,
říkají se jen jednou v plurálu modlitby, které nejsou spojeny
s akoemi, Avšak modlitby s akcemi počínaje ,, In nománe,, 8e
říkají a konají nad každýmzvláště, |

Před udělením posledního pomazání, není-11 stav mílosti u
nemocného morálně jistý, musí býti nemocnémuvždy napřed dána
Svá os tná ab 8 01 u Oe, poněvadžpomazáníje Gom
plemenfumpoenitentiae,

S324,PŘIJÍMATEL POSLED, POMAZÁNÍ

1.,K platnému příjeti pomazáníjsou nutnytytéž
podmínkyjako ke svátosti pokání, totiž člověk pokřtěný a živý,
hříchů už jednou schopný, mající intenol aspon interpretativní
/hnabitualem impliojltam can, 943/ - ale mimoto ještě nebezpeč
ná nemoc nebo nebezpečné stáří /oan, 940, $ 1,/.Neschopnií jsou:u/děti před dosažením užíván í.ro
Z umu : pomazání je ustanoveno k odstranění pozůstatků hříchů,
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děti takové však dosul nebyly schopny hříchu; také se na ně ne
hodí forma svátosti, poněvadž smysly dosud nemohly hřešlt,
Jakmile však jsou gehopiv hříchu, má jimbýti pomazání uděleno,
1 když snad dosud nebvl“ u vrvní zpovědi a vříjímáni; v pochyb
nosti o užívání rozumu jí býti pomazánysub condítione ,, sí
capax es;,, / oan, 941/;b/ blázníí 00 narození : něli-li všsokJlucida
intervala, mají býti pomazánízbsolute, měli-li je jen probabi
liter, suboonditlone „,si capax e8,,;o/kdo jaou vnebezpeči smrti ne ná
sledkem nemoce 1 /na rozdil mezivlatíkema apošt,
požehnáním/, na př. vojín před bitvou, odsouzenee předpopravou
zdravá žena před porodem, úlověk před operací, není-li už před
operací nebezpečně nemosen; Je však sohopen šlověk, který je
už před operací nebezpečně nemocen nebo který je v nebezpečí
smrti následkem operace nebo následkem rány, na vř, přl nějakém
neštěsvé, při pokusu sebevraždy, žena bělem nebezpečného zorodu

d/ kdo nemá 1ntenoaei saltemvahitualemimolli=
citem; nemůže tedv býti nomazánnemocný v b.zs domí, který krát
ce pod tím svátosti tvrdošijně odmítal nebo vyl až do konce
rotoricky nekajícný, „, Hoe sacramentum nou est conferendum 11
1is, auí ipnoe:itentes 'n manliesvo peceato mortali perseverant
guod sl hoc dublun fverit, conferatur svů oonditione /oan, 944
„„si intentionen. habes,,/. Jsou to titíž, kterým nemůžebýti
dána. svátostná cbsoluce,Správné D0oB5BOutženínebezpečného
rázu nemoc 1 je veláce důlešžito; jednakse nemáod
kládat pomazánína poslední ohvíli, jednak by byla svátost bez
nebezpečné nemocineplatnou, Fomaziní se m ň ž e udělit, jakm
v nemocinebezpečíemrti je pre v dě podobné, třebas
by bylo ještě vzdálené - i na více měsíců - 2 má se'udělit, jakmilos morální jistotou hrozí,Rovněžplatí :
Beneotua ipsa morbus, £ jistějšímu dosažení všech účinků má se
přijati co nejdříve, V p oc ky D nos ti, zda nemocje neb
pečná rozhodne kněz pro u? “icní z 00 sub oonditlone „,si oapax
e39,,, Přl rozhodnuti, vdr o.cnoeje nebezpečná, řídí se kněz
úsudkemlékaře, domácích „snocného, dle své vlastní zkušenosti
a někdy též dle výpovědi nemooného, zoněvadž nemocní mívají mno
dy p.edtuchu smrti, V sr.) sotva kdy bude kněu na rozpacích,
zda nenoc je nebezpeěčn:, sníše musí věřící často vybízet, aby
pomazání zavčas plijal.,

Pomeszáníse můžeuděliů v té .e nemocí nebo aspo“voténž nebezpečí emrt1i jen jednou,
poněvedžúčinnost této ovátosti tak člouho trvá, pokud trvá
totéž smrtelné nebezpečí, oro něž byla udělena; znova„můžese udělit v nové nemoce 1. nebo v novémnebeznočí smrti v téže u emool /oan940,
$ 2/, slyž totiž namooje dlovtotrvající, jeko ua DĚ. soucho
inv, nemocnémuaebezpečí sorti jistě n.to gnoň probabiliter
porinulo, ale po delší úobě, aspoň po něsíci “lo nové neběz=
pe. "$ti, Neudčiuujese. 77a, destli za trvuu.í ržaré nemosi

Wpř dr.ži se nové nemoc„uouolizsce/, takže totéž nebezpečí smrt
5- vín Zvětši,

«+Khodrému „čijetí pomazáníje nutný s tav posvěcující mílogstiů,
a/ Je-li nemocnýve stavu těžkého hříchu, nusí se napřed
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vyzZzvovídat, ovšemmůže-li, Pouzedokonalálítost by
sice stačila ohledně svátosti samé, zpověďje však nutna proto,
že ji př iká z ání Bo ž L poroučívšem,kteří jsou ve
stavu těžkého hříchu, vnebezpečí smrti /viz sty.27/., Je-li
nemocnýs těžkýmhříchem vbe z vědomí, musil míti předtímnežvědomíztratil aspon-nedokona lo u lítost.

b/ Dle dnešní církevní praxe musí nemocnýpřed pomazánímpři
jat vwia t j ou m/ázenda, str, 82,n.2/, Postup tento zava
zuje sub leví - ve starší době se udílelo vlaticčumaž po poma
zání - a proto by směl býti z rozumnépříčiny obrácen,

3, Přijal-l1 nemoonýpomazání sice platně, ale svatokrádežně
nebo infruotuose, svátost můžereviviscere, má-li nemocnýdod8«
tečně tutéž disposici, která byla původně nutna k hodněmunebo
účinnémupřijetí, tedy 2

a/ když ji přijal s ine a t tr ít í 0 ne nemoonýpřivědomí,kterýbyl bona fide ve stavu těžkého
h.ř 1e hu, anebo nemocný v be z vě doom i, mající těžkéhříchy;revívísoitvzbuženíunedakonalé lítomti,

b/ když ji přijal ve stavu těžkého hříchu nemocnýpříl vědomí
mala £fide, revivisoít svátostnou absolucí nebodokonalouJitosti,

4, Kdy se má pomáž2 ní udělit% podpodmínkou?
--a/ Je-l11vochybnosto podmíncenutné k platnosti

s.vá tosti, tedy : „,sl vivis,, - ,,sl oapAxe8,, = „,sl
fasnmrationis habesvel alicuando habuísti,, - „,sí graviter
se7ketas,, - „,si sufffolentem intentionem hobes,, + „,sl haec
našepřia valet,, - „„SÍ nondumunetus eS9,,, Pod vodmínkou „„sl
sufffelentem intentionem habes,, se uděluje pomazání těm nemocným
v bezvědomí, kiéří hříšně Žili a nedali nebo nemohli dátí na jevo
snanek lítostí, ano i těm, kteří ztratili vědomípři páchání
těřZkéhohříchu, na př, amilstvu, v opilosti, při krádeži, rvečce,
sebevraždě, jestli krátce před tím, než ztratili vědomí,svátosti

„neodmíúli, Podmínka,,s1i vivis,, se má vy s lov 1 t /Agenla,
>str, B2,n.l4/,

bf/ Je-li pochybnosto podmíncenutné k hodnéěámu přijetí
svátosti, tedy o disposici, uděluje se pomazánípod podmínkou
+sí intentionemhabes,, , nikdy „,sl disposlťuse8,, ,

"poněvedí by svátost, kdyby byla přijata od nedisponovaného, byla
přijata neplatně a nemohlaby remoto obice reviviscere, „,580ra=
menta sunt propter homines,, a proto pomazání se smí udělít cum
periculo irustrándi eff20tum, nejen když je pro nemocnéhojediným
prostředkem spásy, nýbrž 1 když mupřináší veliký užitek,Oo,Povinnost přijati a udělítli pomazání, |a/ Poslednípomazánínení nutné necesslitate
wed ij 1, poněvadž jsou 1 jiné prostředky spásy, na př, zpověd,©ul uecenaítate gravis praeocoepti,
poněvadž anl Kristus P., ani Církev přísného přikázání o tom *'
nedala,4dovšakz nod ba losti této svátosti nepříjme,
hřeší jistě lehce /,,neminí licet illud negligere,,-can, 944/,a kdoji z pohrdání nebos velikým poho r=
š en ím nmepřljme,hřeší těžce,

b/ P i rá ř je sub gravl zavázán ponazání u dě 1 1+ těm,
kdo o ně vyslovmě nebo interpretative žáč.ií, poněvadž je dle *'
svého pastýřského úřadu sub sravi zavázán čuším sobě svěřeným
zprostředkovatnejen nutné přostředkv spásy, nýbrž 1 velmi

v
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užitečné, Také je sub gravi zavázán, aby nemosného sám nebo skrze
jiné napomenul o nebezpečí a o přijetí pomazání,

Takéjiní, kteří se majístarat ex titolo o f fil lvel
p ie ta t Í 9 o duchovní dobro nemocného,jako představení,
rodiče, manželé sub g T a V i jsou povinní nemocného v nebezpečínapomenou tt a zaopatřenímuobstarat, žádá -li
j e, Jiní lidé jako lékař, ošetřovatel nebo jiní domácí jsou k
tomu zavázání sub levi mímo případ, že by pomazání bylo jediným
prostředkem spásy pro nemocného,

*

6325, UDÍLEČ POSLEDNÍHO POKAZÁNÍ.
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1.,Pla tně udílí pomazáníomníis et solus
B age rdos /oan. 938,6 1/; neboťk platnémuudělení není
nutna jurisdikce, nýbrž jen mogsvěcení, kterou má každý kněz,
i exkomunikovaný nebo suspendovaný,

2, Dovoleně ud 11 Í pomazání/miníisterordinarius/
ordinarius nebo f a r á ř místa, kde nemocnýje., Avšak v pří
padě nutnosti nebo s aspoň rozumně předpokládaným dovolením faráře
nebo biskupa smí pomazání udělit každý kněz?/ean, 958,8 2/.Před kodexem if e ho ln í kněz, který mímopřípad nut
nosti udělil pomazáníbez dovolení příslušného faráře nebo bískupa
propadl klatbě Apoštolské Stolíci prostě vyhrazené, íVYkněžsk ýoh klášter eeh udílípomazání
řeholníkům 1 všemu,kteří patří ad familjam, řeholní představení,
řeholním sestrám jejich zpovědník/can, 514/, biskupovi kanovníci
/ can., 397, $ 3/, v seminářích rektor /coan, 1268/ - podobně jako
viaticum /vic Patorálka, str, 6lo/,.Bx Justit ia je pov nen posl,pomazáníudělit
řádný jeho udíloč, t.j, duchovnísprávce/farář, kooperator/,

x ea rita te každýjiný kněz/oan, 939/,
-=
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une. Lva XIlI, „,„Aroaňumdivínae sapientiae,, 2 lo, 2, 1880 
Une, Piz XI, „„Castí connubil,, z 51, 12, 21950= přel, Jr, B, Ve
šek, Olo"o00 955 —- GIC ocán, lol2 - 1145 -< Ohooný zákonník
občanský $$ 44 - 136 z 25, 5, 1868., jehož některé
byly zrušeny čsl, zákonem manželexým z 22, 5, 1916,
/ AG%1919, str, Jlo - 122/ a prováděcím nařízením o rozluce a
rozvodu ze 27, 6, 1919, č, 5062Sb. /4GE 1919, str, 150 
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1/ ianželství nevzniklo teprve postupující vzdělaností lid
stva, nýbrž Bůh sám je ustanovil již v ráji /Gen, 1, 27, 28;
R, 25, 2£4/a Kristus je očistil odkazů /unohoženství, libel
lus repudii/ a povýšil na svátost /Irid, sess, XXIV,0, 1;
Mt. 19, 6; can, 1012, $ 1/, Je obrazem milostiplného spojení
Krista s Čírkví, „,„zdrojema základem veškerého života rodin
ného a tedy 1 společnowbi lidské,, /Casti Gonn,/, dává a vycho=
vává Církvi nové údy, je manželůmustavičným zdrojem milostí, aby
mont ponlt vážné a zodpovědnépovinnosti, která jím z manželstvívznikají,

Duchovní správce má věřící častěji poučovat o manželství
/can, l.018/, o jeho svátostne povaze, tak aby jasně pochopili ne
platnost manželství pouze občanského, o jeho nerozlučnosti a úko
lech, Mátak opatrně čínit už k dospělejším dětem ve škole, v
křesťanskémovičení a kázání 1 v katol, spoleioh,

Má se dobře obeznámit s eírkevními 1 státními manželskými zá
kony,

Švátostí ve vlastním smyslu jest jen natrimoniumhin fleri;
stav z toho povstalý můžebýti nazván jen v Širším smyslu svátostí,
pokud totiž znamenáspojení Krista s Čírkví,

l a ter 1a ré mota jsou těla snoubenců,vlastněprá
vo na těla in ordinead aaotusconiugales, materia pro
x ij ma je vzájemné odevzdání tohoto práva, vyjádřené zevním
znamením, formou Je vzájemnépříjetí tohoto práva, vyjá
dřené zevním znamením, Tedy manželský souhlas čill slova /neboznamení/jej vyjadřujícíjsou materia proxima,pokudvyjadřujíluris tradítionem, ajsou for
mou, pokudvyjadřujílurís aoceptationem,.

wanželskásmlouvamez: pokřtěnými /i here
tiky a schismatiky/ je zároven svátosti; buď je to též svátost
anebo to vůbec není iarželství /o2x, 1012/, když totiž mubrání
zrušující překážka,

U nerokřtěnýcc.m je mimnželskísmlouvamanželstvím
platným, jednotným a neronlníným, nebráni-ii mupřekážka práva
přírozen:.:o,posit, božskéhoa státního /t,zv, ma trimo
níium ie g lt imu m, can, 1015, $ 3/; svátostí ovšemnení,
ale stává se Ihned svátostí, jakmileoba manželé přijmou křest,

Poněvaňí manželství mezi pokřtěnými je svátost a Kristus jedině
své církví svěřil mocve věogesl svébostií, jedině Církev má právo,
a to z ustanovení Kristova, na snad « povolení státního, stano
vit, oo je nutno k platnému a dovolenémuuzavření manželstní,
dispensovo3 oa stanovených vojmínek a rozhodovat o jeho plátnosti
„o%gn, l0%3, 1960 „ „tát je opvávnén pořádat manželství jen mezi
nepokřtěnýit; co do manželství mezí pokřtěnými přísluší muprávo
jen ohledně občanských účinků manželství /can, 1016/, na př,
svatební smlouvy o majetku, právo na jméno a dědictví,

Dnešní státy však skoro všechny sí o:c"ily konpetenoi ao domanželstvía zavečlynaenželství eiv lní /občeanské/, ato: a/ bud f aku lt a tivní /Žvolné/,
t.j. že uznávají %aplatné též manželství, uzavřené ve formě
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náboženské, takže občané mohoudle libosti uzavřít snatek církevní
nebo občanský / ČS-R, Anglie, Ttalle od r, 1929, U S A /, b/ nebo
obligatorh o uoené/»tej, žeuznávajízaplatnéJenmanželství oivilní /Němeokd5řkadarsko, S S S R, Rumunsko, Švýcarsko
irancie, Holandsko, Bolsle, Dánsko, Švédsko, Norsko, Brazilie, JAArgcntina a jiné republiky v již, Amerioc/, a wotak, Že skoro
všude musí být snoubenci napřed oddáni oivilně a feprve potom se
mohoudát oddat též církevně, |Civiiní manňnžolasatvípokřtěných je
před Bohema Církví n e p l a t né; oívllní manželé jsou ve řejnými hříňnííky, jsou infomesinfamilafaoti dlo
can. 2895, $ 3, nemohoubýt rozhřešení, dokud to manželství ne“
napraví nebo ho nenechají, nemohoubýt rřiouštťěni k sv, přijí=
mání /ean, 855, $ 1/, dětí jejích jsou in foro eeoloslastico ne
manželské, matka nesmí být přípuštěna k úvodu, jsou vyloučení ab

actíbus legitimis ecolesiastiols /ceoan, 2294, ? 24 2357, 8 2/jak je vypočítává v oan, 2250, Z, na př, nesmějí býti připuštění
za kmotrypři křtu /cean, 766, 2/ ani pří biřmování /oan, 796, 5/,
zemrov=lí boz známekpokání, jeou vbavení církevního pohřbu /oan,
1240, $ 1, 6/ a mše sv, pohřební, výroční 1 jiné veřejně apřiko-'
vané a t.ké nesmějí být jmenovánív suffragiích /oan, 1241 /,
Civilní uunželství je se stanováska morálky stejné jako konkubi=
nát, Varujme se však, zvláště veřejně, nazývat je konkubinátem,
neboť jsou zde značné rozdíly : ovliní manželství uzavírá se 8
úmyslemmanželským/oumaffeotu máritali/, kdežto konkubinát jest
jen spojením cumintocntione libídinis; civilní manželství je pod
ochranou atátních zákonů, takžc civilní manželé nemohouse na př,
rozejít dle své libostí, kdcžto koakubinářůmje to kdykoliv
možno; ano vyjímečně, za okolností dlů oan, 1098, mohlo byoivilní
manželství býti platným 1 přsd Církví; Círksv připouští uglvil
ního minželství sanationem in radloe, nikdy však u konkubinátu,
Nsnazývejmetedy aivílní manželství konkubinátem, nýbrž manžel
stvím před Bohema Cirkví noplatným 12/ Katolioeká forma. Mánželskýsouhlasmysibýti
/ad validitatem/ vyjádřen př ed farář em /ůlevésním
biskupemnebo jejich dolegátom/ a wu8poůnů dvěma svěd=
ky /ean, l094/, Avšakv níbezpečí smrti /in perioulo, nejen in
ortioulo mortis/, noní-li tam faráře, ančbo 1 mimonebezpečí
smrti, nobudo-li tam do měsíce faráře, platně i dovoleně můžebýtí
manželství uzavřeno před kterýmkoliv knězem a dvěma svědky, nebo
také jen před samotnými svědky, Přítomnost kněze není síce nutna
k platností, když však můžebýti zavolán, je předepsána, aby
mohl v případě potřeby dispensovat manže'ckou překážku a aby man
želství mělosvětější ráz « jistější pevnost/oan, 1098/,,

Katolickou forrou i bas ání všichni pokřtěnil-aie—
ze snahy Církve, aby bylo 00 nejméně neplatných manželstyil propter
defeotumformae,jsou jí dle can, 1099 vázání jefí,kdokatolíky jsou nebokatolíky byli, tedy
nebo-nevěrčů, Kteří stoe-byii-kátotioky-pokřiběňi;-ale. bglí od
dětotví-aketoticky-nobo-nevěreskýy-vychováný/a konvertité
1 když ti neb oní snad později odpadlí, at uzavírají manželstvímezísebou,at s nekatolíky,Nejsou jí vázáni ne
ka toliei /pokřtěnínebonepokřtění/,uzavírají-li manželství mezi sebou,

Snoubenci samí si udílejí svátost, Farář je pouze svědkem, a totest is gualiíleoatus seuautoriaab i 1is

pokřtění
i ha
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3/ KXdo může a amíf /kroněGrůinaria/ se 2dá 
vyut? Farář administrátor, vlearins adíutor, oan, 475,
zástupce faráře přes týden nepřítomného, je-11 biskupem sohvá
len, ano 1 před biskupskýmgohválením, jestli farář musil na delší
dobu než na týden odejet, oan, 459, 9 4, 5, kooperátor po uprázd=7tnění fary před ustanovením administrátora, can, 472, 2, Koope=*
rátor goneralíter delegovaný, exnosíita/ -nebo jeho delegát, O0an,
1094, lo95 6 2, Sezdáváve svě farnosti wa l íd e, at jsou

snoubeneí jeho farníky nebo Dejan can, 1095, $ 1,2, Dle státníhozákonamůžeplatněeddatjen příslušný farář jed
noho z obou:snoubeneů.nebe jeho zástupce, $$ B a JŽ zák, Ča,,520/1919 Sb, k -vět myreduvAer400l8 Gemarafanu oilětisPR SUK740 -4 130

Tedydle zákona e £t kevwmnáiho, je kompetentnímfarářfarnosti,najejímžúzemšjsouo ě dlezákohastátníhovšak farář, v jehož farnenti snotbenoímají domloil nebo auasá=
domloil, Dle zákona birkevního nomůže farář mímosvoufarnost
platně sezůávat sní své Ýarníky :/rozdíl mezi jurisdikeí spověd=
ní ! /, dle zákona státního však může, v

Aby ferář 1 i o 1 + e sezdával, musí aspoň jeden ze snou=
benců,a to pravidolně Bě vě s ta, ozn. 1097, $ 2, být jeho
farní příslušníci, *,$, mší V jehozarnosti už as8poňměsío byd
lit —-dle státního zákona $ neděl pře 1, prohláškou, $ 44zák,
č., 320/1919Sb, - nebe te zít čomigil /t.j. pobyt fam e úmyslem
trvale teamzůstat, agebe už údesítiletý pobyt tam, oan, 32 ý 1/
neboguásidomic1l24.9, k a úmyslemzůstat tamvětě částroku, anebo skutečný pebyt tamuž větší část roku, aan, 92, $ 2/,
Není-lí nevěsta jehé mi Dříslušnicí, Musí mít farář dovolení
/l4oentian/ od jejího dapáře, nisi fusta oausa exoueet, 6an, 1097,
S 2, na př, svatebná Šestína bude v doměženichově,

Va gl, t.j. tž, běeří nemají nikde domicil ani guasidomioil,
can, 91, mohoubýš Gereleně sezdání, zdržujecli se aspoň jeden
z nioh /nevěsta/ prdvě we farností, ale kroměpřípadu nutností
je k tomu třeba porolegní béskupa, 081, 1032, í

Když.tedy snoubonot $ venkova ohtějí být oddání na př, v Brně
u sv, Tomáše, potřebuje Zerář u sv, Tomášeod faráře nevěsty v
ohledu státním delegaci ddává se vždy cumiure aubdelegenál/
v ohledu církevnímvšak fen lioenci, ale ta. se neuděluje zvláště,
neboť je obsažena už v Relezaoi,

4/ Svwědky mohoxbýti, kdo mají užívání rozumua mehou.
dosvědčit, že manželatví bylo uzavřeno, tedy muž nebo žena, pří= 40;buzní nebo olzi, věřsck nebo nevěřící, Musí být pubereš ve emyslu//'
can, 88, $ 2 le státních dosavadníchpředpisů přes 20 let sta- tat
ří a muž mají přednosš /mín, vnitra 3, 9, 1881,č, l0,214/, ©

u nás se zvykemberoua muži; nekatoliol nejsou dovolení fam,kde je možnomítl svě kat eké (Se Offio, 19, 8, 1891/, |5/Doba sňatku :fa/ Tlohé oddavky /bez
votivní „še 97, a požehnání snoubenoů/ mohouse konat v kterákolivročnídobě, 5 lavné oddavky /s votívnímšísv, a 10
žehnáním snoubenců/ $sou zakázáňy od 1, neděle adventní do Bož,
hodu vánočního incl, esod Popeleční středv doBož, hodu velíko
nočního inel, /tempus elausum/, leč by jc biskup ze spravedlivé
příčiny /na př, proto, že by rádií dostali požehnání snoubenců a
později by se k tomu už těžko dostal1/ dovol41l s napomenutím
snoubenoů, ut a nimia pompaabstincánt, can, 1108,

b/ Dle II, brněn, synody, str, l44, nesmějí se oddavkykonatveobotu nebo před zasvěceným svátkem,
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nial adsit urgensnecessltas, a mají se konatjen dopoled
n o, aby mohlí býti spojeny 8e mší sv, /Agsnda, str, lo5/, od
poledne jen se svolením biskupa, V žádosti o toto povolení má
být uvodeno jméno snoubenců, věk a datum narození, bydliště, stav
a uejetkové poměry, důvody pro dispens a poznámka, jakou taxu
mohou,resp. chtějí zaplatit, Žádost musí podepsat snoubenol a
farář ji potvrdí a dopornčí /4JE 1922, 6/.o/ Mieto sňatku /oan, 1lo9/ : farní kostela s
dovolením Ordináře nebo faráře 1 jiný kostel nebo veřejně čl polo
veřejná kaple ve farnosti /mimo kapli semináře nebo v doměřehol
nic, ; dům soukromý jen s dovolením biskupa v mimořádnémpřípadě
a be spravedlivé příčiny. Není tedytřeba, aby farář žádal kon
sístoř o povolení, aby mohlsezdat některé snoubenceve f1l1ál
ním kostele nebo kaplí, v níž je ovšempovoleno sloužit mši sv,,
ne tedy V pouhé zvoníčoe, ;

7/ 5noubenoli majíbýt vestavu milosti, poněvadž
přijímají svátost živých, Je co nejvíce žádouono/parochus spon
Sos vehementer adhortetur, oan, lož“/, eby přijali napřed sv, svá
tosti, alo není to vlestním předpisem, takže se nesmí oddavky«
Hou „odřeknouůjen z toho důvodu, že neohoe jít ke zpovědl a sv,přijímán aVoařoný hř íšník musísenapřodvyzpovídat
ncohoc=lí, smí ho favář sezdat Jen « důležité příčiny /na př. ne
bszpečí odpadu, konkubínátu/, o níž se ná, možno=li, poradit s
biskupcm/can, l06ó/,Wotoricecký a posta ta /častoa veřejněnapadá
základní křesťanská dogmata, jim se posmívá atd,, 1 když k žádné
sektě nepřistoupil - nevšak, jestli jen neplní nábožensképovin
nosti/ nebo z e d ná ř nesmí býti sezdán bez dovolení bískupa,
který z důležité příčiny z s kautelamí, že budoudětí katolicky
vychovány a že buče vyloušeno nebezpečí víry pro druhého manžela

Joan,1065/ . paslvní asístenefí, t.j. mimokostel a bez sv, obřadů
8/ R i t u s musí být mímopřípad nutnosti zachován /oan, lloo

a skládá se ze dvou částí, a to z kopulaoe a požehnání snoubenců,
Roucaeho : rooheta /přímo přede mší sv, můžebýt alba/ a

bílá štola nebotéž bílý pluviál, Biret je na hlavě /autorita/
mimomodlitby /svěcení prstenů a .„„Gonfirmahoo,,/,

a/ C o pu la t 4 0, Knězstojí uprostřed oltáře in plano
nebo in suppedaneo, obrácen k snoubcneům, Z nichž muž stojí po
pravíci, a : ;ptá se na vzájemný s ou hla s veforměudané
v Agendě, "šiměřenější je však neznšínot slovy Agendy : ,„, Předně
žádámvás,, , nýbž asi takto :,, Přišli jste sem, abyste zde před
oltářem Božímpřijali svátost manželstvíj proto předně žádámvás |!
/jen jméno, bez titulu/, /Wluv zřetelně a důstojně, při sloveoh
platících Ženichoví obrař se poněkud k němu, podobně k nevěstě,
Po slovech „,podejte si pravou -ruku,, „ počkej, až sí sdělali
rukavičky a ruce podali, Věty, kteri snoubenoi mají říkat po kněz!
odděluj tak, aby je snadnomohlí celé vyslovit/; ov ine što
lou spojené ruco snoubsnoů/,,stola super sponsorumiunotas dex
teras posíta,, „ Rit, / a pokropí je svěcenou vodou; |posvěti prsteny náepištolnístraněmensya na
strčí je Ženíchoví a nevěstě na levý prsteník, pří druhém/a dal
ším/ sňatku může býti týž prsten posvěcen znova, DA3548 ad II;
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poklékne na stupeň oltářní a modlí se : „,Gonfirma hoe Deus,,
nebo se může přidat „,Upevůuj o Bože,; ; pěkně působí, pomodlí=
li se s lldmí Otčenáš za novomanžele;

Mimoto má každá farnost své zvyky, na př., hned po oddavkách
ofěru kolem oltáře atů,

Je-11 více párů, koná se pro všechny najednou v plurálu jen
svěcení prstenů a následující modlitby /Confirma/ , vše ostatní
s kažlým párem zvlášťě, ob/ Benediotio nupt žal 18s.můžebýtíudělena
jen mezl mší sv, ; není sloe předepsána, ale velice žádoucí:
„sDarochus curet, ut sponsi benedietijonem sollemmemaooipiant,
/can. llol, $ 1/, Je to funkoe reservovaná faráři /oan. 462, 4,
a proto jlný kněz potřebuje k udělení požehnání snoubenoů dovo«
lení příslušného faráře /can, llol, $ 2/. Je=-11pro více párů
jen jedna mše sv, pro všechny, požehnání snoubenců se říká nade
všemí v singuláru, neboť se rozumí o včeoh, Kněz, který má k tomu
apoštolský indult, může udělit snoubenoůmpožehnání mimomši
sv., dle jiného formuláře, víz Pastorálka, str, 401, .

Požehnání manželů při 25tiletém a S50tiletém jubileu - z 1 a>
tá s va tb a = viz Agendastr, 621,

é

6 50, EXAMEN SPONHSORUKM,o
adaadkaakakukadkaaduikusAukon kinkukahuaikudoátuaámnů ánuaiudtnalníasnodoudaduunaunán c

Duchovní správce má povinnost dbát o to, aby manželství bylo
uzavřeno platně a dovoleně dle zákonů oírkevních /can., 1l019/ i
státních /sr, can, lol6 a sv, Offioium'12, 1, 1881; Cappello De
Matrimonío,3 vyd,, n. 74/, Proto je Sub gravwi zavázán
gnobence před oddavkamí zkoumat, Zkouška má dle can, ložo zaúčel zjistit :

1/ není-1í př e ká žek k platnému a dovolenémuman
želství,

2/ zda je, zvláště u nevěsty, svobodnýsouhlas a
3/ zda snoubenci jsou dostatečně vyučení vnáboženství,

„„nísl ob personarum gualítatem haec ultima interroczatio in
utilís appareat,,,

Posv, kongr. -o Svátosteeh vydala 29, 6, 194] o zkoumání snou=
bensů zvláštní instrukel, ACE1942, 128 násl,

U nás se examen sponsorum provádí tak, že zjištění překážek
se koná snubním protokolem, zvaným rapulář, a ohláškami; póče
o vyučování náboženské se obstarává pří vyučování snoubenoů, 4,2,
kategnismus, '

Fxanen má vykonat farář, který má právo snoubence oddat /ean,
lážo, 8 2/, tedy pravidelně farář nověsty, PoJě

1, Snubul protokol se koná v přitomnosti snoubencůa dvou 2%,
světiků, kucří jsou duchovnímu spyávoí známi, znají poměry snou= 1"
benoů a potoms farářem a snoubencí protokol podepíší, S ne- :%
z le ti lou snoubenkou./=oem/musí přijít její manželský'*“-4očě0, Zemřel-li, jakož 1 snoubencí nemanželští musí mít povolení
okrossního soudu jakožto vrohnoporučenského úřadu nebo prohlášení
za zletilé, Při rapuláří duch, správce se přesvědčí :

a/ zda snoubencimají potřebné 1 is tiny; jejích seznam
váš Dr J, Ku pk a , Správa matrik, 2, vyd., Brno 1924, str,6D -+ 78,
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b/ zjistí, jsou-li př í bu zní /odpovídají svědcia ma
triky/ a není-li též jiných překážek, Některé otázky se kladou
mezi čtyřma očima /can, lo2o0, $ 2/, na př. u nevěsty, nebyla-li
donucena, neudělala-li slib čistoty, při ovdovělých impedimentum
oriminis, Když se zjistí, že mezi snoubenei je překážka, musí sepodat žádost o dispens církevní,popřípadětéž o
státní, Předpisy a přílohy, Kupka,1.0., str, 85,,Snubní proto«
kol má být konán zavčas několik týdnů před svatbou, aby se mohla
po případě vymoci dispens, 23 Ar mjaniu éle rovařkau2.,Prohlášky /Kúiheohlášková,Kupka1.0., str, 107../
se konají na tři po sobě jdoucí neděle a zasvěcené svátky /ne na
zrušené, na př., pondělí velikonoční = can, 1024/, Církevně jsou
přísně příkázány /nevšak ad validitaten/, státně je k platnosti
manželství třeba aspon jedné, k dovolenosti tří; dispens dává |,okresníNárodnívýbor/ÓNV/,fr MA relvšteC(vrey SA|",

Konají se tam, kde snoubencí bydlí nebo kďe májí “domio1l nebo
guasidomicil; bydlí-li tedy v různých farnostech, musí býti pro
hlášení v obou, Zdržoval-l1í se Ženichpo svém 14, roce a nevěsta
po 12, roce v některá jiné osadě aspou 6 měsíců, má se dle can,
lo23, $ 2 farář poradit s bískupem, zda 1 tam mají býti prohlá
šeani, Ú nás se nemusí farář obracet na biskupa, nýbrž má-li ně
jakou pochybnost o svobodnémstavu snoubenců, vyzve je k maní
festační přísaze /ACE1919 pg. 184/., Se ženichem - bývalým zajat
cemjesepsati zvláštní rotokol dle ACE1919 ps, 153, Dle stát,
zákona konají se jen tam, zde snoubenoi bydlí aspn 6 neděl; ne
bydlí-1i tam aspon 6 neděl, jest s ohláškami vyčkat, až se 6 ne
děl. dovrší nebo musi bý: manželství vyhlášeno také v obci, kde
onen pnoubcneo naposled bydlil déle 6 neděl,

Přohlíšsy platí dle. církevního /can, ložo, 8 2/ 1 dle stát
ního zákona 6 měsíců od posledního dne prohlášky; po uplynutí
vé doby by musely býti opakovány,

Dispens «-dprohlášek můžeudělitl biskup, can. 1028, v naší
dieoósi může in oasíbus urgentibus /jsou zde vážné příčiny a není
času. obrátiv se na biskupa/ od jedné nebo dvou prohlášek dispen= ©
sovat děkan nebo farář v sídle okresního úřadu (ACE1922, str, 38/
Musí se podat písemnážádosů s obsahem, jak je udáno výše při žá
dosti k odpolednímu sřatku, Státně dispensuje od jedné, dvou nebo
všech GČNV,

Farář nesmí sezd“nt, dokud nemá všechny nutné listiny a dokud
aeo“lwmobe tří dny 2%poslední prohlášky, nisi rationabílis oausa
alivd pos et, a2 „ lo5o, $ i. mohoutedy býtl oddavky z rozumné
BE činy už v puudělí nebo v út. rý po prošlýah ohláškách, ACE1919,str, 154,

4
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Kdodispeneuje od nanželekýchWODGp+5*GP0DWmb06vSD0PAPGW0p>OPOle0Mý00eP5LO0B>005VPUh-070 PD0PD 0-00GPOPOPPPU
překážek,
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Odpřekážekzákona př irozenméhuo a positvně bož.ského/ligsamen/nemůžen£ků odlapensovat,Odostatních
dispensuje=důležitépříčiny: 1, poštolaká sto
1 iee, II. Orů t nář, III, v něktórýchmimořádnýchpřípadechfarář a zpověůník

I, Apoštolská stolioe
- v případech fori jsterní Kongregdaoesvátostí, 0an, 249, a av,
Offiolum, oan, 247, $ 3, v případechfori-interní, atlam non
saoramentalís, posv, Penitenciarie, can, 258 + můžedispensovat
ode wšeohpřekážek iuris mere etolesisstiol,

Nikdy však ned is pe net) e : pokrovenstvíl,stupně
l, 0011,, veřejně známouvráždu manžela /erimen oonjugioidi1/.Velmi zřídka et excaugls gravissinis: Švagrovství
1.st., 1, r. matrimonío consumako/so, matrimonio, guod affinita
tem oausavit/, na př. občima neflastní doera - manželství se
ředpokládá oonsumatum,jestli manželé spolu bydlili, oan.lol5,
2 =, ordo presbyteratno,Z Ě Id ka eb ex graví ošusa; pokrevenství i.st, 1, coli,

spojeného s 2, st, /1 : 2, na př, strýc s neteří/, oonjugioldíum
utroaue vel alterutro maceniiněnbe,ordo sacer et profesit pollem='
nis.

II, Ordinář
dispensujeodněkterýchpřekážek: A/ dle všeobeenéhopráva, B/vifaoultatunm aulnguennali =
u m. A/Dle všeobecného práva!

1. Odevšech překážek, od niohž Apošt, stol, dispens udílívá/dispensaresolet/, in dublo fa et i 3 in dubloju=
ris dispense není třeba, ean, 15, .

2., Odpřekážky z privátního, Apoštolské stol, dle can, 1309
nereservovanéhos l i bu, na př, votumsimplex vírelní
ta t 1 s, votumnon nu benádi, sr, can, 1058,8 1,
Can, 1315

5, Od prohlášek, een, 1028, $ 1, Od zákazu požehnání snoubenoů
tempore olauso, can. llo8,% 3, oddavek v soukromémdomě a v kaplí
semináře nebo sester, can, 1109,%$©, smíšeného sňatku v kostele a
s katol, obřady, oan, 1109,6 3,

4.,V nsbezjzočěí smrt 1 -= in periculo, ne snad
jen in articulo mortis = , tež jen jednoho ze snoubentů, k upo=
kojení svědomí/tim, Že bude manželstvím odstraněna blízká příle
žitost nebo zachověna dobrá pověst svedené osoby nebo její 2a0=
patřění/ a případné k legitimaci čětí už narozených nebo očekávam
ných může dispensovat od katol, formy 1 ode všech manž, překážek,
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veřejných nebo tajných, vyjímajíc svěcení kněžstva a švagrovství
v přímé linii matrimonio consummato;při dispensí od různosti ná
boženské4 smíšeného vyznání jsou však nutny obvyklé záruky dlecan, 'lo61, Can, 'lo48, “

O.V naléhav Jůoh případech. t.j. be8ž
prostředně předsvatbou předkodexemtak zvaný 0 8 =
sus perplexus-, „kvěmanž.překážkase objevívposledníeohvili,v Še je přlohystáno k sva 4 bě
a svatba nemůže"bez Dnatá./ býti 10velkého zla /pohoršení, infamia, velká škoda hnotná atd,/ býti na tak dlouho odložena, 'až by
došla dispens od Apošt, stol, /5 až 4 týdny/, můžedispensovat:
ode všech překážek, jako v nebezpečí smrt1, - ne však od formy,
alé toho aní není třeba, Gan, 1045, $ 1,

Tatopravomooplatí též pro "k Ónvalidaacai manžel
ství již uzavřeného, když je in moranebezpečí velkého zla /skoro
vždy perioulum incontinontise/ a nemůžese čekat na dispens od
Svaté stolice, Can, 1045, $ 2,

bh

B/ Vi facoultatunmnguínauennalium:
1, 0dpřekážkyníixtae reliig loni s, a je-ll přl

tom pochybnost o platnosti křtu nekatoliozého snoubence /snoubenky/téžočpřekéžkydisparit tis oultus ad 608U>»
tc lam 2 obvyklýchzáruk dle 021, 1061,

So Odpřekážek g r 8 du 9 minor l s, uvedenýchv an,
lo42 /a/ nokyevenství vs 5, stupni 2. coll,, b/ švagrovství 2,st, 1, 60llu, o/ publica honestas ve 2, sto, d/ duchovnípříbu
zenství, e/ arimen ex adulterio eun orěmisěkonomatrimonil vel

„attentatione matrimonii/ a od překážekz privátních slibů, reser=
vovanýchspoštolské stol, /ocan, 1509a"1058/, t.ja prostého sli
bu dokoneié čistoty a slibu vstoupit do řádu se slavnými sliby, ale
jen za účelem sňatku,6. V přípačech naléhavý cch /exgravíurgén
tigue causa/, kdykoliv je nebezpečí u prodlení a svatba nemůžebýt
odložena 8 y došla dispens od Svaté stol, : a/ od pokrevenstvíve st. 2: l, 8 + 2,14 oollo, b/ od švagrovství 1 : 1,
2: i dl ol, o/ oůpublica honestas1. sto4, Upříležitosti v is i tace nebo mis. 1 odevšeoh
překážek sub 3,, 2le jenu konkubinátu,SoSanovit in radice : 4 manželství,uzavřená
nenlatně nro překážžku iuris eočlesiastigi mlmosvěcení kněžstva a
Švagrovství v příné linži, uotrimobio consummato,není-li možno
bez veliké obtíže vyžádat si obnověrnísouhlnosuod manžela,, ,
nevoucího, o neplatnosti manželství, jen když dřívější manželskýas trvá

b/ m.nželgství civilní nebo oorammínistro aeatholico, uzavřené
s překážircumixtaereligionis nebo dísparitatis oultus trvá-li
u obou monžotůgouhlnc n nelze-lí jej obnoviti, a není-li zdežádné přokéžky arušujicí, k jojíž dispensovi něbo sanaci nemá fa
kultu, Vynat však je írpod, DOdhčekk nekuotolloký manžel dáti
katolieky pokřtít a v) nvávat doti, uidcbojest -+li se manželé
před očůvvkomí Z2váz k nekatoliské výchově dětí,
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delegován, ale přece při němasistuje, protože není možnomíti fa
ráře nobo kněze delegovaného /sr. can, 1098, 2/ mohoudispensovat:

l, V nebezpečí smrt 1 odmanž,formy1 odevšech
překážek, veřejných 1 tajných, od nichž může Ordinář v nebezpečísmrtidispensovatdlocan,1043—-vizvýšesubII.A/4,-„ ale
jen tehdy, není-li už času požádat Ordináře o dispens, Je-li možno
bez velké obtíže písemně nebo osobně požádat Orůináře, byla by
dispens neplatná, Není všakpovinnost učinít to telefonicky, tele
graficky, autem, drahou a pod, Can, lo44,2,Vpřípadě naléhavém, t.j. bezprostředně před svatbou čili lin 68901per
ploxo0, není-11 už času požádatOrdinářeo dis
pensanebojens nebezpečímporušení tajemství
zpovědního nebo i jen úředního od týchž překážek —nikollv téža vod formy,ale pouze ta Jný och natura sua a faktloky,neboaspoňfaktieky; na tur su a, 6.j, které se nedají
dokázat z matrik nebo jiných listin anebo dvěmasvědky, na př,
orimen neutro machinante, pokrevenství ex copula illioita, privátníslib; aspon faktieky, t.j. kteréjsousloe
svou povahou veřejně, na př. oonsanauinitas ve 3, stupní nebo af
finitas ve Z, stupni, ale fakticky nejsou veřejně známé, Nemohou
všek in cossu perplexo dispensovat, je-12 překážkapovahou svou
tajná, ale fakticky veřejně známá, Čan, lo45, 8 3,Fakultaln «asuperplexo,platí též pro konvali daoJÍ,oan,1045,$ 8,

Farářneboknězsslstující udílí dlspenspro foro ex
terno, t.j, platnou předcírkevnímipředstávenými1 před
veřejností, /a ovšem1 proforo i nt e rn o, t.j. pltnou přeč
Bohema svědomám/, Kdykoliv ji však udělí, ať v nebezpečí emrti,
oť in oasu perplexo, musí to ihned, t.j, do 2 B dní ozná 
mit O rd 1nář L a postarat se, aby dispens ta byla ©zapsána v matrice od d ©Čný ch, oan,1046,
Ale dispens od překážky tajné povahou svou 1 faktloky, nebo po
vahou svou sice vcřejné, ale faktioky tajné nezapisuje se domatriky,nýbrždoknihyv tajném archivu blasku p
s ké m, aby jednak bylo šetřeno oti snoubenců, jednak aby zde
byl důkaz, kdyby snad přokážka tajná stala se později veřejně
známou, 62n, 1047,

IV, Zpovědník.
ov nebezpečí smrti neboln 06a8u per

o dispensovat v témž rozsahu, jako farář a kněz asis
„ale jen „ppro foro interno in aotu saoramentalis oon
nic tnntum,, ;$;n acotbu 8a06ram, G6onfes-=

s 1on lo, t.j, jinvé zpovědi, i kdybysnad absoluee nebyla
uděleno nebo zpovědta byla svotokrádežná; pro foro |
intborno, t.j, dispens ta platí jen předBohema svědo
mím z Muže tudy zpovědník v nebezpečí smrti díspensovat od formy
i od manž,překážekveřejných1 tajných, lin ec8su per-“plex o včakjen odpřekážek,a to jen tajných t.j,
tajných svou povahou i fakticky a tajných aspon fakticky, třebas
byly svou povahou vořojné, ale jen tehdy, dá=lí se rozumněsoudit,
že se nikdy nestanou véřejně známými/Cappello De Matrimonio,
od B, no 238 ad 3, /. Gang, lo44 a Vo45, 8 3,
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Také fnkulta zpovědníko platí 1 pro konvalidaoi, oan, 1045, $ 2Zpovědníkudělujedíspenspo svátostné abseo
luce í asi těmito slovy : £4tinsuper iuetoritate apostoliaa
eto, , viz str, 118, 6, řádek shora, Dispens, udělená ve zpo
vědi, nesmí býti,' jak patrno, nikde zapsána, a kdyby se překáž
ka později stala veřejně známou, muslla by býti vyžádána dispens
pro foro externo,

pra x i postupuje zpovědníktakto : |o/ V nebezpečí smrtí : je-li překážkaveř ej
ná nebo povahousvou sloé tajná, ale faktioky veřejně známá
nebo 1 isktioky tajná, ale je nebezpečí, že se později stane veřejněznámou,vyžádásidovolenípenitenta/sizgillum/| zavolá
faráře, není-li jím sáma je-li to ještě možno,aby dispensoval
mimo zpověď pro foro externo, nebo sám mimo zpověď vystupuje jako
farář, je-l11 jím, nebo aspon jako Knězssistující a dlispensuje
pro foro externo, V tomto případě musí ovšem být dispens ožnámena
Ordináří = zapsána v matrice, viz sub III, nebo je-li překážka
fakticky tajná, v tajném archívu biskupském,b/ In cesu perplexo : je-li překážkatajná
aspoň faktlcoky bez nebezpečí, že se později stons veřejnou, 8
dovolením penitenta dispensuje mímózpovědpro foro externo jako
farář, je-li jím, nebo aspon jako kněz aslstující, Oznámení
Ordináři a zapsání v tajnéh srohivu biskupském jako sub 8/,

Y, Zpovědníci řeholní /regulares/
i zn obyčejných okolností, t,j, rnejemv nebezpečí smrti a in
casu perplexo, mohoudispensovit od přskážekz nereser =
vovaný ch s l1bůŮ /símplexvotumcastitatis, nonnu
bendi, can, 1058, $ 1 ; 1309/. Vermeersoh-Crensen, Epitome-I,
O, ed, „n., 770; Průmmer, Theol, moral,, I, 6, eť 7, ed,, n, 245;
sr., 08n, 4% 615; 1515, S,

Jak se žádá o dispens,
SloUM© GiB000< 0 60 čb0 002S 2 O B P GbSe P 900M > o P r P 00ADP BĚÍP GP00 VAAbyCUPo 0 RD0D

Při objevení překážky máduchovnísprávoe
se řiú1t těmito pravidly +

a/ Řemásnobeneůmvycházet s přílišnou ochotou a laskavostí
vstříc, naopak má je od manželství zrazovat, liá Je upozornit,
Jsou-li blízcí příbuzní, že mohouz toho býti škodlivé následky
pro děti, že ani Čírkev ani stát tomunepřeje, Kdyžje jého zra
zování marné, pak jim teprve bude nápomocnýmk dosažení dispense,
upozorní je však, že to bude státi peníze , že jsou s tím spojeny
výlohy na kolky, rodokmenv, dispensační taxu,

b/ Ďů si proto složit přimělsm: "lohu, Jinak by to všechno
napsal a sám zaplatil, a kdyby si snoubenci věe rozmyslíli a
snatku Zanmechali, těžko by se od nich vymánala náhrada.

o/ Nezačue s ohláškamli, dokud není zde dispens, Žádají-l1i to
řekne jim, že je to zakázáno, že nesmí - viz Kupka, Správa matrik,
Zo Vyd., Brno 1924, str. 65, a can, lošl, $ 2, 2, Jinak sl vše
k svatbě připraví akdyby dispens do svatby nedošla, měl by farář
s nimí velké potíže,
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O of rkevn í dlspens žšdá farář jménemsnoubencůu bí
skupského Ordinariátu, aby ji Ordinář budto udělil nebo u Svaté
stolice vymohl, Jde=1i o překážku známoujen ze zpovědí, žádá
o dispens zpovědníktéž u bísk, Ordinariátu, nebo nechce-lí peni
tent dovolit, aby setato jeho záležitost projednávala u Ordinari
átu, přímou Penitenoiarie, o

Důvedypro udělení dlepense musí býti tím vážnější, čím důle
žitéjší je překážka. Farář poučí snoubence, že musí udati důvody
pravdivé a že nesmějí níio zatajit, čeho je třeba pro poznání
pravého stavu věcí. Farář je si při tom vědomtoho, že u pře=
kážky g radu s ma 4oar is /oan. lo42/, je k platností
dispense nutno, aby causa mo bt 1 va v žádosti udaná byla prav
divá; je-11 však impedimentumg ra dus miíinmnoris, Je
dispens platná, 1 kdyby udaná čausa motíva nebyla pravdivá /oan,
lo54/, V žádosti mají být uveédeny, pokud možno, aspoň dva důvody
ken on icok é, Ale kroměnich mohoubýt uvedeny též důvody
nekanonloké, na př.,snoubenkaje sirotkem;je neman
želská; je ohuravá, nevzhledná, má nějakou vadu, Snoubeneo je
vdoveo s dětmi, pro něž hledá vhodnou matku, Za níž se hodí právě
tato nevěstaatd, 2

Doklady k žádosti o oirkevní dispens mohoubýti pro ohudéex of fo čilibezkolku,
Rodokmen se sestavuje takto ; Nejprvenapiš jménasnou=

benců, nad ně jména rodičů a poptupuj tak dál až k pradědečkům
a prababičkám, Při tom používej těch matrik, z níchž bude třeba
listin jako příloh k žádosti, na př, pří pokrevenství 3, stupně:
křestní mabriky obou snoubenců a oddací matriky Jejich dědečků
a bablček, Je-li mezipředky obou snoubenců - aspon 14 osob =
stejně jméno, je to společný stipes a snoubenci jsou pokrevně
příbuzní. Někdyvšak bude třeba zjist1t1, že stejné jméno u před
ka ženicha 1 nevěsty označuje tou“ osobu, na př, dle stáří, do
movníhočísla, Potom teprve sestavíš rodokmenzačínající nahoř
communístipilte a sestupující dolu k snoubenoům, Při tom se uvá
dějí jen ty osoby, dle nlohž je patrno příbuzenství,Vžádostio dispenspro konvalidaci nenítřeba
uvádětl důvody ; konvalidace sama je důvodem,

V žádosti má býti zmíněno, jakou t a x u snoubenci mohou
nebo chtějí zaplatit, Žádost o pa 1 i t i ok ou dlspens
podpisují a posílají snoubencí sami; u nezletilých snoubenoůji
podepíše féž otec, resp, poručník, Žádost musí být opatřena kol
kem l4 Kčs, který se přepíše ve své spodní třetíně začátečním
slovem 1, řádku žádosti; přílohy, které nejsou dosud kolkovány.
obyčejněrodokmen, musí míti kolek Z Kčs, /od 15,3.1946 platí
zvýšené kolkovné, ACE1946, 82/. Žádost ce posílá skrze okrepní
Nároční výbor /ON"/ zemskému NYnebo okresnímu NV, v Brně měst
skému NV, resp, Stavovskému a mtričnímu úradu zemského hlavního
města Br'a,

opravidla mábýti žádáno o politickou dispens, až došla dis
pens církevní, v
o Btá tní manž., překážky a závadyjsou : ne

zletilost /nedovršený21, rok/, povinnost odvodnía stav vojen
ský, vdovská lhůta, opomenutíprohlášek, impotentia, ligamen,
dozud první manželství nebylo právně rozloučeno, coniugloldium,
nedostatek přivolení pro choromyslnost,únos, strach /vis et
metus/, pokrevenství l.r, a do 2, stupně l.coll,, Švagrovství
l., r, a do 1, st, 1, ooll,, paternitas lezalls z adopcea affi
nitas Jlesallis l, r,
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ONV dis pensu je /AGE1930, 54 a 1944, 9/ : před
ložení křestního listu za účelem sňatku, 6týdenní pobyt před
prohláškami, všechny prohlášky, pokrevenství 2, st, 1, 0011,smíšenéhos 1, st,/strýa a neteř/, poktevanství 2, st, l, 0011,
/bratraneo a sestřenice/, švagrovství 1, st, 1, ooll,, vyjímajíc
l. st, 1, r., překážkyz adopoe,

Příklady žádostí,
Wes be ©7 (le 20 dl lv (VTNP(že (te ADoje ENPdárSRÍ)UDUID0000 SOSERYUIDGNp O ÍD om P ORPAhnOe JP

O jejich formě viz ACE1937, 175 násl,, a 1922, str, llo násí,:
první strana archu nechá se plně prázdná, na druhé, po případě
dalších stranách píše se na 0616 stránce /pšr extensum/; ostatní
je patrno z následujícíchvzorů,

I, 0 církevní dispens ode všech
ohlášek,

farní úřad v Lukově,
21Bane
Navrátil - Pavlíková,
dispens ode všech ohlášek, V Lukově dne 2, června 194

Nejdůstojnějšímu
biskupskému Ordinarlátu |

v Brně,

V nejhlubší úotě podepsaný farní úřad žádá o dispens ode všech
ohlášek pro snoubence ; í

Karel Na vráát 11, absolventObchodníakademiev
Blížkovících, čís, 3,, narozen 15, ledna 1922v Blížkovicíoha

M“©$y lda Pa vl Íková, u rodičův Lukově,čís.4,,
narozená 20, června 1924 v Lukově,—
, Důvod : Snoubenec právě dostal úřednické místo v Beněžním
ustředi v Brně, musí je 15, června t,r, nastoupit a je mutěžko
hned na začátku svého působení ve jmenovanémústavě žádat o do=
volenou za účelem ojatku, který nemůže být odložen, poněvadž
snoubenka je těhotná, aní nemůže být konán v Brně, poněvadž ro
diče nevěsty chtějí, aby svatba se konala v Lukově,

Snoubenoi nejsou příliš majetní a mohli by zaplatit taxu 50 Kčs,
řerní úřud potvrzuje hořejší údaje a doporučuje žádost tuto

k příznivému vyřízení,

Podpis faráře a razítko,

Pozn. : Může býti uvcden jakýkoliv rozumný důvod, ma př,
matka snoubenee onemocněla a potřebuje, pokud možno donejdříve
pomoci v domácnosti; ženloh je vdovce s malými dětmi...
snoubenci se ohtějí vzitl po žních; jeden ze svědků odoestuje a
snoubencům ne něm můoho záleží: —
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ykevní dlepenes odFII, Žádost o c
d.-.ěod Avou ohláf3jedné, po příp

šek
Zní podobněa adresuje sc děkanovi, po případě faráři v okres

ním městě,

JII.Zádost o politickou dispens od
jedné /ivou, všegoh/ohlášek,

Dvořák - Zemanová
dispens od jedné ave prahlášky,
Pal,

okresnímu Národnímu výboruNNN VN.,
: Kolek

i12ičs

:Vúotě jpodepsaní snoubenol žádají o prominutí jedné /,.,/
ohlášky pro aírkevní sňatek, který hodlají uzavřít u řim,-katůl,
farního úřadu v N,., z důvodů oboadc00

Ženich : Karel Dvořák, svobodňý, krejčovský tovaryš, bydliště,
den, měsíc, rok a místo narození, domovskápříslušnost, státní
příslušnost, náboženské vyznání, národnost, jména rodičů,

Nevěsta : Anežka Zemamová,svobodné, pouocniae v domácnosti
atd, vše jako u ženloha,(wlastnoručnípodpisy/| KarelDvořák

VN, .“.. dne, o., Anežka Zemanová

Řím.-katol, farní úřad vwN,,. ověřuje pravdivost na základě.
předložených dokladů a potvrzuje správmost důvodů,

VN.. dne Razítkoa podpisfaráře,
Pozn, V Brně je pro tuto žádost tištěný formulář s adresou

Stavovskému a matričníhu úřadu Zemskéhohlavního města Brna,
Forvulář se pouze vyplní, podepíše a okolkuje,
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IV,Žádost o dispens od překážky
mixtae ryeliíigilioniís

Farní úřad v Brně-Líšní,
ÚíÍSa0«
Věe ; Smíšené manželství
Příl, 6 V Brněslíšní Ne 4:4

Nejdůstojnějšímu
bískupskéma Ordinarlátu

v Brně a

V nejhlubší úotě podepsaný farní úřad prosí o díspens super
impedimentomixtae relízlonís et ad oautelam disparitati: cultus
pro snoubence : ó |

Ia láceek i: £ rá sla v, strojní zámečhíkv Líšní,
Nová ul.,číS; +e«, narozený v Líšní lo, 7, 1922, pokřtěný v
církví československé 20, 7, 1922 v Králově Polí, svobodný,
náboženství československého/in faro civili katolík/ a
, Hol anová Růžena, u rodičův Líšni, Mariánské
údolí, čÍS, «.«, narozená v Líšni 14, 8, 1920, svobodná, katolička,

Důvody : nevěsta je chudá a dle předloženého lékařského vy
svědčení těhotná, ,

Poněvadž žéňích se ohoe státi katolíkem, také se už u úřadu
oivilního do církve přihlásil a je vyučovánv katol, nábo
ženství na farním úřadě v Líšní, rodina nevěsty je praktioky
katolická a domácnost novomanželů bude u rodič nověsty, má
podepsaný farář morální Jistotu, že dané záruky budou plněny,
a přimlouvá se, aby dispens byla udělona, Taxa, kterou snou-=
benei chtějí zaplatit, „,,Kčs, Razítko,| NN.,farář,

Pozn. Přílohy : Křestní listy snoubenoj, ověřenýopis.oů
hlášení z církve čel, a přihlášení do církve katol., smlouva
o katolickém křtu a výchově všech dětí /zatím je vyplněna a
podepsánajenprvní ep ilovvy, v don snatku pak sc okolkuje/12 Kčs/ a podepíše druhá její část/, revers nekatolického
snoubcnoe, že své nastávající katol, manželce nebude bránít
v plnění kzatol, náboženství, rovers katolické snoubenky, že ve
svém menžclství bude plnit nábož, povinnosti a vynasnaží 80,
aby i její manželpravdu poznal a příjal,

Pro tvto 3 poslední přílohy jsou k dostání tiskopisy v Brněn
ské /Obcazské/ tiskárně,
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V,Žádost o eírkovní dlsapens
pokrevenetví 2,8tupně poboční

linií O

sorní úřad ve Stárovicích
21384 ovó
řudolf Dolanský + RůženaDolanská
dispens od pokrovenství 3,stupně I.co1l, | ...
Přílohy 3, Ve Stárovlotoh dne,4.

Nejdůstojně jšímu
o..00000006800

V nejhlubší úetě podopsaný farní úřad prosí o udělení nebo
vydožení dlspense super impedimentodonsonguinitatis 2,gradus
ls ©, pro snoubenoe £Ženich: Rudolf Dolanský, synvinařeve Stáro
viacísh čís, 44, narozený vc Stárovicích dne. 4+, Svobodný, římsko
katol, nábož, 

Nověsta: nů žena Dolan aská, u rodíčůvc Stárovi
cíoh čís, 141, atd,
—Otcové těehto snoubenců jsou plnorodí bratří,

Důvody pro díspens :
1, Domovskáobog,v níž se nevěsta od svého narození zdržuje,

má jen lloo katol. obyvatel,
Bo Nevěsta je už přes 25 roků stará,
B, ilá“se svým ženíghem už 6 roků známost a proto byla by její

pověst těžce poškozena, kdyby si ho nemohlavzít, 2
4, Snoubenci slibují, žo budou za udělení disponsco vždy vděční

a 2 svaté katolické víře až do smrti věrně žít,
ve saný farní úřed potvrzuje pravdivost udaný:h důvodů,dosvědčuje Ženení mezí těmito snoubenci žádné jiz manželské

překážky a že jsou oba nábožensko-mravně zachovalí, přimlouvá
sč za. jejloh žádost a sděluje, že mohoua chtějí zaplatittaxu loo čs,

Razítko 2 podpis faráře,Pozn,Přílohy| křestnílistysnoubencůarodokmon,
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VI,Žádčest o politiokou dispens
od pokrevenstGtví 2,stupně po

boční línie,
Rudolf Ďolanský a Fůžena Dolanská,
dispens od pokrevenství 4, SLuDNĚ; © |
Přílohy 4 Ve Stárovioioh dne «4«

Pol, |-© okresnímuNárodnímuvýboru
AkaddoSSSSSNNSSSNSSNOS v Fust opečích,

i Žádámei o prominutí manželské překážky pokrevenství 4, stupně
/dle občanskéhopočítání/ pobcční 1inie,, neboť naší otcové jsou
plnorodí bratři, za účelem oirkevní:10 sňatku, který hodláme uza
vříš u řím,-katol, farního úřadu ve Stárovicíoh,.Ženich: Rudo 1f Dolanský, svobodný,synvinaře
ve Stárovicích, čís, 44, den, měsíč, rok a nísto narození atd,
jako sub JIÍ.Nevěsta :Rů žena Dolauská, u rodičůve Stárovi=
cích, čís, 141 atč, jako u ženičha:;

Důvod y pro díspens :
1. Domovská oOb96,444

De Nevěsta je ogevo
O, Má se ovým ŽENÍCNemM050
4 Snoubencíuž dostali olrkevní díspens,

/Vlastnoruční podpisy/: Rudolf Dolanskýve Stárovioích, čís, 44,
RůženaDolanská ve Stárovicích, čís,141,

— Řím,-katol, farní úřad ve Stároviších potvrzuje pravdívost
uvedených zde důvodů a přimlouvá se za udělsní díspense,

0

Ve Stárovicídh soc Pazítko, N,N., farář,

PoEu. L
vzný 8 Kčs, ofarního
podléhající
kovoloh pře
zda žáčů tov
potvrzení t

lohy : křestnílisty snovnenoů,rodokménokolko=
kevní dispens okojkovaná2 Kčs, Poot yrze a íu řadu prohlásily některé okresní úřady zku a farní úřad byl pokutován pro zanedbání kol
ů, Neohů se tedy. farář informuje u svého 0 N V,potvrzení a trvá na jeho kolkování, Město Brno
dá, a to nekolkované,



z- ..-—=

-= 167 =

„AVII.Žádost pro fora tnterno
sacecramentali,

y ŇN, ..e dne ..e

Vaše Excelence 1

Titius a Cala ohtějí uzavěíši manželství, Brání tomuvšak překážka oriminis ex adulterio 0úmpromissione dle can, lo75, l,
která jest úplně tajná a jen oběňápachatelům známá,Proto prosí,
aby Jim býla udělena dispens od této překážky,

Podpis zpovědníka -=plné jméno
a adresa,

Pozn, Okrycích jméneohvlz str, 71 a o dvojí obálce viz atr,
2 /skelllun 1/

VIII.,Žádonet o dlíapens k Peníitenai-=
arilí pro foro interno síve
saerementalili íve extrasaoc=

ramentalá,
Zpovědník - pro foro Bačram, nebo farář = pro foro extrasaěram,

pošle žádost s krycími jmény biskupoví, aby dle ní žádost k Peni
tenolarií sámnapsal a odeslal, Je-lí však nebezpečí, že by Ordi.
nář poznal, pro kohose dispens žádá, pošle zpovědník, resp, fa
rář Žádost v uzavřené obálce Ordináří s prosbou, aby jí odeslal
Peníteneiarií, anebo ji pošle sámpřímoPenitenolarli, A d re s a:
Saora Penltenzieria, Palazzo del S, Offieto, Roma,Italia,
U v ní tř : EminentišsimePrinoeps £ Titius et Čala matrimonlum
inife exoptant, Obstat vero impedimentumoriminís ex adulterio
oum promisslonée sed, 68n, 1075, 1 omnlno ocoultum utpote solis
compliolbus notum, auaře humiliter supplíčant, ut dispensatio a
dioto impedimento else donoedaťtur,

Datum, podpis a adresa zpovědníka, resp, faráře,

IX.zá dost o sanaci in raůlíce,
Veše Bxoelenee |

Jan Vrbkg a Milada rozená Mrázová, moji farníol, byli řádně
prohlášeni, aniž se objevila nějaká překážka, 21. června 1940
ozpevně cždání, bona fide manželství dokonall a zplodill dvěčti, |

Manželství, toto však je neplatné pro v poslední době Se obje=
vivší veřejneu překážkuaffinitatis Z, gradus 1,00l1l, aegu,
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Jan později vstoupil ke komunistůma naprosto odmítá obnovit
manželský souhlas před farářem a svědky ač otrvání souhlasu není
žáčné pochybnosti, Proto Milada pokorně prosí, aby Vaše Zxoelenoe
povolila nebo od Svaté stolice vymohla sanationem in radi6e,

VN, 4.. dne +.. Podpls a adresa faráře,

+ O0 + Ů = 0 =

Pozn,Žádnážádostpro Čaro externo nesníbýtiposlána římo do Říma,nýbrž vždy skrze
Orůinarilá tb, neboťnemá=lídoporučeníbiskupa, není tampřijata, Žádostdo líma mohlaby býti kromělatiny psána též
německý, italsky, franoouzsky nebo auglicky, k Penitenolárii *
však je přípustná jakákoliv řeč /Goppello, Ďe Matrima ne 272/.

4,Poučení snoaoubenoů,
Poučení snoubenců je jednou z nejdůležitějších činností duchovní

správy vzhledemk svátosti manželství a z ní vznikající rodině,
Can, 1053 je výslovně předpisuje, Kněz má snoubenge v soukromí a
může proto s nimí důvěrně promluviti o věcech, o nichž jinde ne
můžemluvit vůbec, anebo aspon ne s potřebnou důkladností a ote=
vřenosti, Snoubenoí jsoutaké blízkosti avého sňatku zvláště
disponováml a ochotní jeho otoovská slova upřímně příjmouti,
Taková chvile se už nevracívéá, Proto by se těžko před Bohemzod
povědělo zaviněné zanedbání nebo jen povrchní odbytí této po=vinnosti,
-—Snoubencí nemohou všik býti donucení, aby se k tomuto poučení
dostavíl1; nechtějílí přijit1 - oož však je případ jistě řídký -=
je radno dát jim aspon nějakou knížečku o tomto předmětě /Sohil
gen, Ve službách Stvořítelových nebo :A, Hoffmann, Poučení
snoubenců, Praha 1996, 5 K, Sohobítz C, Ss, R, : Čo musí manželé
vědětí, Olomouo1933,/Kdo má níti1i ovičení snoubenaů? - Pří
slušný farář, I tam, kde je více kněží, je tento úkol přiíměřenější faráři pro jeho autoritu a zralejščí věk,

K dy ? » Ne příliš brzy, Snoubénoi by snadno mnohé z daného
poučení zapomněli, Měkdytaké se svatby sejde; právě o těch hla =
vních véceoh se knězi těžko mluví, mají-l1 mítí pro snoubenče
až po delší době význam, Ale také ne až bezprostředně před svat»
bou, aby poacrnost nebyla udušeno sterostmi o přípravy k svatbě,
Tedy až v den 5, ohlášky nebo nějaký den před Vím,

O č e m ? + Hlavním obsahem je dle ozn, 1083 ; „,s a no titas 8 oramentí matrimonlijí,nutnae 6001Áugumobligat. iones et obllizgationes
pe rentum er ga 9 r 0l e m,,, Toje středempoučení
snoubenoů, ale dle oan, ložo $ 2 má se farář též přesvědčit

„ An /sponsus et sponsa/ in dootrina christlana sufřfiolenter
instruotí sint, nisl ob personarumgualitatem haeo interrogatio
Iinutilis oppareat.,., LUnessotva kde je možnoa radno otázkami
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zkoušet snoubence; proto duchovní správoe ospoň krátce osvěží
jejich náboženské vědomosti tím, že se dotkne v přátelském.ro2
hovoru hlavních věcí, To stačí u snoubenoů, o niohž Je známo,
že ehodilí do školy a navštěvují kázání, Se snoubenol nábožensky
nevědomýmíbylo by však nutno probrat aspoň pravdy nutné negces-=
sitete medii, modlitbya svátosti,

Poučení snoubencůmusí mít ohled na ČDuSsSoOové-poměry,
V oelku Je dnes třeba zdůraznítl"í náboženskou výchovu dětí, od
pad, proocuratio abortus, abusus m:trimonli, svaátosťa nerozlučí«
$telnost manželství /olvilní manželství, rozluka/, svěcení neděle
/mše sv., služebné práce/ a postu, velikonoční povinnost, někde
tež katol, vohřeb/kremace/yPoučenísnoubencůmisí mítí toké ohled na indidivíidu«elni wlastnosti. poměry snoubendů,na je
jich ohápavost, stupeň vzdělání, dtáří, společenské postaven
« dle toho se bude říditi jeho tón, Vědyvšak v něm.musí býtiotoovská laskavost, svatá vážnost a opatrná jemnost, která do=
vede i o choulostívých věcech josně poučit a při tom jemnooltu
neurazit, Pří poučení seXxuelnímneoslovuje snoubencůpřímo, nýbrž
mluví ve Š, osobě, nů přy t „, enželůn je dovolenos,.,4+ Nee
může síce a oni nesmí poučovat o všem do ecsulstiokých podrobno=
stí, ale přece dá snoubencůmpoučení takové, aby věděli, 00 majíkřesťanští manželé vědět, aby n: př, nepokládali zu hřích řádn

maňúželskéobcování, i 2.
Duchovní správce sl před příchodem,snoubenců předmět promysli,

aby svévšeobecné schema na jejich poměrv „plikoval a'máhl mln
vit „,ex plenitudine cordis,,; je oblečen v teláru, který mu
dodávávíce vážnosil; dává toto poučení ve své kanceláři /ne snad
vysokristil nebo v kostele/ A nabídne suoubenoúůmžidle,

Ju k d 10 u ho ? - sl za kodinů nůže býti vše potřebné
probrůno. ,
o d'a ký pos tu p? - Nejlépe dle přikázání Božícha
církevních, Jen sextum je radno probrati až ne kono4ía to z toho
důvodu, že by jinak snonbenoi s malýmzájmemposlouohall o dal
šíoh příkázáních, když by už byli pří sextu vysleohlí věol hla
vní; také se knězi volnějí o sextu mluví, když se už delším
hovoremse snoubenčí více sblížíl, a konečně je možno zachovati
takto lépe postyp vzestupný, aby totiž ovičení postupovalo k vě
oem zajímavějším a silnějším 8 skončilo vnodnýmíizávěrečnými na
ponenutími a povzbuzženími, Postup dle přikázání má tyto výhody
snoubenel sil snadněji mohouovičení zpamatovat, když osnova
je jim zněémajje tím současně postaráno 2c*0ů o částečné opa=
kování katechismu, když už skutečná zkoučk. dnes není možna;
kněz sám ná vodítko, aby naněco nezapomněl,

7 507,SMÍŠENÝ MANĚBLSTVÍ,
/„

O0 ABDOM"F VBRDU G Br „o622 NO-RDdlouAleA KATA0 dryCONG) VObyPUP MC(PI C0 62 0 E AC MbCabv 537 ovfo(efe20 0 B OUPOVP
a

rostup je udán v Dr., Kupka, 1,8, stray loZ = 1006,Prohlášení neplesetnost i manželstyví,
Kupka, 1404, Str, 36., |nozaluka manželství, Kupka,l.0,,str.88,,Zonvalidace manželství, Kupka,l.o,,str,90=l00oz natio in radil ae, Kupka,1.c,,stř,l100«lo8Kníha manželství rozloučených a
rozvedených, Kupka,l,e,,str.lo8,., 'oniiha snatků občanský ch, Žipka,l,.0,st6r.109,.
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S vá t os t iny /saoramentalia/ jsou svátostempodobnévěci
nebo úkony, jichž církev užívá, aby jími mooí avó přímluvy udílela
dobra, především duchovní /can, 1144/, Pro jejioh podobnost se
švátostmi nazývají je staří theologové saoramenta m ÍnorT 8,

Jen Č 1 r k e v./Apoštol, stolice/ můžemocí od Krista jí ulě
lenoůu svátostiny ustanovovat, jejloh účinky a podmínkyauten=
tieky vykládat a dle časových potřeb je rušit nebo měnit /can.1145/,

Mají týž nejvyšší ú č e 1 jako veškerá liturgie : slávu Boží
a spásu člověka, Nejbližším jejích účelem je zbavít přírodu klet
by hříchu 4 učinit j1 pro člověka prostředkem Božího požehnání
a udělit člověku zvláštní pomocBoží pro zvláštní poměrya po
třebv života,.Rogdělujií se : ,l. čatlone oblecgt1l: a/ůKo ny /aotloneB
saoramentalia transeuntia/, pří nichž se účinek člověkuudílí
beprostředně nějakým úkonem, na př, požehnáním, jež udílí kněz
rukou
, b/ v č o 1 /res, saoraměntalía permanentia/, při nlohž se
účínek udílí člověku mediate, t,j, užitím posvěcené věcí, ná př,
svěcená voda, |Z.Ratione finls a/exorolsmy, zažehnání,
zeslabují nebo lámou moc dábla,h/benedliationes 1nvocat va e, žehnání,
vyprošují osobámnebo věcemnějaké zvláštní dobro, ale stavu je
jich nemění, na př, žehnání dětí, nového domu,o/benediotilones oonstitut va a,svě=
oení, nejen vyprošují osobámnebo věcemnějaké zvláštní dobro,
nýbrž též mění jejich stav : vyjímají je z užívání světského,
číní je posvátnými a určují je pro bohoslužbu, na př, tonsura
a nižší svěcení, svěcení kostela, Poněvadž benediotio oonstitu
tiva mění stav věcí nebo osoby, můž? býti konána jen jednou,
kdežto benedictio invooativa může býti ned touž osobou nebo věoí
konánavícekrát /mimobenedictio nuptialis/,

5, Žehnání a svěcení se mimoto rozášlujía/Ratione forma conseorationesS,
W %

při vě |diotionmnes s imp ll oe s /verbales/,přiniohžse
neužívá mnazání,na př. benedikce aibori:

ři nichž se užívá mazání, n. oř, konsekrace kalicha, a ben e «

ŽO CKSCPLKadodáoa a
-BOA"a

b/Rutlione ritus: 81. vné s účastenstvímlidu,:
zvoněním,zpěvematd, a p r iv á tn í béz slavnostního rázu
/vocheta a štola nečlní ještě ritus slavnýn/,
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Účinky: ,
a/mi lost pomáhaj Í e 1 k řádnémuplněníúkolů

křesťanského života a zvoleného stavu, na př, požehnání snou
benců;b/odpuštění všedníieh hříehů,nevšak
immediate et ex opere operato jako ve svátostech, nýbrž melate
et ex opere operantis, pokududělují mílost pomáhající ke vzbu
zení lítosti; také odpuštění časných trestů mohoutímtéž způ
sobem jen nepřímo působit;o/udělení časných Bober a odvrácenízel,
pokud je to užitečno ke spáse; účinky ty při jednotlivých svá
tostínách jsou patrny ze znění modliteb žehnacioh,d/ osvobození od moct dáábla, kterýčlo
věku působí zla fysloká /všechna čisná zlá mají souvíslost s
hříchem a tudíž s dáblem/ nebo pokušení nebo jejioh těla posedá;

e/ konsekracea benedietiones oonstitutivae mají též ten účí
nek, že se s věcmi těmi smí jen uotivě zadházet a nesmí jich býti
užíváno k účelům světským nebo k jiným, než pro které byly po
svěceny /cean. 1150/, na př. nesmí se /sub veniali/ užít svěcené
svíce jako světla obyčejného nebo svěcené vody k utišení žízně,
leč ze spravedlivé příčiny,

Pů s obno 8 G > - Svátostiny působí :l.,Non ex opere operant is, neboťjejích
účinnost nepochází od hodnosti udíleče nebo od disposisce při
jímače,nýbrž od př Í mluvy (CÍ r kv e ; ovšemčímlépe
je udíleč nebo přijímač disponován, tím více působí,2. Non ex opere opera to: nepůsobíví insti
tutionia d 1 v ina e , sed vl operantis Beclesiae, Jen nega
tivně působí ex opere operato, pokud totiž jejích účinnost ne
závlsí v první řadě od hodností udíleče nebo přijímatele,O,.Sed.exopere operantis Eceleslae,
t.j. mocípřímluvyCírkve,Tedy objektivně /inaotu
secundof t,j. pro určitého člověka, je třebaaby člověk spolu
působil; a vyprošuje-lí svátostina časné dobro, je třeba, aby mu
přispěloke spáse, CoslužebníkCírkve posvětií, např,
vodu, je posvěcena; aby však člověk dostal účinek užitím tohopo
svěceného předmětu, na př, svěcené vody, musí býti disponován,
Co Církev p ož e hn á, dává požehnání in potentia; skutečný
užitek však přijde, je=lÍ člověk disponován a je-11 muvypro
šovaná věc ke spáse,

S550,381,RI TUS,PĚŘIJÍMATEL, UDÍLEČ,
. „

Ri v u c z: Přl žehnáních a svěoceních, jež se konají u 01
t á ř e, stojí knězna straně epišťtolní, oděn pluvlálem, albou
a štolou, při jiných máaspon rochetu a štolu a dějí-li sc slavně,
také pluviál,

Barva pa ramentů, není-lipředepsána,řídí se
dennímofiolem /barvou dne/, U všech €xO0 relanmnů a avá
tostin s nimi spojených Je barva £ 1 a l o v á, Kněz žehná vždy
s t o j e /není tam jako prosebník, ale jako zástupoe Církve/ s
obnaženou hlavou, ruce sepjaty 1 při Dominus vobiscum a Oremus a
modlitbách, Při exorcismech má hlavu pokrytou,
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P ř 1 j Í ma t e l : áčkolív se mnohésvátostíny konají 1 nad
tvorstvem nerozumným,přece jejich vlastním příjímatelem je vždy
jen homo vwi a tor, k jehož duchovnímuprospěchu směřují
veškeré účinky svátostiny,
-Z e hn ání můžebýti uděleno 1 kateohumenům,ano jestli
to Církev nezakázala, 1 nekatolíkům „,ad obtinendum fidei lumen
vel una cumillo corporiís sanitatem,, /can, 1149/,

E x o ro jí s my : mohoubýt konány i nad nekatolíky a nad
exkomunikovanými/ean, 1152/,

U d 1 1 e č ; Udílečemsvátostin je jen k le r í k, kterém
Cirkev dala k tomumoc /oan, 1146/, Dle různé důstojnosti svá
tostin je ustanoven různý udíleč,a/ Kon sek race můžeplatněkonatjen biskup;
kněze může k nim zplnomocnit jen papež /oan, 1147, $ 1/. Kon
sekrace vykonaná jen obyčejným knězembyla by neplatná,

b/ Ž e hn án 1 /betediotiones simplices/ můžekonat každý
k ně z mimota, která jsou papeži nebo biskupovi reservována,
Reservovaná benedikce, vykonaná obyčejným knězem byla by nedo

(ozone, ale platna, není-li výslovně jinak ustanoveno /oan, 1147,2 -= 5/.,
o/ J á he n může platně a dovoleně světit svíci velikonoční

a ,„když zastupuje kněze, koná exorcismy a žehnání spojená s ri
tem křtu /mimo svěcení soli/, podáváním /požehnání po podávání
extra missam/ a pohřbu /žehnání hrobu/, L e k t or může žehnat
chléb a nové plody, £ x o re i s t a dle dnešní církevní praxe
nemůže konat nic., L a i o i nemohou konat svátostin, mohou jen
užívat saoramentalia permanentia, na př, svěcené vody, Tedy po
žehnání, jež dávají rodlče dětem, není svátostinou v přesněmsmyslu,

Papež 1 je vyhrazenosvěcení pal?i2, AgnusDei, zlaté
růže atů, |

Bi sku poví jsouvyhrazeny: všeckykoonsekraoce
svěcenísv, olejů, všechna svěcení o8 00b /benedikoe
opata a abatyše, nižší svěcení/ a bez indultu apoštolského nemůžeknimdelegovat;slavné svěcení křížů, obra
z ůŮ, Z voonů /benedikoe/, k nimž může delegovat kněze,

Výnradnýmprávem £fa r á ř e jsou svátostiny spojené se křťter
/svěcení křestní vody/, oddavkami/požehnání snoubenoů/, posled
ním pomazáním/pohřeb/ a slavné žehnání polí a domů, Některé svá
tostiny jsou roservovány Ťře ho ln k ům a jsou obsaženy
v sgendě pod titulem „,Benedietioncs propriae nonnullorum ordí
numreg Jarium,, „ atr, 459 nn, na př, svěcení křížové cesty
františkánům, škapulířů karmelskýmkarmelitánům atů,

N. B, a/ Klausule pří privíilesiích, na př. členů některých
kněžských spolků —,,de consensu Ordinarii ,, platí o dovo
lenosti, ne o platnosti,

b/ jucbovní správce má věřící o svátostinách poučit, aby
jich horliv“ a dobřc užívali; ti, kteří s< považují za vzdě=
Jané, aby jimí nepohrdali, a prostí věřící, aby jich neužívali
pověrečně, aby sl byll vědomi, Žo nemoc, krupobití atd, monou
svátostiny odvrátit jen tehdy, jo=li to ke spáse,
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£ 558, X ORG IS MU S

f4t 1. ad expellendos daemones, 1,e, in obsessos,
Z, solum ad virtutem daemonis oompescsndam,

Zahání vliv dábla od člověka a přírody, Kristus svou smrtí
sice moocdábla zlomil, ale ke své slávě a k naší zkoušce boj 8
ním neodstranil, nýbrž jen ulehčil - neporsohal nás však v tomto
bojí bez ochrany, V š e m, kteří v něho věří, dal moe nad dáblem:
„„ Bigna autem eos, ouí oórediderint, haec sacuentur : in nomíne
meodaemoníaeieient,, /Me, 16,17/, Mimoto je v Církví je štězvláštní moč naddemony,mimořádná /charisma/
jako u mnohýchsvatých i Ťřá d ná, která se udílí svěcením
exoroistátu,

Zxorcísmus obrací se budto přímo na dáblá, kterému ve jménu
Božímudílí rozkaz, aby tvora opustil, na př, :,, 2x1 ab eo im
mundespiritus,, /exorcismus £ mpe r a t 1 v u 9/ nebo obrací
se na dábla nepřímo, takže prosí Boha, aby tvora od dábla osvo=
bodil /exoreismus d e p r e 6 a 4 1 v u 89/; někdy se také obrací
na vě o S amu, na pře na vodu, sůl, aby člověku neškodila,
Tvorstvo je pod kletbou bříchu a tak pod moci dáblovou; Církev
zahání exorelamemvliv dábla, aby tvorstva nezneužíval ke škodě
člověka,Zxoroisnusnad posedlýmí suí vykonatslavně,
t.j, ritemudle Rituálu/tit, ZI, o, 2 - je 52 stran dlouhý a v
agendě není/ jen kněz, jemuč k tomu dal Ordinarius výslovně. své
dovolení; biskup smí toto dovolení dát jen knězi „,pietate, pru
dentia ao vltae intecrltate praedito,, a ten smí exorcismusvy
konat jen tehdy, když je jisto faktumposedlosti /oam, 1151/.
Je totiž nyní posedlost říáší uež v dobách starých a některé ne
mocí jako úysterie, demononanie, uají značky podobné a jedná se
o to, aby nevzniklo pohoršení z posměchunevěřících a aby nebylo
počkozenozdraví domaěleposedlého, Éxorcismus soukromý,
t.j., bez slavného fíbu zad člověkemnebo nad nějakým místem /do
mem, polem/ může vykonat každý kněz, aniž je k tomu nutno dovo
lení biskupa; rovněž koná každý kněz exorcismy spojené se křtem
a jinýhi svátostinami, na př, Se svěcením vody,

Kněz má častěji konat exorčismus soukromý k zlomení moei dábla
dle slov Páně : in nomine mso dšeionia eiicient, zvláště nad těmi,
kteři jsou trápení prudkýmipakušeními a nad penitenty, kteří
nemají lítogti anebo zatajují hřích, žohou to věinit třeba ve
formé :,, In nomineJesu praecipio tibi, spirltus immunde,ut re
cedas ab hač creatura DĎDei,,,Rovněž je doporučení hodný i věřícím
excroismus Čva XIII, /,,In satanam et anselos apostatioo0s,,/ v
Fituálu, tiv, XI, 04 3,

voukromýexorcismus t.j, proprio nomine exorolsantis, non na=
mine et =uot“vitate Eooleslae, který však není svátostinou, mohou
xonat všichni věřící, na př, vzývánímBoha, jména Ježíš, znamením
kříže, neboť dábel se hrozí a próčhůpřed jménemBoha, Ježíše, zna
menímkříže atů,
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6S 334, 335, Ž E HN A NÍ, /benediotiones invooativae/,
0 UbP r AhADP UPP 0DP M)B 00 SoW

Zehnání vyprošuje osobám nebo věcem požehnání, aniž při tom
měníjejich stav,

A oŽehnání osob
1.,Požehnání Se nktiessimem /nitosepřitom

neříká/, |
2, Požehnání o by č e j né rukou /biskupa nebo kněze/, na

př, na konci nmšesv., pó udílení přijímání extra missam,,po ká
zání a též mimobohoslužbu privátně, Užívá se při něm známé for
mule : Benedicat te eto,, nebo Benedictlo Del omnipotentiseto,
Kněz dostal k tomoto požehnání moe při ordinaci a má ji často
užívat /ne in vaouumgratiam Dei recipiatis - II, Cor.6,1/, můž:
tak mnohozel od věřících odvrátit a mnohopožehnání na ně vylít,
zvláště na děti a nemocné,jimž Spasitel tolikrát žehnal,S. Papežské požehnání veslavnostníforměje
spojeno s plnomocnými odpustky, Biskupové nají plnomoo na dva
svátky v roce : velikonoce a jlný svátek, který sí zvolí, udělit
papežské požehnání, Věřící mají být na vý odpustky upozorněni ataké na podmínkyk jejich získání /zpověd, přijímání, přítomnost
v kostele přl udělení, modlitba za papeže a biskupa/,

4, Požehnán Í£»no voknuně ze nemáodpustky,ale
primíce je spojena s plnomocnýmíodpuatky pro primicíanta /Pre
ces n, 684/ a jeho pokrevné příbuzné do třetího stupně /počmírky:
zpověí, přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce a přítomnost pří
primici/ a pro ostatní s odpustky 7 let /podmínky:přítomnost pří
primici/, políbení ruky novokněze v den ordinace 1 primíce 1loo0
dní /Freces, n., 029/, |. ;S,Požehnání b.lažejs ké /35.února:Sv.Blažej,
biskup v Sebaste v Arméníi, umučenza Díokleolána r. 316, bvl
na Východě už od ©, stol, vzýván při chorobách krku dle známé
legendy o rybí kůstce/, Požehnání blažejské pochází teprve ze
16, stol, a vzniklo asi z obyčeje obětovat tomuto světol svíce,
Kněz posvětí dvě svíce svázané v podobě kříže sv, Ondřeje, dle
Agendy, str. 408, přiloží je bod bradu věřících, říkaje při tom:
+, Per interoessionem sanoti Blasii Episcopl et martýyris, liberet
te Deus a malo gutturis et a auolibet alio malo, in nominePatris
et F21l1iet Splritvs Sanotl, Amen,, Pro praxi : Dej pozor, aby
vosk nekapal no šaty a abys nezapálil vlasy, nebo svíce nezapa
luj T /ACE1936, str. 65/,Os,4poštolasaké požehnání pro hodlínku
s mr 4 1, benedictio apostolloa cumindulgentia plenaria in ar
tioulo „ortic, je spójeno s plnomocnýmiodpustky pro okamžik smrt!
Nazýváse obyčejněgenerální a bs olu o e, nenívšsk
absolucí od hříchů, nýbrž absolůcí od hříchů již předpokládá,

/ Cirkev sv, ve své mateřské lásoe pomáháumírajícím nejen svá
tostmi, nýbrž i odrustky, aby ihned po smrti mohli vejít do nebe,
Již sv, Cyprian v pol, 5, stol, píše, že od prastarýoh dob se
udílí plnomocnéodvustky v hodlně smrti, Jan VIII, v 9, stol, vdě
Jil plnomoosnéodpustky křesťanům, kteří padli v bojí proti Tur
kům, Ve 14; stol, je povolili pavežové v době moru, V 16, stol,
/©.1580/ sv, Karel Boromejský sí vyžádal fakultu pro sebe a
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bískupy své provincie, aby mohlí tyto odpustky udělit samí nebo
skrze své zplnomacněnékněze, Dle tohoto příkladu sí vyžádali 1
jiní biskupové tuto fakultu, ale byla jim udělována jen ná 5 roky
a s tím omezením; že kromě případu nocí a nutností musilí požehná
ní to udělit osobné /tedy ne a 28 aplnomoceněnékněze/, takžemnozí nemocní tyto odpustky vůbec nedostali, Benedikt XIV, v pol,
18, stol, /1747/ bullou ,„,P i a Ma t e r,, dal všem biskupům
na jejleh žádost tuto fakultu trvale po oelou dobu.jejich úřadu
s právem delegovat kněze./ —

Dle oan. 468, $ 2 má fakultu požehnání toto udělit každý fa
rář a kněz, kteřý asistuje nemocným,a zároveň. 1 povinnost
+4Guambenediotlonem impertiíri ne ommíttat,,. |

KEo mu ? -=Gener, absoluce může být udělena všem, kdo jsou
sohopni svátostné absoluae /kdo jsou nebo byli schopní hříchu,
a jsou v nebezpečí Bmrti následkem nemoci nébo z příčiny vnější
/před popravou, před bítvou, vojáci za mobilisace/, Nemůžetedy
být udělena dětem před užíváním rozuhu, bláznům od narození,
Zxoommunícatis, impoenitentibua et cul in manífosto pečoato mor
tali moriuntur, est omnínodenegande/Rit, Rom,tit. V, 08p.6/.Kplatnému udělení gener. absolnoe
je se strany k n ě z e nutno, aby užil předepsané formule a to
v řečí latinské, Se strany ne moaného je Ksískání plno
mocných odpustků třeba + |a/ ar t liou lus mort s : odpustkyty se získávají
až v tom okamžiku, kdy se duše od těla ojdlučuje; z toho všakne
plyne, že se má s udělením apoštolského požehnání čekat až na
artioulum mdrtis; íb/ stav milos t1 a intence +:přijetísvátostí
bullá „„Pla Muter,, s$oe nepředpisuje, nemůže-14 jich však nemocný
příjak: mávzbudit dokonaloulítost, aby odpustky tím jistějizískal;

ef odevzdání se do vůle Boží a ochotnépřijetí smrtiz rukyBožíjt.je,oonditilio elne duanon;
d/ vzývání jména Ježiš ústyanebo,kdyžnemůže,

aspoň srdcem: teké conditio sine cua non,
Kněz má přijímatele ns tyto. poduínky upozornit a s ním je vy

plnit, Odevzdání se do vůle Boží s ním nejlópe vzbudí po zpovědí,
když je s ňím sám, |Příprava na oohotné přlíijetí enmnrti
/odevzdání se do vůle Boží/ patří k nejdůležitějším ukolům duochov
ní správy nemocných, Úle sv, Františka Seleského nezavrhne Bůh
žádné duše, kteřá se ve gmrtí jeho vůlí úplně podrobuje, Kněz
nebude však mluvit tak, jako by nemocnýmusil jistě umřít, neodej=
memuveškerou nadějí, Promluví así takto i „„Víte, jakou úzkost
měl P, Ježlš v zahradě Getsemanské a. jak se v té úzkostí moúlil:
Otče odejmi Lalioh tento ode mne, avšak ne má, ale Tvá vůle se
staň, /Lo, 22,42, Mt, 26,59; Mc,14,36/, I na vás dopustil f, Bůh
typký kalich, liodlete se jako P. Ježíš ; Otče, odejmí tento kalich,
tuto nemoo ode mne, 4le přídajte jako On : Ne však má, nýbrž Tvá
vůle se stan, Ježíši, Ty jsl můj Bůh, můj Vykupitel, můj nejlepší
přítel, fys za mnena křížl umřel, Ty víš také nejlépe, 00 je
promou duší nejlepší, zda uzdrávení, nebo nemod, nebo smrt, Tobě
se úplně odevzdávám, dělej sl se mnou, jak sám chdeš, Je-11 to
Ivá sv, vůle, přljmu rád z ruky Tvé 1 smrt, Ježíši, Tobě žiji,
Ježíši Tobě umírám, Ježíší Tvůj jsem v životě a ve smrti, Amen,,,
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Jak často se může generální ablžoaluce udělit ? |
Znovajenv nové nebezpečné nemoci, ně

však v novémnebezpečí téže nemovi, Každé opětované udělení v
téže nemoci je bezpředmětným; ba ani v nové nemool není opakování
per se nutůo, poněvadžplatí pro okamžiksmrti, Církev Je dovo
Juje proto, aby odstranila snad nejistotu a pochybnosti a k útěs
še nemocného, uenerální absoluce se nesmí znova udělit b € z=
věd omé mu, kdyžpříšel k sobě, třeba že při jejím udělení
nemohl vyplnit všechny podmínky, Ání senesmí po drvaé udělit
proto, že snad nemocnýpří prvnímjejím udělení byl ve a t 8
vu, hř 1ochu nebo že po jejím udělení padl do hříchůleh=
kých.hebo těžkých, To nebrání Získání odpustků, jem když je im.
articulo mortis ve stavu milosti, í

I když jíž člověk vícekrát generální absoluci obdržel, přece
může získat plnomoené odpustky pouze jednou /v okamžiku smrti/,
Plnomocnéodpustky pro okanžik srrti mohoubýti získány takéještě 4i1ný m způzoabem, t.j, bezprostřednlotví
knéze, ale za podmínek:stv milosti, přijetí svátostí, je-li možné,
odevzdáníse do vůle Boží, vzývání jméne Ježíš, |

Může jich získati : l, kdo má a zbožně užívá nějakého předměty,-majícího papež eké 8 vě u en Í, na př..růženec,medalje,
kříže, Předmět ten může zprostředkovat odpustky nejen jeho mají
teli, nýbrž 1 jinému, kom byl propůjčén; némocnýse nemusí dotknout
nebo políbit tento předmět, který však musí ve světnící nemocného
zůstat až do jeho smrtí,

2., šdo je členem určitých b r a t r s t 8 V, na př, řůženoového,kdonosí š kapulíř,
S, Kdo v životě koná určítou těmi odpustky obdařenou modlit“ „z

bu, na př. kdo často vžývá jménoJežíš /Preoceš88/, nebo jméno|)
P, Marie /268/ nebo často vzbuzuje pří Božské otnosti a doka« p“
nalou, lítost /n. 26/ nebo často se modlí SalveRegina /301/$*xda
se často modlí : AngeJle Del, gui ousto: ——-met, me tíbíi oommíssum
pletate supěrna illunína, cusšodi, rege ct guberna, jmen /Pre =
čes 415/, Kdo jednou vwž Ívotě svémv kterýkoliv
jem Mys akt ochoty přijmout jakýkoliv způsob smrtí z ruky BožíJD, Ú ó :

Kdo v případě, že nemůže mítí kněze anebo kněz nemá u sebe
psanou formulí, políbí, v ruce drží nebo jinak se dotkne křížku,
který másvěcení „,t o t 16 8 a uot1les,, /ACEL0489,str, .
j když ten křížek není jeho majetkem, Můžetedy takový křížek

-mít na př, sestra v nemocnicí f£povšechny nemocné, umírající bez
kněze, Křížek ten může býti po podání nemoenénhoz jeho světnice
odnesen, nemusí tam tedy zůstat až do jeho úmrtí, jako je tom u
předmětů s papežskými odpustky, Jesuíté a členové řádu sv,- Kamíilla
a Lellis mají privilegium i za obyčejných okolnosti podánímto
hoto kříssu n volíbení udělit plnomocnéodpustky pro okamžik smr=
$i. Jiní kněží mohouje za obyčejných okolností udělit jen přede
psanou formulí, v
-—Genorál, absoluce pro umírající sé nesmí zaměnovat :a/s generální absoolucí kteráseudílí
t e ro lidi ů u, na př, na tři Boží hody, BožskéhoSrdce Páně,
Nep, Početí /na svátek, den před ním a v oktávě/, Je to požehnání
€pojeně s pinomocnýmiodpustky obyčejnými, Udílí je veřejně, %.),
mimozpovědnici, ředitel terolářů, Ve zpovědnici je můžeudělit
caždý zpovědník./terolář mupodá po absoluci knížku s formulí/;



+ 177 -.

b/s generální zBbsolucí pro regula
r ibu s, která je absolucí 5 klášterních oensur, pžestoupení
slibů a předpisů řeholníen, zapomenutí nebo zanedbaných pokání,7,Úvod šeatínedělky, benediotiopuerperae,
benedictio mulleris post partum, Agenda lo4, Je zbožnýma ohva=
lítebným zvykem/ne předplsem/, aby matka po porodu přišla do ko
stela, aby Bohu poděkovala a dostala kněžské požehnání, Úvod je
následováním příkladu P, Marie, která čtyřlcátého dne své Božské
dítě v chréměobětovála, Matka, přijímajíc toto požehnání, Bohu
děkuje, prosí za své dítě, Bohu je obětuje a slibuje jeho křesťan=skou výchovu, Je zároven pootou pro křesťanskou matku, Proto semohouuvádětjen katolické matky, které v řád„ném manžele byvÍ porod 4ilny, Žúvodujsou tedy
vyloučeny : |

a/ ma.t k y, které porodily nemanželský, vymanželství oivil
ním nebo z cizoložství ;b/ katolickématkyve smíšeném manželství,
uzavřenémbez ůújispeuse /óean.2375/; |

s všechnynekatolické matky,i kdyžjsoukatolickyoddány.
Fožehnání dává se hatoe a přoto se neopomene,ani když dítě

mezi tím umřelo,
Úvodmůžekonat nejen farář, nýbrž 1 jiný kněz /eertiore faato

superiore ecoclesiae/ v kostele nebo veřejné kapli Zne v bytě šestí
nedělky, mlmopřípad nemocí nebo dovolení biskupova/.
-RÁ 6 u s“ pochází v podstatě z 11, stol, Matkas dítětem kle=
čí u dveří chrámových, ne jako by byla nehodnou vstoupit do chrá=
mu, nýbrž zubyse dle příklaču P, Marie pokořila, Kněz, oděn ro
chetóu /nebo albou/ a bílou štolou, podá j“ hořící svíci /symbolmatkachcekráčetvesvětlevíryavněm1 svědítěvyčhovávat/,
nůže říci tištěnou promluvu v Agendě; pokropí ji svěcenou vodou
A po obvyklém úvodu 3: „,Adlutorium nostrun,, modlí se žalm 25,
„„Dominíest terra,, 8 antifonou ;„,Haecacoipist,, „ položí levý
konec štoly na ruku matky /u nás obyčejně na dítě a podá dej nab
oe k políbení/ řka :,,Ingrede in templumĎel,, , uvede ji k oltáři,
aby tam na stupni klekla, a atoje na súppedaneu poněkud ke straně
evangelní /aby nebyl ke svatostánku obrácen zédy/, říká k ní obrá“=
cen versikle a modlitbu o věčnou blaženost pro matky a dítě na

-přímluvu P, Marie a na konec ji pokropí cyvčoenouvodou se slovy
„oPaxet benedictio,s.54,y.«

B.,Svěaení wěoí,
o 1, 0Obyčejlnáé svěcení vody /acualustralis/,
igenda 206,

ověconí vody se přípomíná nejprvé kolem r, 200, nejstarší for
muláře k němu jsou na Východě v Zuchologsiu Serapiona % Thmuis.
(zemřel 302/ a na Západě v Gelaslanu/ 6,stol,/, kde už je dodnes
užívaná modlitba ,, Deus, cuí ad salutem,,, Svěcené vodý se uží
valo neéjprve ke kropení v domeoh od 8, stol, 1 ke kropení
při liturslických funkcích.
: „oná se v neděli nebo kdykoliv je toho třeba v rochotě a štole2 lové,Svěcenívodysestává:l,2exorcisnmo modlitbynadsolía
z exorcisiur: a modlitby nad vodou,
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2. Ze smíchání vody a soli : tříkrát se sype sůl so vody ve
znamení kříže se vzýváním tří Božských osob : Commixtio salís
et aouaepariter fiat in nomlne Pa-ttris et Fi+11i et Spl=
ritus + Sanoti, Amen,/Účínky svěcené vody působí trojjediný Bůh
pro zásluhy Ukřižovaného,/

3, Ze závěrečné modlitby,
Kdyby zbyla posvěcená sůl od dřívějšího svěcení vody, už by

se nesvětila a hned by se začalo s exorolsměmvody, Také by se
mohla voda světit současně ve víos nádobách,vsypání solí se
slovy „+Gommixtio,,« „, musilo by se však vykonat nad každou zvlá.tě,

Moe,kterou Církev svěcenímvoděuděluje, Je sy mbolie
k y naznačena smíšením vody a 8013. Voda značí odpuštění hříchů;již v kultu Řeků, Římanů i Židů voda určená k fysíokém očišťování symbolisovala vnítřní očíětění, Sůl značí ochranu před nří
ohem, Čáblem, nzmooí a jiným glem; chrání pokrmy před hnilobou,
dle názoru starých Římanů má moc zahánět nemoci a démonya dle
IV. knihy Královské /2,19/ uzáravíl Eliseus solí pramenu Jericha,

Dle těchto symbolů A dle obsahu sxoroismu a modliteb má svě
oená voda tyto uúučínky:

1. zahání.vliv zlého ducha,
2, odpouští lehké hříohy tím, že uděluje milost pomáhající

ke vzbuzení lítosti
5: chrání před slabostmí anemocemítěla a působí zůáraví tělai duše,
4, odvrací bouře, krupobití, neúrodu a jiná zla přírodní

/aura corrumpens/,
5, odporoučí tělo, duší 1 majetek pod stálou ochranu Ducha sv,/praesentia Spiritus Saneti nobís ubigne adesse disnetur/.Pro tyto veliké učínkypřejesi Církov,abysí věřící

svěcenou vodu brali čomůa často jí užívalí ke kropení nemodných
domů,polí atů, a aby se jí denně i častěji samí kropili, zvláště
ráno, večer a před odohodemz domu, C 1 r k e v sama jí užívá
při všeoh žehnáních a svěceních, umisťuje ji u vohodu ohrámů,
kropí jí věřící v nemoeil1 po smrti a poroučí JÍ užívat pří Asper
ges : Agenda 401,
O A 8 per ges se objevuje v 9, stol,

Aspercesje předepsáno přl farní /hlavní/mšfsv,
na všechny neděle /ne na svátkyv týdnu/,odpadnout
by mohli jen z důležité příčlny, na př, při funkcích, která boho=
službu prodlužují, na př, příl svěcení kočiček, svlc a poů,

Asperges má tento u č e 1 : 1, Zahnat nepřítele spásy a vše,
co by rušílo pobožnost,

2. Lid očistit od lehkých hříchů a tak je disponovat k požeh
nané přítomnosti pří sv, obětí,

3, symbolisuje křest a vybízí k obnově křestního slíbu, Koná
se ihněa v neděli, kdy se slaví památka zmrtvýchvstání s Kristemve křtu, |

Zmrtvýchvstání Kristovo si připomínámezvláště v době velí
konoční, proto od Hodu Božího velikonočního až do Hodu Božího
svatodušního inclusive se zpívá od 12, stol, místo Asperzes a
žalmu 50, „„Miserere,, „„V i d i a gu a m,, /dle Ezech, 47,1-12/
a žalm 117 „,Confiteminí,, ,„abychomtím více děkovall Spasi
tell, z jehož srdce vyšel pramenvody živé,Ritu 8. aspergeskonávždyjen ce lebrant /eám
nebo s asistencí/ bezprostředně přede mší sv, Alba, Štola / a

Č
ř
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pluviál/ barvy dne, Po příchodu k oltáři sejme biret, poklekne
in plano na jedno koleno, vstane a poklekne na obě kolena na.spod
ním stupni, zazpívá kleče Jatinsky antifonu Asperges/Vldi aanam/,
pokropí třikrát směremk oltáři /uprostřed, k evangelní a epiš
tolní straně - tedy ve způsobě kříže - coram Exposito se oltář
nekropí/, dotkne se aspergilem svého čela, vstane, pokropí minl.
stranty a pak líd buď tak, že jde lodí a kropí napřed pó straně
epištolní a při zpáteční oestě po straně evangelní, nebo tak, že
stojí pří vohodudo prebytáře a třikrát lid pokropl : uprostřed
ke své levlci a ke své pravici, Lcvou ruku má příl tom na prsou
a modlí se tlumeným hlasem žalm „,Miserere,, po případě ,„,donfl=
teňíní,, , pokud čas vystačí a pokud to zpaměti umí, nejméně však
vždy první verš, Gloria /Gloria. se vynečhává na neděli Šmrtelnou
a Květnou/ a antifonu, Fo návratu k oltáři učíní reverenol a —
s to je zpívá versikly a modlitbu /modlítba ta ukazuje, že JÍ
původně bylo užíváno pří kropení domů/,

ÚŘAD KARXLOVSKÝ - HODBDEGBTIKA,
db O 5 407MpBC> p P Glodr 0DBYte > u SůPP DoMiNÁYBDS MPSIPO P B B 00 0 007> 60 65ODARD0 007000 - 0 BREMP65Sbah 60 0000 OY0 A OY

$ 355 b, LI DÓVÉ MISIE , Baoracmísslonés /can,1346/,

Jsou inimořádným prostředkem k obnovení a osvěžení nábožem=
ského ducha a probouzejí ze spánku osady nábožensky a mravně kle
slé, řádná duchovní správa, konsná stejnými kněžími, zevšední,
Kněz také nemůžepodávat otřásající pravdy najednou, nýbrž v růz
ných dobách, Každý duchovní správce je v nebezpečí větší nebo menší
jednostrannosti, pak také je zde nebezpečí neplatných zpovědí,Ábymísiedosáhlyúčelu,musíbýti řádně připraveny.
Kněz musí volít pro misle vhodnou dobu /ne ná př, dobu polních
prací/, domluvit se zavčas s mísionářl a vyžádat s1 od biskupa
jurisdlkol a fakulty pro zpovědníky, Na uisie upozorní v kázá
ních, katechesich, spolcích, vyvrátí ;£"“lsudkv protí mísliím, uUpo=
zorní privátně osoby hysterické a skrupulunty, «by nechodíly na
kázání o svravedinosti Boží, í Podstatné částí sv, misiíjsou1kázání4při
jímání sv. svátostí, Nepodstatně hledí půrobití na oitť : slavné
bokoslužby, sv, přijímání dlestavu, přijímání dětí, svěcení
misijního kčíže, obnovakřestního slibu, slavnostní zakončení,
svěcení devoolonálií atd,

O bi o va mislí musi se státi dřív, neždojmy z mislí vypr
ohaji, nejvozději do roka, Sw, Alfons právě. na tuto dodatečnou
misií klade důraz a zkušení misionáři dotvrzují, že při takovýchto
příložitostceh zažili nejkrásnější obrácení,

Fo misiloh podá farář konsistoři Zprávu o zdaru misle, o ná=
vštěvé kázání a počtu svátoskí,

Zmtom. co misie postavila, buduje řídná duchovní správa Gál,
Duchovní má zapomenout na hořkosti zžité —-jako Bůh odpustil,
tak i on má odpustit = , při objcvení sec starých chyb nemá býtí



osobním, urážlivým a pesimístou, nýbrž znova povzbuzovat, hlavně
však se msí starat, aby vlastní vlnou znovu nepokazíl šťást
nou náladu v oběi, |

Vzpomínkouna mísle jsou misijní obrázky, knížky, posvěcené
devoelonálic, misljní kříž,

Jak č a s to? Gírkev je poroučí „,ssltem declmogůodue
anno,, /0an, 1549/, ne příliš často, aby so neztratil ráz mimo
řádnosti, ale také ne příliš zřídka, aby žádná dorůstající gene
race nebyla připravena o požehnání misií, Častěji v městě, Zku
šení misionáři doporučují 7 =-lo let, |

nadno je, aby farář zřídil misijní fond, který by přispíval
na konání misií ve farnostl, Chudýmfarnostem, které o to požá=
dají, udílí podporuapoštolát sv, Cyrila a Metoděje,

Deo gratia 9.
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odstavci přídcj : ANlor, Comespastoralis confes=
vyd., Pulda, 1i95o, — .

11, shora, místo ; nutno, eby čtiínutno, ano ...11.© ,, místo:jepřivěžkémčtl:Jjenpřitěžkém4.
7, zdola, vlož : oratorio pu bl 10 o vel semip, .,.26,| „,o místo| poniturtantummodočti:poniítur

Tantummodo +0
15, 3+. , tak že 6+1 ; takže ..e
5. Bhora, 44 3 dontůmaci čtí : dontumacia 4.,

8, 4 19 3 nepřesbává čtl : nenastává 4,3,zdola,© „,o Mrtvolačti:jenmrtvola....
13, shora 7 © mezi slova : „„zakazuje zpověď;,

vlož ; vykonávat mocze svěcení /ordi
nace/, puspenslo a jurisdictione zaků=ZŘJEses n... =

16, zdola, 3 Čensurýy čti ; Bxkomuníkace „.s«
A r | má zZnýk: Aertnis.— Lamens««.

ža 3. odstavce $ 295 B po slovech :
pytosován: zpovědníci přidej) : do 26,; ; La 1949 AJE 2948, BŽ, se0ee
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| 1946 SVr, D84 ode .
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vědník 54., |
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poae, 9 dle rozdahu a pokynů vACE 2943m 2303

1. 54 místo : esúeruočtl externo a 2a toto slovo
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68, Éromě1, odstavce celo stranu škrtnií, čedy od slov ; Há tedy
u nás až do : od bískupa

69, Kromělo, posledníoh řádků celou stranu škrtní, tedy odslov :
Zpovědníkvšak až do : je plabná

o$5, řádek

70% j

70, ý

72478.744„Z
75. ©,/. ;

,

s

,
>

,
Ý

;
?

7. zdola, za slovo /zetím/ přidej -do 7,2,1951, víz str
sova ,

shora „ z8 „,ursenticri,, ořýldejna koncí řádku :
za podnínek uvcjených na str. 48,

204 „e „ Za slová : dlouhé pokání přidej : in períoulo
morsis mysil by odvolat zatím aspoň před

dvěma svědky „.,
Ču s mácnit : poenítens ad me redire

13, zdola, nísto : odyvykloučili : obvyklou 4+.ss
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